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KATA PENGANTAR 
 

Literasi telah lama disadari sebagai salah satu elan penting bagi manusia, baik 

secara individual maupun secara komunal. Literasi mencakup banyak aspek dalam 

kehidupan. Jika dulu literasi hanya dimaknai sebagai kemelekaksaraan dan 

kemampuan membaca teks, kini literasi diperluas maknanya sehingga mencakup 

kecakapan berbahasa, bersastra, bermedia (termasuk media sosial), bahkan ber-

karya ilmiah. Luasnya perspektif literasi semakin mengokohkan bahwa literasi 

sebagai unsur penting dalam masyarakat. 

Berbagai survei, baik yang dilakukan lembaga nasional maupun internasional, 

menunjukkan kemampuan literasi masyarakat Indonesia masih rendah. Kondisi 

demikian membawa sejumlah konskuensi turuan. Literasi yang rendah 

menyebabkan distribusi pengetahuan tidak progresif, produktivitas rendah, bahkan 

dalam banyak kasus juga menyebabkan hubungan sosial menjadi tegang. Akibat 

yang disebutkan terakhir itu terutama disebabkan oleh beredarnya berita bohong 

(hoaks).  

Dalam perspektif yang lebih luas dan jangka panjang, literasi merupakan 

variabel yang sangat menentukan program-program jangka panjang negara. 

Kesuksesan Indonesia untuk menjadi negara besar, adil, dan makmur turut 

ditentukan  oleh daya literasinya. Sebab, literasi juga berkaitan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Ada sejumlah inisiatif yang dilakukan untuk merespon rendahnya kecakapan 

literasi di Indonesia. Inisiatif itu telah diambil pemerintah dengan menjalankan 

Gerakan Literasi Nasional (GLN). Inisiatif serupa juga diambil oleh komunitas 

masyarakat dengan membangun komunitas baca dalam skala kecil. Dalam dua 

inisiatif itu, ada peran swasta yang biasanya terlibat sebagai penyokong logistik 

untuk mendukung program-program tersebut. 

Perguruan tinggi tentu saja memiliki peran yang tidak kecil untuk turut 

menyelesaikan persoalan kebangsaan ini. Terlebih, perguruan tinggi adalah 

institusi sosial yang secara yuridis mendapat amanah melakukan pengajaran, 
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penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam ketiga tugas itu, perguruan 

tinggi pasti memiliki kaitan dengan literasi. 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) dalam kapasitas sebagai perguruan 

tinggi negeri mengambil peran-peran demikian bersama perguruan tinggi lain. 

Namun UNNES memiliki peran yang lebih spesifik lagi karena memiliki tekad 

menjadikan dirinya sebagai rumah ilmu. Dalam pengertian luas, rumah ilmu 

adalah ruang yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai landasan utama dalam 

aktivitasnya. Dalam setiap keputusan dan tindakannya. 

Untuk memperkuat jati diri sebagai rumah ilmu, UNNES telah menempuh 

serangkaian kebijakan untuk meningkatkan performanya sebagai lembaga 

keilmuan. Selain meningkatkan kiklim akademik, meningkatkan produktivitas 

penelitian, meningkatkan publikasi,  UNNES juga mendeseminasikan hasil 

penelitiannya kepada masyarakat secara langsung. Aktivitas tersebut biasanya 

dilakukan dalam bentuk program pengabdian kepada masyarakat. 

Tema Membangun Budaya Literasi yang diangkat dalam Koenferensi Bahasa 

dan Sastra II (KBS II) ini merupakan tema yang tepat dalam konteks meningkatkan 

peran perguruan tinggi dalam meningkatkan budaya literasi. Melalui forum ini 

diharapkan akan muncul perspektif keilmuan baru yang dapat menopang 

suksesnya program literasi, baik program yang sedang berjalan maupun program 

yang baru direncanakan. Kajian yang dihasilkan melalui forum KBS II diharapkan 

dapat menjadi panduan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program literasi. 

Saya menyambut baik terselenggaranya KBS II ini dan mengucapkan terima 

kasih kepada para panitia, pembicara, pemakalah, dan peserta. Semoga Konferensi 

Bahasa dan Sastra II dapat terlaksana dengan baik dan ditindaklanjuti dengan 

konferensi sejenis yang lebih mantap lagi. KBS II adalah sumbangan yang 

bermakna bagi kemajuan gerakan literasi di Indonesia. 

Rektor UNNES 

Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.  
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Abstrak 

Sumber daya manusia merupakan elan vital bagi bangsa untuk mengembangkan 
peradaban unggul. Perjalanan sejarah peradaban telah dibuktikan bahwa SDM yang 
memiliki keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mampu membuat 
perubahan kehidupan manusia secara drastis dan revolusioner. Kini pada era revolusi 
industri 4.0. perubahan peradaban tidak perlu mengitung ribuan, ratusan, hingga 
puluhan tahun. Dengan ditemukan internet, perubahan peradaban manusia dapat 
berlangsung lebih cepat dibandingkan peradaban sebelumnya. Agar tidak tergerus 
dalam pusaran perubahan peradaban tersebut, kecakapan SDM dengan literasi tingkat 
tinggi menjadi modal dasar agar seseorang dapat bertahan dan bersaing dalam 
persaingan global. Karena itu, hanya dengan literasi pada era revolusi industri 4.0. ini, 
kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa dan negara dapat dicapai.  

Kata kunci: kecapakan, literasi, revolusi industri 4.0., sumber daya manusia 

 

Abstract 

Human resource has become a vital life spirit that can build excellent civilization. The 
journey of civilization history has been passed through by the existence of people who 
belong with advanced and sophisticated human resources provenly being able to 
change human life drastically and revolutionarily. Nowadays, in the era of industry 
revolution 4.0, the change of civilization does not need to count a million, hundred or 
even tens of years. By the invention of internet, it can happen more rapidly than the 
last civilization. Being highly literate and skillful can be one essential asset that 
someone has, making him globally compete and  endure. Accordingly, with the only 
being literate in this industry revolution era 4.0, the prosperity and wealth of a country 
and nation are easily achieved. 

Keywords: skills, literacy, industry revolution 4.0, humah resources 
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PENDAHULUAN 

Peradaban dalam revolusi industri 4.0. atau yang lebih dikenal dengan Internet 

of Things (IoT) memaksa manusia berubah sangat cepat. Arus perubahan itu 

mengakibatkan daya saing antarnegara makin sengit. Banyak negara berlomba-lomba 

untuk menginvestasikan pembiayaan dalam rangka meningkatkan daya saing. Hal ini 

disebabkan daya saing dianggap sebagai salah satu sumber ketahanan suatu bangsa 

atau negara dalam menghadapi berbagai tantangan dalam membangun peradaban. 

Berdasarkan Global Competitiveness Report yang dirilis World Economic 

Forum (WEF), posisi daya saing Indonesia terus melorot setiap tahunnya, dari 

peringkat ke-37 menjadi peringkat ke-41. Jika dibandingkan dengan negera-negera 

tetangga, posisi Indonesia masih kalah. Singapura berada di peringkat ke-2, Malaysia 

berada di peringkat ke-25, dan Thailand berada di peringkat ke-34 (Schwab 2016). 

Selain itu, dari hasil penelitian Central Connecticut State University (CCSU) tahun 

2016, Indonesia menempati rangking literasi ke 60 dari 61 negara dalam The World’s 

Most Literate Nations. Indonesia tertinggal dari negara pengguna facebook terbanyak 

lainnya, yakni Amerika Serikat (7) dan Brazil (43). Indonesia juga tertinggal dari 

sesama negara ASEAN, yakni Singapura (36), Malaysia (53) dan Thailand (59). 

Adapun lima besar urutan negara dengan rangking literasi tertinggi adalah Finlandia, 

Norwegia, Islandia, Denmark, dan Swedia. Data minat baca sebagai unsur literasi juga 

tidak menggembirakan. UNESCO pada tahun 2012 menyatakan bahwa indeks minat 

baca Indonesia hanya 0,001 yang berarti hanya ada 1 orang yang membaca dari setiap 

1000 penduduk. Sementara kajian Perpustakaan Nasional pada tahun 2015 

menunjukkan minat baca masyarakat masih 25,1 atau masuk kategori rendah.  

Dengan kondisi yang demikian itu komunitas warganet Indonesia kurang 

mendapatkan suplai nutrisi untuk membuat konten maupun pembicaraan yang 

bermutu di sosial media. Wajar jika akhirnya informasi yang beredar di sosial media 

didominasi oleh hoaks, karena warganet gagal mengidentifikasi kebenaran suatu 

informasi yang diterima. Karena itu, literasi (literacy) sebagai wahana pengungkit 
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sumber daya manusia yang berdaya saing patut dipropagandakan pada era revolusi 

industri 4.0.  

Berbeda dengan revolusi sebelumnya, revolusi industri ke-4 memberikan ruang bahwa 

teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Berbagai macam 

kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital 

sebagai wahana interaksi dan transaksi. Babak baru era ini menyebabkan perombakan 

besar dalam industri dan perusahaan. Keterbatasan yang dimiliki oleh industri 

tereduksi dengan kreativitas yang tidak lagi terkungkung dalam keterbatasan oleh 

sistem manufaktur atau lainnya. Era revolusi industri 4.0. benar-benar menyebabkan 

konsep dan proses perancangan industri mengalami penyesuaian dan perkembangan 

yang bermuara pada hasil produksi dengan harga murah dan kompetitif, peningkatan 

efisiensi dan produktivitas, penurunan biaya transportasi dan komunikasi, peningkatan 

keefektifan logistik dan rantai pasokan global, serta pembiayaan perdagangan akan 

berkurang. Pada konteks ini, perubahan dan perkembangan tersebut ditentukan oleh 

para tenaga kerja dengan kecakapan tinggi. Sementara itu, keberadaan para tenaga 

kerja dengan kecapakan rendah terancam akan digantikan oleh otomasi-otomasi dan 

robot yang diterapkan dalam berbagai bidang industri. Pada posisi ini kecakapan 

sumber daya manusia perlu ditingkatkan agar sesuai dengan peradaban revolusi 

industri 4.0. 

Literasi sebagi Kunci Peningkatan Kecakapan Abad 21 

Literasi (literacy) berasal dari Bahasa Latin littera (huruf) yang pengertiannya 

melibatkan pengertian sistem-sistem tulisan konvensi-konvensi yang menyertainya. 

Kendatipun demikian, literasi umunya berhubungan dengan bahasa dan bagaimana 

bahasa itu digunakan. Adapun sistem bahasa tulis itu sifatnya sekunder. Manakala 

berbicara mengenai bahasa, tentunya tidak lepas dari pembicaraan mengenai budaya 

karena bahasa itu sendiri meruapakan bagian dari budaya. Karena itu, pendefinisian 

istilah literasi harus mencakup unsur yang meliputi bahasa itu sendiri, yakni situasi 

sosial budayanya. Berkenaan dengan ini Kern (2000) mendefinisikan istilah literasi 

secara komprehensif sebagai berikut: 
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Literacy is the use of socially-, and historically-, and culturally-situated practices of 

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

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

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

literacy in dynamic – not static – and variable across and whitin discourse 

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

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

knowledge. 

Literasi bukanlah sekadar keterampilan membaca dan menulis secara mekanis. 

Literasi meliputi tanggapan, pemahaman, dan kegiatan kehidupan yang tersusun dan 

diaplikasikan melalui kegiatan pembelajaran berkelanjutan. Dalam hal ini, konsep 

literasi mempunyai arti yang luas sebagaimana disarankan Wagner (1987), Freire dan 

Madeco (1987), Namuddu (1989), dan Unsworth (1993) yaitu penguasaan suatu tahap 

ilmu yang berdasarkan keterpaduan antara keterampilan mendengar, berbicara, 

membaca, menulis, berhitung, dan berpikir. Kemampuan ini melibatkan kegiatan 

mengumpulkan pengetahuan yang mengarahkan seseorang untuk memahami dan 

menggunakan bahasa yang tepat sesuai dengan situasi sosial. Konsep literasi yang 

digunakan dalam kegiatan ini memadukan konsep literasi fungsional, literasi skill 

(keterampilan dasar hidup dan literasi budaya). 

Secara sederhana, definisi literasi diarahkan pada kemampuan membaca dan 

menulis atau melek aksara. Dalam konteks sekarang, literasi memiliki arti yang sangat 

luas. Literasi juga dapat berarti melek teknologi, politik, berpikir kritis, dan peka 

terhadap lingkungan sekitar. Krisch dan Jungebult (1985) dalam Literacy: Profile of 

America’s Young Adult mendefinisikan literasi kontemporer sebagai kemampuan 

seseorang dalam menggunakan informasi tertulis atau cetak untuk mengembangkan  

pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Lebih jauh, seseorang 

baru dapat dikatakan literat kalau ia sudah dapat memahami sesuatu karena membaca 

dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahaman bacaannya. 

Dilihat dari tingkatan literasi, Wells (1987) menyatakan bahwa literasi dapat 

dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu performative, funtional, informational, dan 
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epistemic. Pada tingkat performative, orang mampu membaca dan menulis, dan 

berbicara dengan simbol-simbol yang digunakan; pada tingkat functional diharapkan 

dapat menggunakan bahasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti 

membaca manual atau petunjuk; pada tingkat informational diharapkan dapat 

mengakses pengetahuan dengan bahasanya; sedangkan pada tingkat epistemic 

diharapkan dapat mentransformasi pengetahuan. Dengan demikian, literasi yang 

dimaksudkan di sini merupakan literasi pada tingkat epistemic. Tranformasi 

pengetahuan yang terjadi akan membawa peningkatan kecakapan sumber daya 

manusia pada abad 21. Dari sinilah kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi akan tercipta dan dikembangkan sebagai bagian sari transformasi 

pengetahuan yang berkembang sangat pesat.  

Sebagai gambaran bentuk kemajuan yang dapat dirasakan dan diraih pada abad 

21 melihat pada batasan yang dikemukakan P21, yakni: pihak yang kali pertama 

mendefinisikan batasan kecakapan abad 21 (twenty first century skills) yang menandai 

dimulainya revolusi industri 4.0. adalah lembaga P21. Menurut P21 (2009:3-7) definisi 

kacakapan abad 21  mencakupi (1) kemampuan belajar dan inovasi (learning and 

inovasi skills), (2) berpikir kritis dan pemecahan masalah (critical thingking and 

problem solving), (3) komunikasi dan kolaborasi (comunication and colaboration), (4) 

kemampuan Informasi, media, dan teknologi (information, media and technologi 

skills), dan (5) kemampuan hidup dan berkarir (life and carier skills). Konsep learning 

and inovasi skills mengacu pada bentuk kecakapan individu untuk memiliki 

kemampuan kreatif dan inovatif. Hal ini bermaksud bahwa aktivitas yang dilakukan 

keseluruhanya didasarkan pada implementasi proses kerja kreatif dan inovatif. Konsep 

critical thingking and problem solving diwujudkan dalam bentuk kecakapan dalam 

membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Konsep comunication and 

colaboration diimplementasikan dalam bentuk kecakapan berkomunikasi dengan jelas 

dan berkolaborasi dengan orang lain, termasuk juga bekerja sama dalam tim. Konsep 

information, media and technologi skills diwujudkan melalui literasi informasi, literasi 

media dan literasi ICT. Konsep life and carier skills diwujudkan dalam kecakapan 

individu untuk mampu melaksanakan sesuatu hal dengan cara fleksibel dan 
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beradaptasi, berinisiatif dan mandiri, dapat bersosial dan berinteraksi antarsuku dan 

bangsa, produktivitas dan akuntabilitas, berkepemimpinan dan bertanggung jawab.  

Batasan kecakapan abad 21 tersebut, kecakapan abad 21 dapat diintegrasikan 

dalam beberapa domain yang terdiri atas knowledge, skills, attitudes, values, and 

ethics. Selanjutnya, konsep domain ini dikenal KSAVE (Binkley et al 2012: 24). 

Knowledge pada kategori ini mencakup semua referensi yang spesifik, pengetahuan 

atau pemahaman persyaratan pada setiap kecakapan abad 21. Knowledge ini sama 

halnya seperti kemampuan kognitif. Skills merupakan kemampuan dan keterampilan 

pada kecakapan abad 21. Dalam hal ini domain ini termasuk pada domain 

psikomotorik. Attitudes, values, and ethics merupakan nilai dari sikap dan kecakapan 

yang tercermin dalam kecakapan abad 21 yang identik dengan domain afektif. Dengan 

demikian, domain dalam kecakapan abad 21 mencakupi dalam tiga bentuk kecakapan, 

yakni: kemampuan, karakter, dan literasi. Pembentukan kecakapan ketiganya 

dilakukan secara simultan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini berarti peran 

keluarga, sekolah, dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan sumber 

daya manusia yang berdaya saing pada revolusi industri 4.0.  

 

Tantangan pada Era Revolusi Industri 4.0.  

Selama ratusan tahun, dunia telah melihat ke Barat, Eropa dan Amerika untuk 

kepemimpinan global. Namun sekarang ini, telah terjadi pergeseran kekuatan ekonomi 

ke Asia. Kita melihat kebangkitan China dan kekuatan besar lainnya muncul di India, 

Jepang, Korea, Taiwan, Singapura, dan sejumlah negara Asia lainnya. Di negara-

negara Afrika, yang selama ini banyak dijajah oleh Barat dan kemudian 

didekolonisasi, sumber investasi terbesar akhir-akhir ini berasal dari China. Negara 

dengan pasar besar seperti Brazil di Amerika Latin, telah menjadikan China sebagai 

mitra dagang terbesarnya. Prestasi menakjubkan China dalam percaturan global tidak 

bisa dilepaskan dari inovasi awal di bidang politik-ekonomi yang kemudian diikuti 

dengan inovasi teknologi dan  bidang lain.  
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Perubahan cara hidup manusia selalu dipengaruhi oleh temuan teknologi. 

Inovasi mengantar umat manusia merambah kehidupan baru yang belum pernah 

dibayangkannya.  Fakta demikian membuat inovasi tak bisa diabaikan jika sebuah 

komunitas bangsa ingin bangkit meraih kemajuan. Beberapa catataan sejarah 

menunjukkan, teknologi menjadi hulu perubahan peradaban. Abad informasi dimulai 

dengan penemuan mesin cetak oleh Guttenberg. Abad industri dimulai dengan 

peneluam mesin uap oleh James Watt. Kini, internet dan kemudian media sosial juga 

telah mengubah cara manusia terhubung satu sama lain ke tahap yang benar-benar 

baru. 

Seorang ekonom yang terkemuka di dunia yang bernama Schwab (2016, 2017) 

menyebut masyarakat dunia sedang berada di ambang revolusi industri keempat. Era 

ini ditandai dengan berkembangnya teknologi nano dam kecerdasan buatan (artificial 

intelligence). Bahkan lebih jauh lagi, umat manusia sedang bersiap memasuki era 

genetic editing. Ketiga hal itu akan membuat kehidupan manusia benar-benar 

memasuki fase baru yang penuh kejutan. 

Gejala itu tidak mungkin dihindari oleh bangsa Indonesia sebagai anggota dari 

masyarakat dunia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu mempersiapkan diri 

menjadi pemain aktif yang turut menentukan arah perkembangan teknologi. Jika tidak 

ada persiapan yang matang, kita akan terkena dampak yang membahayakan bagi 

kelangsungan hidupa masyarakat Indoensia. Gerd Leonhard, CEO The Futurist, 

menegaskan bahwa secara global, era revolusi industri 4.0 akan menghilangkan sekitar 

1 – 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 – 2025. Penyebab utamanya adalah 

reposisi manusia yang digantikan dengan mesin otomatis. Salah satu bukti nyata 

bahwa hal itu terjadi di Amerika Serikat. Para pengacara muda sudah kesulitan 

mencari pekerjaan karena IBM Watson. Melalui IBM Watson, saran mengenai hukum 

bisa didapatkan dalam hitungan detik dengan keakuratannya 90%. Hasil ini jauh lebih 

tinggi jika dikerjakan oleh manusia yang hanya memperoleh 70% tingkat akurasinya. 

Selain itu, IBM Watson juga telah menolong perawat mendiagnosis kanker. 

Kemampuan itu empat kali lebih akurat dari kemampuan manusia. Fakta lain juga 

tampak pada facebook yang kini memiliki perangkat lunak pengenal pola yang dapat 

mengenali wajah jauh lebih akurat dari manusia. Dengan berbagai capaian yang 
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melampaui batas kemampuan manusia, tak heran jika ada yang memprediksi pada 

tahun 2030 dimungkinkan komputer akan lebih cerdas dari manusia.  

Gambaran di masa depan juga dinyatakan dalam U.S. Department of Labor 

Report. Pada masa yang akan datang, 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja 

pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Gambaran itu memberikan petanda 

bahwa tantangan masa depan dunia kian sulit dan kompleks untuk ditaklukkan. Namun 

demikian, berdasarkan kajian dari World Economic Forum 2016, yaitu The Future 

Jobs, kita tidak perlu khawatir jika kita memiliki sepuluh kecakapan utama yang paling 

dibutuhkan pada tahun 2020. Kesepuluh kecakapan tersebut antara lain adalah 

kemampuan pemecahan masalah kompleks, berpikir kritis, kreativitas, manajemen 

sumber daya manusia, koordinasi, kecerdasan emosional, penilaian dan pengambilan 

keputusan, orientasi melayani, negosiasi, dan fleksibilitas kognitif. Dengan kecakapan 

tersebut, menurut World Economic Forum, era revolusi industri 4.0. berpotensi 

memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2.1 juta pekerjaan baru pada tahun 

2025. Selain itu, era tersebut juga berpotensi pada pengurangan emisi karbon kira-kira 

26 miliar metrik ton dari tiga industri: elektronik (15,8 miliar), logistik (9,9 miliar) dan 

otomotif (540 miliar) dari tahun 2015 – 2025. Ini berarti kecakapan pada era revolusi 

industri 4.0. menjadi syarat mutlak bagi seluruh warga dunia yang memiliki tanggung 

jawab untuk senantiasa menghadirkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. 

 

UNNES sebagai Rumah Ilmu sebagai Spirit Pengembangan Literasi 

Seperti halnya sebuah keluarga, rumah merupakan tempat untuk berkumpul, 

bercegkrama, dan menumpahkan segala keinginan, harapan, dan keluh kesah dengan 

penuh kebebasan tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak mana pun. 

Sementara itu, ilmu dipahami sebagai entitas kekayaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang telah mengalami berbagai pengujian. Dalam konteks ini, rumah ilmu 

dipahami sebagai wadah atau tempat menumbuhkembangkan segala bentuk keilmuan 

dengan budaya ilmiah. Hasil pengembangan ilmu pengetahaun dan teknologi yang 

dihasilkan oleh para warganya akan membentuk suatu peradaban yang berbeda dengan 

zaman sebelumnya.  
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Spirit mengahasilkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan harus terus 

dipupuk, sehingga pada akhirnya akan disemai suatu peradaban unggul. Karena itu, 

UNNES sebagai rumah ilmu pengembangan peradaban unggul memiliki tanggung 

jawab mempunyai posisi strategis untuk mengambil peran menyuguhkan berbagai 

bentuk kemaslahatan bagi warga dunia, baik pada tataran keilmuan maupun praktis. 

Potensi sumber daya perguruan tinggi yang dikelola dan diarahkan secara profesional 

akan mampu menghasilkan insan-insan intelektual publik yang memiliki pemikiran-

pemikiran solutif. Di sinilah pentingnya peran perguruan tinggi dalam menghasilkan 

insan yang kompeten dan berdaya saing dunia. 

Dinamika perkembangan ilmu dan teknologi di tingkat global sedemikian 

cepat berlangsung. Kemampuan dan kecepatan kita merespons dinamika ilmu dan 

teknologi terbaru itu akan dapat kita gunakan untuk ikut mengambil peran, meraih 

peluang dan memperbaiki rancangan masa depan kita sesuai bidang keilmuan kita. 

Sebagai contoh, sekarang ini telah muncul konsep teknologi mobil tanpa sopir yang 

dikendalikan secara digital; teknologi drone; teknologi rekayasa gen manusia; 

teknologi pembuatan sel telur dan sperma melalui laboratorium; dan teknologi 

pembuatan kecerdasan buatan/artifisial (artificial intelligence) yang kelak diprediksi 

akan bisa menggantikan sebagian besar fungsi manusia. 

Dari sekian banyak perkembangan terbaru tersebut, ketika kita bisa 

menempatkan diri secara intens ikut dalam pusaran dinamika itu, maka kita berpeluang 

besar berkontribusi memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi 

kemaslahatan manusia. Setidaknya kita dapat berpikir, meneliti, menganalisis dampak 

positif dan negatif bagi kehidupan manusia dengan menggunakan pisau analisis 

keilmuan kita. Selanjutnya, kita gunakan sebagai langkah awal bagi kita untuk peduli, 

kritis, dan tidak gagal paham terhadap dinamika terkini untuk kemudian kita jadikan 

bahan untuk berkontribusi.  

UNNES dengan komitmen konservasi merancang lembaga ini untuk 

melakukan evolusi dengan integritas seluruh komponen menjadikan UNNES 

memberikan peran bukan hanya pada aras keilmuan melaikan juga nilai, kebudayaan, 

dan peradaban. Kami berusaha sepenuh hati agar saatnya nanti warga dunia akan 
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mengenal UNNES karena reputasi sivitas akademiknya di kancah pergaulan global. 

Ketepatan kita dalam mengambil posisi dan peran di tengah dinamika perubahan 

dahsyat ini akan dapat menjadi lompatan monumental (monumental leap) yang akan 

dapat membuka mata warga dunia pada sebuah perguruan tinggi yang bernama 

Universitas Negeri Semarang (UNNES), perguruan tinggi yang berada dalam sebuah 

Negara yang bernama Indonesia. Oleh karena itulah, pengembangan literasi menjadi 

modal gerakan bersama dalam mengawal UNNES menjadi bagian dunia yang mampu 

bersanding dan bersaing dalam kancah pergaulan dunia demi membawa kesejahteraan 

masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Hal ini sejalan 

dengan pandangan Ambigapati (1999) yang menyatakan bahwa literasi dapat memberi 

peluang terhadap pembangunan ekonomi dan sosial menuju kesejahteraan hidup, baik 

individu maupun masyarakat. Manusia literat merupakan aset yang paling signifikan 

bagi negara mana pun di dunia. Banyak negara khususnya yang sedang membangun 

dan berkembang menjadikan literasi sebagai agenda utama pembangunan yang banyak 

menelan biaya. Pembiayaan yang mahal tidak akan sia-sia manakala manusia yang 

memiliki kecerdasan dan berkarakter benar-benar terbentuk. Di satu sisi, kini 

masyarakat dunia telah berada dalam era masyarakat berbasis pengetahuan 

(knowledge-based society). Dalam era seperti ini, masyarakat memanfaatkan 

pengetahuannya untuk meningkatkan produktivitas. Selfi (2012:90) mengatakan 

bahwa kualitas hidup seseorang akan berkembang bergantung pada perbaikan 

pengetahuan yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan untuk diketahui. 

Terkait dengan hal itu, literasi merupakan wahana yang tepat untuk meningkatkan 

sumber daya manusia yang berkulitas dan berdaya saing. 

UNNES yang memiliki visi menjadi universitas berwawasan konservasi dan 

bereputasi internasional terpanggil untuk melakukan akselerasi inovasi dan bahkan 

melakukan lompatan-lompatan inovasi yang dapat menghasilkan sumber daya 

manusia yang mampu berkiprah dan berkonstribusi pada perubahan peradaban masa 

depan. Melalui kebersamaan, integritas, dan kerja nyata, seluruh elemen UNNES 

bahu-membahu melaksanakan tridharma perguruan tinggi di atas Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. Komitmen UNNES semacam itu telah ditanamkan pada benak 

civitas akademica UNNES dalam rangka menghasilkan lulusan berprestasi dan 
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berkarakter yang mampu memberikan pemecahan masalah yang asing dan belum 

diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Oleh karena itu, sudah saatnya sebagai insan 

berpendidikan kita terpanggil untuk melaksakan tugas mulia dengan mengambil 

berbagai peran strategis ini. 

 

PENUTUP 

Perkembangan peradaban perlu diimbangi dengan adanya sumber daya 

manusia yang unggul dan berkarakater. Pilar kunci ini merupakan elemen dasar yang 

harus dipersiapkan oleh setiap bangsa dalam menghadapi perubahan peradaban masa 

kini. Salah satunya tuntutan kecapakan abad 21 yang ditopang dari tiga kecakapan, 

yakni kemampuan, literasi, dan karakter. Konstribusi kecakapan yang berasal dari 

kemampuan setidaknya terdiri atas sepuluh kemampuan, yakni kemampuan 

pemecahan masalah kompleks, berpikir kritis, kreativitas, manajemen sumber daya 

manusia, koordinasi, kecerdasan emosional, penilaian dan pengambilan keputusan, 

orientasi melayani, negosiasi, dan fleksibilitas kognitif. Sementara itu, karakter 

merupakan kecakapan mendasar bagi bangsa Indonesia yang akhir-akhir ini menjadi 

isu mutakhir, terlebih karakter di dunia maya. Beredarnya informasi atau berita yang 

berbau hoaks dan adu domba merupakan keprihatinan bangsa di tengah terpaan isu 

radikalisme dan disintegrasi bangsa. Adanya kondisi tersebut membuat peran dan 

kedudukan pendidikan karakter menjadi elan vital dari bagian kecakapan abad 21 yang 

patut dimiliki. Agar kemampuan dan karakter berkembang dengan baik, literasi 

memberikan kesempatan bagi insan manusia untuk mengembangkan diri menjadi 

sumber daya manusia yang tampil di depan untuk memberikan langkah-langkah solutif 

bagi umat manusia sehingga dicapai kondisi yang maju, makmur, dan 

mensejahterakan.  
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Abstrak 

Membaca dan menulis karya sastra utamnaya novel seringkali menjadi beban berat 
bagi masyarakat. Untuk itu, perlu adanya solusi dalam  meningkatkan minat membaca 
dan menulis karya sastra dikalangan masyarakat. Arena mmenjadi hal penting untuk 
menumbuhkembangkan literasi sastra. Arena dalam konteks literasi sastra menjadi 
tempat individu atau kelompok untuk melindungi dan meningkatkan posisi nilai karya 
yang diciptakan. Komunitas sastra dapat dijadikan arena gerakan literasi untuk 
menjadikan anggotanya literat sepanjang hayat melalui pelibatan masyarakat dalam 
mengapresiasi sekaligus mengekspresikan sastra. Sayembara penulisan sastra 
khususnya novel menjadi arena bergengsi  sebagai medan “pertempuran,” arena juga 
merupakan medan “perjuangan” untuk meningkatkan posisi nilai karya yang 
diciptakan.  
Kata Kunci: Komunitas Sastra, Sayembara, Arena Literasi 

 

PENDAHULUAN 

Al-Quran, surat Al-Alaq memerintahkan kita, manusia untuk membaca, iqra; 

bacalah! Ini disebabkan karena membaca dan menulis novel membutuhkan waktu 

yang relatif lama. Kecenderungan lain, karya sastra kurang diapresiasi dikarenakan 

cerita yang tidak menarik, isinya sulit dipahami, ideologi yang ada dalam karya sastra 

berbeda dengan  ideologi pembaca, membaca sastra hanya menyita waktu tanpa 

adanya manfaat yang langsung bagi pembaca, dan berbagai alasan lain. Berbagai 

alasan tersebut  membuat masyarakat khususnya siswa dan mahasiswa menghindar 

dari teks  sastra khususnya novel. Untuk itu, perlu adanya solusi dalam  meningkatkan 

minat membaca dan menulis karya sastra dikalangan masyarakat. Membaca dan 

menulis karya sastra memang membutuhkan energi berpikir lebih keras untuk 

memahami  dan menjiwai nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Perlu adanya 
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pembiasaan dalam proses membaca dan menulis karya sastra. untuk mengupayakan 

tersebut perlu adanya medan atau arena literasi sastra. 

Arena didefinisikan sebagai medan “pertempuran,” arena juga merupakan 

medan “perjuangan” (Bourdieu dan Wacquant, 1992:101).  Arena dalam konteks 

literasi sastra menjadi tempat individu atau kelompok untuk melindungi dan 

meningkatkan posisi nilai karya yang diciptakan. Arena sastra dapat menjadi pasar 

bebas dan terbuka atas kompetisi kualitas sastra untuk dipergunakan dan 

disebarluaskan. 

Bourdieu menjelaskan tiga tahap untuk menganalisis suatu arena. Tahap  

pertama melacak hubungan setiap struktur medan yang mencerminkan keunggulan 

arena. Langkah kedua, memetakan struktur objektif relasi-relasi antarposisi-posisi 

yang ada dalam medan tersebut. Langkah terakhir, menentukan hakikat para agen yang 

menduduki aneka tipe posisi di dalam medan itu (Ritzer, 2012:907). Keberhasilan 

sebuah arena sastra juga tidak dapat dilepaskan dari berbagai jenis modal. Modal 

budaya terdiri atas keakraban dan kemudahan dalam memanfaatkan bentuk-bentuk 

budaya yang dilembagakan (sekolah, perguruan tinggi, badan bahasa, dan lain-lain) 

yang ada di puncak hirarki budaya masyarakat. Modal sosial terdiri atas relasi-relasi 

sosial yang bernilai di antara manusia. Modal simbolik berasal dari kehormatan dan 

gengsi seseorang. Posisi berbagai agen di dalam arena ditentukan oleh jumlah bobot 

relatif modal yang dimiliki. Arena  sastra sebagai sebuah medan tentu tidak dapat 

dilepaskan dari modal di dalam melancarkan gerakan literasinya.  

Karya sastra  sastra merupakan identitas  peradaban suatu bangsa. Masyarakat 

yang melek sastra akan peka terhadap keberadaan dan perkembangan. Literasi sastra 

atau melek sastra tidak sekadar menjadi aktivitas pelengkap,  akan tetapi harus mampu 

membawa ke peradaban bangsa yang lebih baik.  Karya sastra perlu dibaca dan ditulis 

sebagai media untuk menggambarkan manusia dengan berbagai persoalannya. Karya 

sastra dicipta guna memberikan kesenangan atau hiburan bagi pembacanya (fungsi 

rekreatif). Membaca karya sastra akan  memberikan wawasan pengetahuan mengenai 

seluk-beluk kehidupan manusia bagi pembacanya (fungsi didaktfi).  Pengetahuan 

mengenai moral yang baik dan buruk juga dapat diperoleh dari pembacaan karya 

sastra.(fungsi moralitas). Karya sastra yang mengandung ajaran keagamaan  
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menghadirkan karya yang di dalamnya mengandung ajaran agama yang dapat 

diteladani oleh  pembaca (fungsi religi). 

Melalui pembacaan karya sastra kita dapat menemukan ungkapan-ungkapan 

yang indah dan memberikan inspirasi misalnya;  “tak satu jalan ke Roma” Idrus, “adil 

sejak dalam pikiran” Pramoedya Ananta Toer,  “Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi” 

Seno Gumira Ajidarma,  “Aku mau hidup 1000 tahun lagi,” Chairil Anwar,  “Kematian 

Makin Akrab” Subagio.  “Zaman edan” yang diungkapkan oleh Ronggowarsito 

sampai saat ini masih tepat dikarenakan ungkapan tersebut mampu menjadi rujukan 

peristiwa sosial yang ada. Ungkapan tentang bahasa sebagai penanda karakter “Jika 

hendak mengenal orang berbangsa/Lihat kepada budi bahasa” hal tersebut terdapat 

dalam Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji (Banua, 2017). Gerakan Literasi 

saatnya pula mendorong pemerintah menginisiasi komunitas sastra dan sayembara 

penulisan sastra.  

 

LINGKUP LITERASI SASTRA 

Literasi sastra dapat diartikan sebagi  kesanggupan membaca dan menulis 

karya sastra. Dengan kata lain, literasi sastra merupakan kualitas atau kemampuan 

melek huruf/aksara yang di dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis 

karya sastra. Cakupan yang lebih luas,  literasi sastra  juga mencakup melek  audio 

visual sastra, yang artinya kemahiran  untuk mengenali, memahami, sekaligus 

menuangkan ide-ide yang disampaikan secara visual baik dalam adegan drama/teater, 

audio video sastra, ataupun film yang diangkat dari karya sastra.  Literasi sastra 

diharapkan menjadi modal bagi  masyarakat khususnya siswa dan mahasiswa untuk 

menggali dan mengembangkan potensi dalam berapresiasi dan berekspresi sastra. 

Kegiatan literasi sastra diharapkan menjadikan masyarakat menerima efek komunikasi 

sastra. Kesadaran membaca buku karya sastra tidak harus digerakkan secara nasional, 

tetapi idealnya harus menjadi kebutuhan primer bagi setiap individu. Kemampuan di 

dalam  berliterasi sastra merupakan hak dan bukan kewajiban setiap orang.  

Literasi merupakan  bentuk integrasi dari kemampuan menyimak, berbicara, 

menulis, membaca dan berpikir kritis (Baynham, 1995:5). Sebagai sebuah 

kesatuanpaduan piranti komunikasi, makna literasi dapat diartikan sebagai  
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keterampilan berbahasa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Klein dkk 

(1991) melihat keterkaitan antara kemampuan membaca dan menulis seperti dua mata 

sisi mata uang. Seseorang yang dapat menulis dengan baik memperlihatkan 

kecenderungan memiliki kemampuan membaca yang baik. Begitu juga sebaliknya, 

seseorang yang memiliki kemampuan membaca yang baik memiliki kecenderungan 

untuk menjadi penulis yang baik. Kemampuan literasi dapat memberdayakan dan 

meningkatkan kualitas individu, keluarga dan masyarakat. Karena sifatnya 

yang multiple effect (dapat memberikan efek untuk ranah yang sangat luas), 

kemampuan literasi membantu memberantas kemiskinan, mengurangi angka kematian 

anak, pertumbuhan penduduk, menjamin pembangunan berkelanjutan, dan 

terwujudnya perdamaian. Hal tersebut dapat diupayakan melalui literasi sastra.  

Literasi sastra, yang dapat dimaknai sebagai kemampuan baca dan tulis 

tentang bidang sastra  tidak dapat dilepaskan dari bahasa, karena karya sastra 

menggunakan bahasa sebagai media. Membaca sastra pada hakikatnya merupakan 

sebuah keterampilan membaca dengan objek karya sastra dalam bentuk puisi, prosa, 

maupun naskah drama, sedangkan  menulis sastra yakni kegiatan untuk  menghasilkan 

tulisan dalam bentuk karya sastra. 

 

KOMUNITAS SEBAGAI ARENA LITERASI SASTRA 

Komunitas sastra  sebagai sebuah arena dalam menjalankan aktivitasnya tidak 

bisa dilepaskan dari modal budaya. Modal budaya terwujud dalam menjalin  keakraban 

guna memperoleh kemudahan dalam memanfaatkan bentuk-bentuk budaya yang 

dilembagakan (sekolah, perguruan tinggi, badan bahasa, dan lain-lain) yang ada di 

puncak hirarki budaya masyarakat. Modal tersebut diperlukan karena pengembangan 

sastra tidak dapat dilakukan secara maksimal tanpa bantuan dan kerja sama dengan 

berbagai pihak, baik pemerintah daerah tingkat provinsi sampai kecamatan, sastrawan, 

guru, dosen, peneliti, mahasiswa dan masyarakat. Orang-orang yang bergabung dalam 

sebuah komunitas sastra memiliki kepedulian dan perhatian yang besar untuk mejaga 

kelangsungan sastra, mereka   membaktikan hidupnya untuk meningkatkan budaya 

baca tulis di daerah melaui gerakan literasi sastra.  
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Komunitas dapat dijadikan arena gerakan literasi masyarakat khususnya 

masyarakat pendidikan tinggi. Kumunitas sastra menjadi sebuah wadah untuk 

menjadikan anggotanya literat sepanjang hayat melalui pelibatan masyarakat dalam 

mengapresiasi sekaligus mengekspresikan sastra. Para pemangku posisi di dalam 

komunitas sastra sebagai arena literasi dalam operasinya menggunakan berbagai 

strategi guna melangsungkan hidupnya. Ide strategi dimuncukan oleh para patron 

komunitas sastra untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diperhitungkan. Tujuan  

komunitas sastra pada umumnya yaitu mengapresiasi dan mengekspresikan karya 

sastra.  Komunitas sastra  dalam kegiatannya  seyogyanya harus betul-betul 

memosisikan sastra sesuai dengan porsinya. Hal ini penting, mengingat selama ini 

sastra hanya dijadikan sebagai elemen pelengkap atau tambahan dalam kehidupan 

bermasyarakat.   

Para pemangku posisi  dalam komunitas sastra terus berusaha baik secara 

individu atau kolegial, melindungi atau memperbaiki posisi mereka. Banyak cara yang 

dapat dilakukan sebuah komunitas untuk melindungi dan memperbaiki posisi  sastra, 

di antaranya dengan aktivitas membaca dan menulis sastra. Pembiasaan (conditioning) 

membaca dan mengapresiasi karya sastra dapat menumbuhkembahkan nilai rasa 

karena tanpa menguasai sastra, tata bahasa hanya akan menjadi alatmenyambung 

pikiran/logika dan bukan menyambung rasa (Wijaya, 2007).  Komunitas sastra  perlu 

melakukan inovasi berkelanjutan agar dapat menjadi wadah/tempat yang baik bagi 

upaya menghidupkan sastra. Aktivitas membaca dan menulis sastra perlu digalakkan 

menggali dan mengembangkan potensi masyarakat dalam bersastra, sebagai bagian 

dari kegiatan apresiasi dan ekspresi sastra. 

Kegiatan membaca sastra di sebuah komunitas  dilakukan dengan beragam 

model. Arena literasi sastra tidak hanya sebagai medan  membaca apresiatif saja, akan 

tetapi ada aktivitas membaca kreatif  sekaligus diskusi sastra. Anggota komunitas tidak 

hanya mampu membaca sastra, tetapi juga  berani mengeksplorasi kemampuan mereka 

melalui kegiatan berliterasi dengan menulis sastra.  

Beragam komunitas sastra di Indonesia berkembang pesat. Perkembangan 

komunitas sastra di Indonesia tidak bisa terlepas dari patron komunitas tersebut. Patron 

dalam komunitas sastra menjadi odal simbolik. Komunitas Salihara memilili 
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ketergantugan besar pada sosok Gunawan Muhammad,  Komunias Sastra Indonesia 

(KSI) tidak bisa dilepaskan dari nama Ahmadun Yosi Herfanda dan Slamet Raharjo, 

Komunitas Maiyah memiliki patron Emha Ainun Najib, begitu pula dengan 

komunitas-komunitas sastra lainnya.    

Komunitas sastra juga yang tumbuh di daerah dan di media sosial. Entah itu 

komunitas yang mempunyai medan riil maupun medan online. Melalui arena 

komunitas sastra, gerakan literasi semakin menemukan bentuk nyatanya. Artinya, 

komunitas sastra bisa menjadi instrumen untuk menumbuhkan literasi dikalangan 

masyarakat.  

Komunitas sastra sebagai arena literasi memiliki berbagai fungsi, 

diantaranya: 1) sebagai fungsi  komunikasi. Komunitas sastra bisa menjadi media 

komunikasi antara sastrawan, pemerhati sastra, peneliti sastra, dan masyarakat. Media 

komunikasi ini, diharapkan bisa menjembatani keinginan masing-masing pihak. 

2) Fungsi pengembangan keahlian menulis sastra. Komunitas sastra bisa menjadi 

ajang penyaluran bakat menulis. Bagi mereka yang sudah dari awal berbakat menulis, 

maupun mereka yang kurang punya bakat menulis tetapi ingin belajar dan bisa 

menulis. Komunitas sastra bisa memublikasikan hasil karyanya dan minimal akan 

dibaca oleh seluruh anggota komunitas. 3) Fungsi transfer pengetahuan sastra. 

komunitas sastra  mengadakan forum diskusi, bedah buku sastra, ulasan sastra. 

Komunitas sastra juga  mengasah dan mengolah rasa kemanusiaan dan kepekaan lewat 

sastra; 4) Publikasi karya sastra, adanya komunitas sastra masyarakat bisa mengetahui 

karya yang ditulis oleh anggota komunitas. 5) Media Propaganda, komunitas sastra 

dapat menjadikan kesepahaman dalam mempererat persamaan visi misi dalam 

membentuk tata nilai peradaban bangsa. Anggota komunitas melalui literasi mampu 

bersikap kritis atas ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Gerakan literasi dapat 

berkembang seiring dengan tumbuh kembangnya komunitas sastra. 

Komunitas PMK yang dipresideni Sosiawan Leak melakukan gerakan  

literasi “Puisi Menolak Korupsi”.  Komunitas PMK melakukan gerakan literasi atas  

kegelisahan para penyair  yang sudah mulai jengah dengan fenomena korupsi di 

Indonesia. Leak dan kawan-kawan melakukan gerakan literasi dengan menggiatkan 

gerakan menulis puisi guna  menolak korupsi. Pembacaan puisi, seminar, orasi budaya, 
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diskusi  dilakukan komunitas di berbagi tempat. Peran komunitas literasi dalam 

bentuk, taman bacaan masyarakat, perpustakaan bergerak, sudut baca, rumah buku, 

dan sebagainya sangat penting sebagai jembatan antara penulis dan pembaca dalam 

melakukan propaganda literasi antikorupsi (Venayaksa, 2017).  

Komunitas  Rumah Dunia yang berada di Ciloang, Serang Banten, melakukan 

kegiatan literasi dalam bentuk menulis puisi, membaca buku sastra,  diskusi dan bedah 

karya digelar  tiap bulan. Hal itu, mendorong anggota komunitas untuk mencintai 

dunia literasi.  Komunitas tersebut melatih anak-anak berperan aktif memeriahkan 

segala bentuk kegiatan yang digelar, seperti wisata gambar, wisata dongeng, 

mengarang, wisata lakon, kelas musik dan kelas puisi, yang semuanya dibimbing oleh 

para relawan. Nafas komunitas  Rumah Dunia adalah karya. Seperti yang Pramoedya 

Ananta Toer pernah katakan, ”Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama tidak 

menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja 

untuk keabadian”. Dari perkataan tersebut bisa disimpulkan, sebuah karya lebih kekal 

dari durasi usia pengarangnya. Hal itu kemudian dikuatkan oleh larik puisi dari Chairil 

Anwar, ”Aku ingin hidup seribu tahun lagi”. 

Komunitas sastra saat ini menjamur di wilayah Semarang dan sekitarnya. 

Perkembangan komunitas sastra pernah di tulis oleh Andrian pada tahun 2016. Hasil 

amatan penulis terdapat beberapa komunitas sastra yang menjadi arena literasi sastra 

di Semarang saat ini tidak jauh beda dengan dengan komunitas yang pernah diungkap 

oleh Andrian. Yang membedakan saat ini banyak muncul komunitas literasi sastra 

berbasis online. Komunitas sastra yang memiliki ruang riil, diantaranya;  Pesantren 

budaya “Surau Kami” di Jalan Tusam Raya  Banyumanik Semarang, komunitas 

“Kumandang Sastra” yang selalu rutin membacakan sastra di RRI Semarang, 

“Lacikata” sebagai komunitas yang diinisiasi oleh orang-orang Hysteria, “Komunitas 

Sendangmulyo” berdiri sejak tahun 2003, bermarkas di Jl. Bougenvile Raya II nomor 

26 Sendang Mulyo Semarang, Komunitas “Rumah Buku Simpul” diinisiasi oleh dosen 

Unnes berada di Sekaran Semarang, “Kedai Kopi ABG” di Gunungpati 

Semarang,  komunitas “Bengkel Sastra Maluku”  bermarkas di jalan Taman Maluku 

Semarang dan komunitas-komunitas sastra yang berbasis kampus dan sekolah. 

Komunitas sastra yang menggunakan media sosial sebagi basis literasi di antaranya; 
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komunitas “Soeket Teki”, DDT Komunitas Sastra Puisi Online Nusantara”, komunitas 

“Fiksimini,” Fiksiminiers mulai membentuk komunitas-komunitas kecil di masing-

masing kotanya hingga terbentuklah FMJogja (komunitas Fiksimini Jogja), 

Fiksiminiers Jakarta, FMersSBY (Fiksiminiers Surabaya), fiksiminiBDG 

(Fiksiminiers Bandung), dan kota-kota lainnya. Banyaknya komunitas literasi sastra 

yang hidup diberbagai wilayah menjadikan arena lierasi sastra tumbuh subur. Hal ini 

ditandai dengan makin banyaknya produksi karya sastra dan makin maraknya kegiatan 

apresiasi sasra. 
  
SAYEMBARA SEBAGAI ARENA PERJUANGAN SASTRA 

Penerapan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015  sebagai Gerakan Literasi 

Nasional 2016--2019, mendorong  Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 menyelenggarakan kegiatan 

Sayembara Penulisan Bahan Literasi. Tujuan untuk membangun karakter siswa di 

sekolah dasar dan anak-anak di komunitas baca. Adanya gerakan literasi tersebut 

mendorong setiap Balai Bahasa dan Kantor Bahasa mengadakan sayembara penulisan 

sastra. Hal ini perlu terus digalakkan guna membangun masyarakat yang literer. 

Sayembara penulisan sastra khususnya novel menjadi arena bergengsi  

sebagai medan “pertempuran,” arena juga merupakan medan “perjuangan” untuk 

meningkatkan posisi nilai karya yang diciptakan. Sayembara juga dapat menjadi arena 

sastra serupa pasar bebas dan terbuka atas kompetisi kualitas sastra untuk 

dipergunakan dan disebarluaskan. pemeneng  

Penyelenggaraan sayembara penulisan novel FBS Unnes tahun 2017 berhasil 

mengumpulkan naskah novel sebanyak 229 dari peserta. Hal tersebut menunjukkan 

minat masyarakat yang cukup baik untuk mengikuti perlombaan dengan berbagai 

motivasi. Sayembara sastra menjadi pemantik munculnya penulis penulis sastra. 

Setiap sayembara muncul karya sastra yang memiliki daya tawar baru.  Sayembara 

Menulis Novel diniatkan untuk merangsang penciptaan novel berbahasa Indonesia. 

Sayembara sastra utamanya sayembara penulisan novel menyandang kewajiban 

historis untuk ikut menemukan novel-novel monumental dalam setiap kali 

penyelenggaraannya. Karena itu, setiap sayembara sastra, menerapkan sejumlah 
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kriteria yang sudah disepakati agar penilaian berhasil menemukan naskah-naskah 

novel yang berkualitas. 

PENUTUP 

Arena dalam konteks literasi sastra menjadi tempat individu atau kelompok 

untuk melindungi dan meningkatkan posisi tawar dan posisi nilai karya yang 

diciptakan. Arena sastra dapat menjadi pasar bebas dan terbuka atas kompetisi kualitas 

sastra untuk dipergunakan dan disebarluaskan.  Makin banyaknya produksi karya 

sastra dan makin maraknya kegiatan apresiasi sasra menjadi penanda kegiatan literasi 

di komunitas sastra tumbuh berkembang.  Sayembara penulisan sastra khususnya 

novel menjadi arena “perjuangan” penulis untuk menjadikan  novel karnyanya 

monumental dan memiliki nilai tinggi. Gerakan literasi sastra tentu tidak dapat 

dilepaskan dari modal budaya, modal, sosial, modal simbolik, dan modal estetik. 

Untuk itu, peran negara diperlukan guna mendorong tumbuh kembangnya literasi 

sastra. 
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LITERASI DALAM PEMBELAJARAN 
 

Dewi Utama Faizah 
 

“Manusia adalah produk dari kondisi sosial dan pengasuhan yang ia terima. Dari 

sana lahirlah manusia sebagai produk kondisi yang akan merubah kondisi dan 

pengasuhan berikutnya. Mesti diingat, bahwa kondisi akan berubah dengan patut 

jika manusianya terdidik, dan mau serta mampu mendidik dirinya sendiri agar terus-

menerus berubah sesuai dengan kondisi yang ada.” 

V. Venable, quoting Karl Marx’s Third Thesis on Feurbach 

 

ABSTRAK 
Kecakapan literasi menandai kualitas sumber daya manusia di sebuah negara. 

Sayangnya, performa Indonesia dalam asesmen literasi pada skala internasional belum 
terlihat baik. Skor Indonesia pada kecakapan numerasi, literasi membaca dan sains, 
meskipun relatif meningkat dari tahun 2012 hingga 2015, masih jauh terbelakang 
dibandingkan negara lain.Tes INAP (Indonesian National Assessment Programme) 
mengukur kecakapan literasi membaca, sains dan numerasi pun menunjukkan bahwa 
kecakapan siswa SD kelas 4 masih perlu ditingkatkan. Data Statistik SD tahun 
2015/2016 menampilkan tingginya angka putus sekolah dan angka mengulang kelas 
di SD kelas rendah. Tersebar di Jawa, Kalimantan, NTT, Sumatera, Maluku, Sulawesi, 
dan Papua. 
 

Pada hari Rabu, 05 Oktober 2016 Universitas Negeri Jakarta melaksanakan 
Seminar Internasional “Chalenges to Improve Education Quality in Developing 
Countries”, pembicara kuncinya Lant Pritchett (Profesor of the Practice of 
International Development at the Kennedy School of Government at Harvard 
University) menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang 
yang bermasalah pada sistem pendidikannya. Pembicara lokal yang diundang adalah 
Zulkardi (ahli pembelajaran matematika dari Univesitas Sriwijaya) yang  mengangkat 
proses pembelajaran matematika kekinian yang kontekstual, dan Veni Setiawati 
(Direktur Summer Institute of Linguistic) memaparkan kesuksesan pendidikan anak 
usia dini di Papua berbasis penggunaan bahasa Ibu- ‘Mother Tongue” mampu bertahan 
tanpa ada anak yang putus di tengah jalan. 
 
Indonesia dengan keberagaman yang ada, ide-ide kunci terkait perspektif kebaruan 
aksi-inovasi dunia pendidikan harus memiliki basis kuat terkait dengan proses sosial 
dan pesan budaya yang sangat kaya dari berbagai konteks latar sosial-etnis- geografis 
yang dimiliki. Membantu semua anak yang hadir di sekolah belajar dan berpikir 
dengan cara mereka yang unik. Vygostsky mengistilahkan dengan “Zones of Proximal 
Development”. Di sinilah imajinasi dan kreativitas harus dimaknai guru dalam proses 
pembelajaran memainkan perannya untuk saling menguatkan. Luis C. Moll Profesor 
dari Departement of Teaching, Learning and Sociocultural Studies in the College of 
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Education, University of Arizona mencoba menggali kembali pemikiran L.S. 
Vygotsky ini melalui analisis siswa di sekolah hingga ke rumah sebagai “funds of 
knowledge”. Mencoba mencerna pesan budaya, histori, sosial, kelak menjadi sejarah 
kesuksesan semua anak manusia. Selanjutnya keberadaan buku teks dan buku non-
teks berkualitas telah pula menjadi urusan penting sebagai media pembelajaran yang 
harus mengacu kepada konteks lokal yang sangat kaya dengan pesan budaya. 
Keberadaan buku-buku yang memberi spirit (living book) menguatkan kurikulum 
menjadi bermakna, penuh kebajikan, kontekstual dan indah memasuki kehidupan 
dunia anak sesuai dengan tumbuh kembangnya yang unik. Tentunya literasi 
pembelajaran di SD menjadi kunci utamanya menuju proses pendidikan yang literat. 
 
Kata Kunci 
Kebajikan Dasar (basic goodness) 
Literasi Dasar (basic literacy) 
Pesan Sosial-Historis-Budaya 
Zones of Proximal Development 
 
Teori Pendukung 
Pendidikan Multikultural (Conny Semiawan) 
Vygotsky and Education ( Luis C. Moll) 
Funds of Knowledge (Norma Gonzales et.al) 
Living Book (Charlotte Mason) 
 

PROLOG 

Boulding menyatakan bahwa Indonesia memiliki tiga ribu jenis suku bangsa.1 

Di sanalah suku-suku besar seperti Aceh Batak, Nias, Melayu Kepulauan, Melayu 

daratan,, Minang, Mentawai, Lampung, Jawa, sunda, Dayak, Bali, Ambon, Bugis, 

Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, Papua tersebar di seluruh Nusantara. Melalui 

dongeng misalnya, nenek moyang kita mampu mendidik dan melakukan akselerasi 

dramatis literasi melalui kelisanan berupa verbal arts mengasah cipta, rasa, dan karsa. 

Sejarah membuktikan pada abad ke-7 berjayanya Kerajaan Sriwijaya berpusat di 

Sumatera, dan selanjutnya pada abad ke-14 menyusul munculnya peradaban gemilang 

Kerajaan Majapahit berpusat di pulau Jawa.  

Proses pembelajaran Siswa hingga hari ini banyak bertumpu pada memori dan 

lembaran buku teks serta LKS yang steril lusuh. Mereka belajar dalam kesepian dan 

kesendirian.  Hal itulah yang terjadi selama berpuluh tahun, setelah kemerdekaan, di 

mulai dari jenjang PAUD dan SD. Padahal anak usia 7 tahun yang duduk di kelas 1 

                                                        
1 Elise Boulding, Building a Global Civic Culture (USA: Syracuse Univ Press, 1990). 
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SD membutuhkan ribuan hingga belasan ribu kosakata agar minat baca mereka 

tumbuh pesat. Dari mana kosakata itu diperoleh? Tentu saja dari percakapan, dari 

bermain, dari mendongeng, dan dari kegiatan membaca buku yang terjadi setiap saat. 

Dampak belajar dengan cara di atas, telah menyebabkan 400.000 siswa SD tak naik 

kelas karena belum bisa membaca (Kompas 11 dan 12 Oktober 2016). Sebuah 

fenomena baru yang menampar kita adalah siswa putus sekolah telah dimulai di SD 

Kelas rendah semenjak kelas 1 SD. Kondisi yang sama juga terjadi pada kegiatan 

Indonesia Nasional Asesmen Program (INAP) di SD kelas 5 pada tanggal 22 Agustus 

2016 lalu, yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Saat dilakukan skoring 

di 8 region terhadap mapel IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia, siswa hampir 

sempurna gagal memahami teks untuk menjawab soal-soal yang memuat pemahaman 

berpikir kritis, literasi tinggi, dan kaya imajinasi dan kreativitas. Soal-soal yang amat 

sederhana pun tak mampu dijawab secara tertulis. Tulisan siswa tak bisa dibaca.   

Apa sesungguhnya yang terjadi di dalam ruang kelas kita? Perlakuan apa yang 

diperoleh siswa dalam proses belajar mengajar mereka?  Menghilangnya nilai-nilai 

luhur sebagai kebajikan dasar (basic goodness) seperti respek, toleransi, berbudi 

pekerti luhur sebagai dasar pembelajaran hidup proses sosial dalam tatanan kehidupan 

bermasyarakat di Indonesia telah memunculkan beragam dampak dan sederet risiko. 

Terutama kegagalan untuk meraih dan membangun rasa percaya diri, kemampuan 

bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati dan 

kemampuan berkomunikasi. Semua aspek tersebut erat dengan literasi. Permendikbud 

Nomor 23 tahun 2015 Penumbuhan Budi Pekerti, di mana di dalamnya terdapat 

kegiatan membaca buku non-pelajaran selama 15 menit setiap hari sebelum aktifas 

belajar di mulai menjadi solusi memediasi. Gerakan Literasi di SD dalam konten 

Literasi Dasar (Basic Literacy) harus menjadi pembudayaan lewat praktik 

pembelajaran mewarnai seluruh aspek tumbuh kembang anak yang unik dan istimewa 

di sekolah. Khususnya Sekolah Dasar. 

Kondisi ini semakin menguatkan kita untuk merubah cara melaksanakan 

pendekatan pembelajaran berbahasa (language art) di usia dini mulai jenjang PAUD 

hingga SD, untuk mengacu kepada nilai-nilai kehidupan budaya nenek moyang bangsa 

Indonesia sebagai bangsa penutur, melalui hantaran bahasa Ibu (mother tongue) 
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dengan cara mendongeng, membacakan buku cerita, bernyanyi, berpuisi, permainan 

tradisi, kerajinan tangan, dan seperangkat muatan lokal lainnya yang dekat dengan 

komunitas mereka hidup.  

APAKAH LITERASI? 

Unesco menjelaskan bahwa literasi dalam pembelajaran adalah rangkaian 

kesatuan dari kemampuan menggunakan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung 

sesuai dengan konteks yang diperoleh dan dikembangkan melalui proses pembelajaran 

dan penerapan di sekolah, di keluarga, masyarakat, dan situasi lainnya yang relevan 

(Unesco, 2013). 

Pengertian Literasi Sekolah dalam konteks Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi multimodal 

melalui berbagai aktivitas yang meningkatkan kemampuan membaca, melihat, 

menyimak, menulis, dan/atau berbicara. Suatu kecakapan yang sangat dibutuhkan 

dalam konteks Pendidikan di abad ke-21.  

Kecakapan multiliterasi dalam konteks pendidikan di abad 21 adalah: 

1. Literasi membaca dan menulis 

2. Literasi bahasa dan sastra 

3. Numerasi 

4. Literasi sains 

5. Literasi budaya dan kewargaan 

6. Literasi finansial 

7. Literasi digital 

 

Pendidikan multikultural di Indonesia sebagai masyarakat yang pluralistis sangat 

fundamental memenuhi pembelajaran individu yang lahir dari berbagai latar sosial 

budaya, etnis, sosio-historis, sosio-ekonomis, suku bangsa, dan sosio-psikologis 

(Conny Semiawan, 2001). Identifikasi terhadap siswa yang kurang mampu 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan (field dependent/field sensitive) harus menjadi 

perhatian guru di sekolah. Mereka adalah siswa yang mengalami kesulitan dalam 

lingkungan belajar mereka. Bagaimana sekolah mampu memediasi terhadap siswa 

yang mengalami kesulitan ini tentunya membutuhkan guru yang melek budaya. 
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Konsep memediasi aksi-aksi kemanusiaan yang hadir di dalam diri siswa (termasuk 

aspek berpikir) inilah yang merupakan titik sentral kekuatan teori-teori Vygotsky 

dalam dunia pendidikan. Konsep mediasional itu bermakna beragam cara yang krusial 

dalam kemanusiaan dan perkembangan psikologis seperti proses mental tinggi 

memecahkan masalah, dipahami sebagai perkembangan yang bersejarah antara 

manusia sebagai makhluk individu dan tahapan budaya yang diteliti. 

Menumbuhkembangkan dan menguatkan karakter peserta didik melalui pembudayaan 

ekosistem literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Upaya ini 

dilakukan melalui kegiatan untuk: 

a. Menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah. 

b. Meningkatkan kecakapan multiliterasi warga sekolah. 

c. Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah 

anak. 

d. Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam media 

pembelajaran dan berbagai strategi yang melibatkan teks multimodal. 

 

Serangkaian kata kunci seperti artifak budaya, bahasa ibu, bahasa tutur dan 

keaksaraan, memainkan perannya dalam membentuk formasi perkembangan kapasitas 

intelektual manusia. Bagaimana peran mediasi budaya yang esensial berproses 

membangun jiwa kemanusiaan secara utuh sebagai makhluk sosial amat sarat (the 

child is social from the beginning) dan tak terbantahkan dalam riset-riset pendekatan 

Vygotsky. 

“Vygotsky’s special genius was in grasping the significance of the social in things as 

well as people. The world in wich we live is humanized, full of material and symbolic 

objects (sign, knowledge systems) that are culturally constructed, historical in origin 

and social in content. Since all human actions, including acts of thought,  involve the 

mediation of such objects (tools and sign) they are, on this score alone, social in 

essence. This is the case, whether acts are initiated by single agents or a collective and 

whether they are performed individually or with others”. (p.30). 

 Manusia berinteraksi dengan dunia, di mana mereka harus diperlakukan 

sebagai manusia. Sebagai manusia mereka harus dibekali dengan material dan simbol 
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objek yang kaya, artinya manusia harus dimediasi oleh budaya artifak (barang, benda 

hasil kecerdasan manusia seperti perkakas, kerajinan tangan, seni, senjata dsbnya), 

diperkuat bahasa (lisan tulisan), dan bermain menjadi formasi utama dalam memenuhi 

tugas perkembangan kapasitas intelektual manusia. Ini menjadi catatan penting 

bagaimana budaya melakukan mediasi dalam proses pendidikan di sekolah yang kaya 

dengan perangkat (tools) dan simbol yang digunakan manusia sebagai proses psikologi 

kemanusiaan. 

Merujuk pada pemikiran Vygotsky (Morenza, 1997; Wertsch, 2007) mengusulkan 

sekurangnya ada lima (5) jalan tengah yang memediasi untuk membantu menghasilkan 

transformasi kualitatif mengaitkan keindividuan manusia dengan lingkungan sosial di 

sekitar mereka. 

1. Aspek mediasi sosial: interaksi sosial dengan kelompok sosial, yang 

mendampingi anak sebagai individu kepada praktik-praktik budaya. 

2. Aspek mediasi perangkat/instrumen yang digunakan: artifak seperti perangkat 

makan, dsbnya perangkat yang diwarisi untuk digunakan sehari-hari. 

3. Aspek mediasi semiotik: Sistem simbol seperti bahasa, aksara, seni, dan 

matematika. 

4. Aspek mediasi anatomi: Penggunaan tubuh seperti tangan, senjata yang lazim 

digunakan, untuk menghadapi kehidupan sosial. 

5. Aspek mediasi individu: Manusia sebagai subjek,  individu yang melakukan 

mediasi terhadap lingkungannya. 

 

Sayangnya ihwal pendekatan pendidikan multikultural belum tereksplisitkan 

secara dokumen dalam Panduan Gerakan Literasi Sekolah di SD, pun dalam proses 

sosialisasi literasi secara umum. Meski sesungguhnya pendidikan multikultural 

tersebut telah dilaksanakan di daerah melalui muatan lokal yang masih bersifat 

sporadis. 

 

GERAKAN LITERASI SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR 

Pertemuan PBB di Praha (2003) yang merumuskan “Information Literacy” meski 

telah 14 tahun berlalu, namun belum terlambat bagi Indonesia untuk bangkit 
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menentukan arah pendidikan,  terutama di Sekolah Dasar. Jika kita telisik khususnya 

literasi dasar (basic literacy) di SD selama ini hanya fokus pada reading, writing, and 

counting (calistung) melalui pendekatan teks. Indonesia sebagai negara yang memiliki 

ratusan suku bangsa membutuhkan pola pendidikan literasi yang berdiferensiasi mulai 

PAUD melalui literasi dini sesuai dengan praktik-praktik perkembangan yang patut 

(Sue Bredekamp) hingga literasi dasar di SD sebagai wujud perekat pendidikan 

multikukultural.  

Kenyataan yang dijumpai di lapangan, sosialisasi dan semiloka lebih bermakna 

dan tumbuh dengan baik bila dilakukan melalui pendekatan pendidikan multikultural. 

Sebutlah di Provinsi Kalimantan Tengah, sosialisasi dan semiloka sukses dilaksanakan 

pada kegiatan literasi Provinsi melalui seni menari ber-Manasai dan membuat buku 

besar (BigBook) oleh guru-guru. Begitu juga di Padang dan Solok, Dompu, dan 

Tarakan. Geliat literasi tumbuh sehat dari sekolah yang berbasis komunitas karena 

mereka merasakan terwadahinya kebutuhan mereka sebagai pewaris budaya. Melalui 

literasi  identifikasi terhadap siswa yang kurang mampu menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan (field dependent/field sensitive)  telah menjadi perhatian guru di sekolah. 

Mereka memahami siswa yang mengalami kesulitan dalam lingkungan belajar 

mereka. Warga sekolah di bawah pimpinan kepala sekolah mampu memediasi  dan 

mengintervensi siswa yang mengalami kesulitan terhadap sosial-historis-budaya 

karena berbagai macam penyebab, seperi orang tua menjadi tkw, hidup diasuh nenek 

atau orang lain, kemiskinan, dan sebagainya. Gerakan literasi ini mampu menyentuh 

aspek kemanusiaan melalui dialog-dialog budaya bersama komunitas pendidikan. 

Untuk itu ditawarkan keutamaan implementasi  literasi yang menyenangkan 

penuh imajinasi dan kreativitas dan sesuai dengan tumbuh kembang anak usia SD 

melalui pendidikan multikultural dengan pendekatan bermain, “role play in human 

development”. Pendekatan ini memaknai literasi dini dengan modal sosial-historis-

budaya, dan bahasa ibu untuk menguatkan literasi dasar terkait dengan 4 aspek yaitu: 

aspek speaking, listening, calculating, perceiving, and drawing, sebagai bagian 

berbahasa yang utuh (language arts). 
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Konsep bermain ini sangat istimewa. Oleh karena dunia anak itu adalah 

bermain. Melalui bermain menguatkan masa kanak-kanak yang inisiatif dan produktif 

lewat imajinasi dan kreativitas. Oleh karena bermain merupakan zona proxima 

perkembangan anak. Dalam bermain anak membentuk perikehidupan (basic 

goodness) dan membangun ke-literasian dasar (basic literacy). Melalui aktivitas 

bermain anak menakar kemampuan diri dan melesatkan proses berpikir dalam 

keberagaman, multiliterasi, dan cerdas secara komprehensif. 

Selanjutnya keberadaan dan akses siswa terhadap buku berkualitas dengan 

pemeringkatan membaca menjadi kebutuhan utama saat ini. Setiap kelas menyediakan 

pojok baca yang berisikan buku-buku mengandung pesan moral, budaya, memiliki 

ruh/hidup/nyata sesuai lokal konteks di mana siswa berada. Keberadaan kurikulum 

yang berdiferensiasi sesuai dengan konteks muatan lokal akan menggairahkan kembali 

perbukuan dan penerbit serta took buku yang ada di Indonesia. Praktik-praktik jual 

beli LKS, buku teks, buku nonteks yang tidak ramah otak anak (twaddle book) bisa 

disingkirkan dari kegiatan hidup bersekolah. Semarak buku berkualitas yang nyata, 

memahami dunia anak dan tumbuh kembangnya (Living Books) akan hadir 

menggairahkan penulis, illustrator, dan penerbit Indonesia. Perpustakaan sekolah 

menjadi disukai siswa karena menyediakan buku-buku berkualitas. 

 

 

Speaking & 
Listening 

Reading & 
Writing 

Counting & 
Calculating 

Perceiving & 

Drawing 

  

Kerajinan tangan 
(menenun, sulam menyulan, 
mengukir, keramik, 
memahat, mematung, 
dsbnya) 

  

Permainan 
Tradisi 

Mendongeng 
Membacakan buku 
Bernyanyi, Berpuisi 
 

Membaca dan menulis yang 
menyenangkan melalui pendekatan 
berbahasa yang utuh (The Whole 
Language) 
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HARTA KARUN BUDAYA DALAM AKSI LITERASI (Funds of Knowledge)2 

Harta karun budaya dan proses sosial yang terjadi dalam aktivitas sehari-hari 

di sekolah memberikan warna lain pentingnya esensi kemanusiaan hadir di sekolah 

(Living Knowledge in Practice). Gerakan literasi di sekolah membangun kepedulian, 

dan guru melek terhadap latar sosial-historis-budaya setiap individu siswa. Setiap 

siswanya unik dan istimewa. Ada hubungan erat bersinerginya keluarga dan sekolah 

lewat orangtua dan guru serta kuatnya komunitas sekolah. Saling kunjung antara orang 

tua dan guru ke rumah dan sekolah bagi siswa yang membutuhkan fasilitasi khusus 

menguatkan iklim budaya sekolah.  Guru-guru menjadi pelaku  budaya yang 

diistilahkan sebagai PROTAGONIS BUDAYA. Keluarga dan sekolah akan bersama-

sama membangun praktik-praktik literasi, sosial, budaya yang pedagogis. 

  Literasi BUKAN hanya sekedar pandai “CALISTUNG” sebagai kecakapan 

menyelesaikan tugas-tugas akademik belaka seperti yang selama ini dipratikkan di 

sekolah. Literasi dasar hendaknya mampu mengungkit pesan sosial-historis-budaya 

mengembangkan beragam kapasitas siswa bersekolah. Lembaga sekolah adalah wadah 

sosial yang mempertemukan anak dengan beragam  budaya dalam konsep kehidupan 

nyata sehari-hari. Di sekolah mereka mengasah saintifik (kehidupan ilmiah) dan 

konsep kehidupan sehari-hari menjadi materi ajar yang imajinatif kreatif 

menyenangkan. 

Seluruh warga sekolah bergembira melaksanakan gerakan literasi dasar di SD, 

mampu bercakap, menyimak, membaca, menulis, berhitung dan memperhitungkan, 

merasakan dan menggambarkan kehidupan secara utuh sebagai bagian dari sistem 

kerja sensori-indrawi seutuhnya.  

Manusia yang hidup di abad ke 21harus tumbuh mengakar ke bumi menjulai 

ke langit tinggi. Memiliki hi tech, high concept, dan tak kehilangan hi touch, saling 

memberi makna sebagai manusia. Manusia masa depan memiliki bidang pekerjaan 

yang berkaitan dengan seni, sebagai Artis, Desainer, Storyteller, Inventors, 

Caregivers, Conselors. Fungsi otak kanan sangat dipentingkan untuk mendampingi 

tumbuhnya manusia yang memiliki kebajikan dan literat. 

 

                                                        
2 Norma Gonzales, Luis C. Moll, Funds of Knowledge (NY: Routledge, 2005) 
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PRAKTIK-PRAKTIK PEMBUDAYAAN LITERASI BERBASIS NILAI 

LOKAL  

Proses pembelajaran yang diharapkan dalam pembudayaan literasi di SD adalah 

sebuah cara melalui pendekatan untuk menumbuhkembangkan secara optimal 

kapasitas diri individu pemelajar dengan orang lain yang ada di sekitar mereka. 

Pentingnya dinamika sosial dalam asessmen dan signifikannya materi literasi dengan 

pembelajaran merupakan target pencapaian pelaksanaan gerakan literasi di SD. 

Mengalirkan pesan budaya dalam mengembangkan kehidupan ilmiah dan berbudi 

pekerti melalui konsep literasi di tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran 

diharapkan mampu menuju terbentuknya ekosistem pendidikan yang kuat, literat, dan 

berkelanjutan. 

Kami tim pokja literasi di SD mencoba memediasi budaya lokal dalam setiap 

pelatihan semiloka di berbagai provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam perjalanannya, 

gerakan literasi di SD memunculkan ide antara lain: 

1. Munculnya Beragam Karya Guru dan Siswa di Kelas berupa pojok baca, media 

pembelajaran, alat peraga, big book berbasis budaya seperti yang terjadi di kota 

Padang, kabupaten Dompu, kota Solok, Provinsi Palangka Raya, kota Tarakan, 

kabupaten Nunukan, kotip Depok, Makasar, Bali dsbnya 

2. Terbentuknya Tim Literasi Sekolah, di berbagai wilayah yang telah 

melaksanakan gerakan literasi secara masif. 

3. Terbentuknya Forum Literasi Guru sebagai gerakan pembaruan pendidikan 

yang saling berkolaborasi bersinergi antarguru antarwilayah. Terkoneksinya 

guru-guru di Kabupaten Dompu, Kota Padang, Kota Tarakan, kota Jogja, Kota 

Depok, Kota Sukabumi, Kota Makasar, Kota Palangkaraya dsbnya dalam 

gerakan aksi literasi. 

4. Tersentuhnya Anak-anak kurang Beruntung melalui Psiko-Sosial Edukasi 

melalui guru yang literat (Kasus Rama dari Lakey Hu’U, Dompu, NTB, Kasus 

Timu tiga bersaudara dari SD Insana, NTT). 

 

EPILOG 
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Pembudayaan Literasi di Sekolah Dasar diharapkan mampu menguatkan 

kurikulum (apapun namanya kurikulum yang berlaku di sekolah saat ini) serta mampu 

berdiri sejajar dengan beragam budaya yang ada di Indonesia sebagai proses sosial 

(bahasa, adat istiadat budaya, nilai-nilai kebajikan, latar geografis) terhadap 

pendidikan. Tentunya masih dalam simpul ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena 

Indonesia memiliki 3000 kelompok etnis tersebar dari kilometer nol di ujung pulau 

Sumatra hingga Papua. Mampukah pendidikan "makes us not only what we are but 

who we are, and who we could become?" 

 

Cara-cara belajar yang konvensional  harus enyah dari ruang kelas kita. 

Imajinasi dan kreativitas berpikir harus bangkit melalui Pembudayaan literasi. 

Vygotsky sangat mendorong adanya pesan budaya dalam proses pembelajaran di 

sekolah. Kontribusi budaya, interaksi sosial, dan sejarah perkembangan mental 

individual sangat berpengaruh khususnya dalam perkembangan bahasa, membaca, dan 

menulis peserta didik. Pembelajaran berdasarkan budaya, dan interaksi sosial mengacu 

pada perkembangan fungsi mental tinggi. Dikenal dengan istilah “Sosio-Historis- 

Kultural” yang berdampak terhadap persepsi, memori, dan berpikir manusia. 

Lokal inisiatif di mana anak hadir sangat diutamakan. Agar anak-anak 

Indonesia mengenali jati diri, identitas diri sebagai bangsa Indonesia.  Penanaman 

nilai-nilai kebangsaan dengan mengenali kekayaan sumber daya alamnya dan 

keberagaman sebagai bangsa harus menjadi perangkat (tools) dan simbol yang 

digunakan manusia sebagai proses psikologi kemanusiaan. Mampu mewarnai 

keberagaman bak pelangi dalam pembudayaan literasi dasar di satuan pendidikan 

dasar bernama SEKOLAH DASAR. 

Memandang siswa sebagai makhluk sosial, adalah awal yang patut untuk dikaji 

saat kita membahas pembudayaan literasi di SD. Siswa adalah subjek aktif yang 

membangun diri mereka sendiri melalui aksi-aksi sosial. Peran sosio-kultural dalam 

perspektif pendidikan inilah hendaknya harus terus-menerus digali secara mendalam 

untuk membumikan regulasi PENUMBUHAN BUDI PEKERTI (Permendikbud 

Nomor 23 tahun 2015) di seluruh sekolah dasar yang ada di Indonesia. Dunia 

perbukuan dan penerbit juga melakukan pembenahan terhadap mutu kualitas 
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perbukuan anak. Buku-buku teks dan nonteks yang hidup (living books) mampu 

memicu budaya baca generasi millinium yang saat ini tengah berada di ruang kelas 

kita. Teks multimoda, multiliterasi dan multicultural hadir di ruang kelas yang 

difasilitasi sang guru protagonist. Bukankah ini tengah dicari-cari dalam konsep 

sekolah rujukan saat ini? 

Peran sosiokultural dalam praktik-praktik perkembangan manusia yang 

memandang manusia dengan cara manusiawi sebagai gaya hidup yang alamiah harus 

saling memediasi untuk mampu 'MERUBAH SEJARAH KEMANUSIAAN 

MENJADI LEBIH BAIK". Di dalam proses pendidikan di sekolah, di komunitas, dan 

tentunya di dalam rumah tangga Indonesia gerakan literasi sekolah harusnya menjadi 

budaya yang tumbuh secara alamiah dan dikaji secara terus-menerus secara ilmiah. 

Bukankah membangun perikehidupan bersekolah yang baik, guru sebagai pendidik 

beradaptasi, aktif serta mampu mendidik dirinya sendiri secara terus-menerus, 

bertumbuh terus sesuai dengan kondisi yang ada. 

Saatnya guru kita sebagai pelaku budaya (Protagonis Budaya) memiliki 

"KONSEP MEDIASI BUDAYA ". Bagaimana budaya sebagai pintu masuk proses 

sosio- mental psikologis dipahami guru sebagai perangkat mendidik, sehingga ia 

mampu memahami dirinya sebagai pendidik profesional, memahami perannya sebagai 

guru pedagogis yang kreatif berdiri tegak kokoh menyambut peserta didiknya yang 

datang dari beragam latar budaya yang unik di kelas yang menjadi tanggung jawabnya 

setiap hari, setiap waktu. 

Saatnya sekolah kita "Living Knowledge in Practice!".  Oleh karena 

pendidikan selalu akan menjadi pusat proses pembudayaan. Guru dan peserta didik 

akan bersinergi saling membangun "sense" sebagai human relationship melalui 

konsep nilai-nilai kebajikan dasar (basic goodness) dan nilai-nilai dasar literasi (basic 

literacy). Guru dan siswa sama-sama senasib. Mereka adalah arsitek, saling 

mengkonstruk tradisi berpikir menjadi manusia ilmiah dalam konsep kehidupan sosial 

sehari-hari. Itulah mimpi Vygotksy yang genius, yang menginspirasi tokoh-tokoh 

pendidikan di seluruh dunia. Meski ia wafat dalam usia muda 37 tahun (1896-1934) 

namun pemikirannya diyakini banyak orang hingga hari ini bahwa pengalaman-

pengalaman belajar individu anak yang mempertemukannya dengan budaya sangat 
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dibutuhkannya sebagai makhluk sosial untuk dapat meraih “Zones of Proximal 

Development”. Vygotsky menjadikan pendidikan bermartabat untuk mendidik anak 

manusia secara manusiawi. 

Saya mengucapkan terimakasih, telah ikut menjadi bagian jejaring sosial 

hiperkoneksi di kegiatan yang amat mulia ini. Berharap kurikulum literasi dasar di SD 

menjadi mata kuliah wajib calon guru di LPTK seluruh Indonesia yang mendidik calon 

guru PAUD dan SD menjadi literat. Semoga UNNES dapat menjadi simpul jagad 

kebajikan bumi Pertiwi yang multikultural. Mampu memaknai ALAM 

TERKEMBANG MENJADI GURU. 

Tak perlu  menjadi orang terkenal. Hal-hal kecil yang menyentuh dalam 

kehidupan sehari-hari adalah hal yang besar, ketika kita bisa merubah cara pandang. 

Saatnya kita melangkah ke arah pendidikan yang memberikan NILAI TAMBAH pada 

Kehidupan Kemanusiaan yang Literat. 

 

Salam Literasi 

Jakarta, 10 Oktober 2017 

Dewi Utama Faizah 
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PENDAHULUAN 

Budaya literasi merupakan suatu hal yang vital dalam pembangunan bangsa. 

Literasi memiliki nilai dalam meningkatkan kualitas hidup. Literasi digunakan sebagai 

indikator keberhasilan pendidikan dan pembangunan. Negara dan daerah yang sudah 

maju pada umumnya tingkat literasi tinggi sekali, atau bahkan semua penduduk sudah 

memiliki literasi yang tinggi. Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium 

Development Goals - MDGs) dan Education for All (EFA) yang disepakati secara 

internasional ada dua target utama yang relevan dengan literasi. Pengertian literasi 

pada awalnya adalah kemampuan membaca dan memahami sebuah dokumen 

sederhana. Pengertian literasi terus berkembang dan pengertian secara luas literasi 

adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami, mengkreasikan wacana yang 

dibaca dan mengomunikasikan secara fleksibel dalam berbagai situasi.  literasi adalah 

kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, 

berkomunikasi dan menghitung, menggunakan materi cetak dan tulisan yang terkait 

dengan berbagai konteks. literasi melibatkan serangkaian pembelajaran yang 

memungkinkan individu untuk mencapai pengetahuan, mengembangkan pengetahuan 

dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat terbatas dan masyarakat luas '(UNESCO 

2005: 21) 

Dalam berbagai kamus bahasa Inggris, istilah “literasi” diartikan sebagai “the 

ability to read and write” atau kemampuan untuk membaca dan menulis. Kata ini 

kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu. Akhir-akhir ini sering 

dipadankan dengan kata “technology” karena teknologi sedang menguasi semua 

perangkat kehidupan sehingga dikenal istilah “technology literacy” yang didefinisikan 

sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi sebagai alat untuk 

mempermudah mencapai tujuan dan literasi dapat disandingkan dengan kata lain yang 

mengartikan sebagai suatu kesadaran dan kemampuan (Bunz, 2002). 
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Peradaban masa depan adalah masyarakat informasi (information society) 

yaitu peradaban di mana informasi sudah menjadi komoditas utama dalam interaksi 

antar manusia. Literasi informasi telah menjadi fokus perhatian utama dunia 

pendidikan merupakan salah satu komponen penting yang harus dimiliki setiap warga 

dan berkontribusi dalam mencapai pembelajaran seumur hidup. Kompetensi dalam 

information literacy bukan hanya sekedar pengetahuan di kelas formal, tetapi juga 

praktek langsung pada diri sendiri dalam lingkungan masyarakatnya. Literasi 

informasi juga sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan manusia sehari-hari, 

dan itu berlangsung seumur hidup. Literasi informasi merupakan dasar untuk belajar 

sepanjang hayat dan menambah kompetensi masyarakat dengan mengevaluasi, 

mengorganisir dan menggunakan informasi. 

Hal ini dapat dilihat bahwa literasi sebagai salah satu skill abad 21, namun 

literasi yang dibutuhkan adalah literasi informasi. 

 

 
 

Literasi informasi sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan manusia, 

dan itu berlangsung seumur hidup. Literasi informasi menambah kompetensi 

masyarakat dengan mengevaluasi, mengorganisir dan menggunakan informasi. Oleh 

karena itu, Doyle  (Doyle, 1992; Spitzer et al, 1998; Langford, 1998, dalam hasil 

penelitiannya pada awal 1990 mengemukan definisi tentang literasi informasil adalah  
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“information literacy is the ability to to access, evaluate, and use information 
from a variety of sources” and defines information literacy in terms of 
attributes of a person: a) recognizes that accurate and complete information is 
the basis for intelligent decision making b) recognizes the need for information 
c) formulates questions based on information needs d) identifies potential 
sources of information e) develops successful search strategies f) accesses 
sources of information including computer-based and other technologies g) 
evaluates information h) organizes information for practical application i) 
integrates new information into an existing body of knowledge h) uses 
information in critical thinking and problem solving). 
 

Literasi Informasi bukan kemahirwacanaan atau kesadaran informasi yang 

berdiri sendiri tetapi terbentuk dari beberapa komponen di luar komponen baca, tulis,  

dan berhitung, yaitu (a) Visual Literacy didefinisikan sebagai kemampuan memahami 

dan menggunakan gambar termasuk pula kemampuan untuk berpikir, belajar, serta 

mengekspresikan gambar tersebut. Visual Literacy dibedakan menjadi 3 yaitu visual 

learning, visual thinking, dan visual communication. (b) Media Literacy kemampuan 

warga negara untuk mengakses, menganalisis, dan memproduksi informasi untuk hasil 

yang spesifik, (c) Computer Literacy kemampuan untuk menciptakan dan 

memanipulasi dokumen dan data menggunakan perangkat lunak pengolah kata, 

pangkalan data dan sebagainya. (d) Digital Literacy keahlian yang berkaitan dengan 

penguasaan sumber dan perangkat digital, (e) Network Literacy  untuk dapat 

mengakses, menempatkan, dan menggunakan informasi dalam dunia berjejaring 

misalnya internet, dalam berinternet pengguna harus menguasai keahlian ini (CILIP 

2004). 

Anthony Comper, Presiden Bank of Montreal, mengatakan kepada wisudawan  

di Universitas Toronto, bahwa literasi  informasi merupakan hal yang penting dalam 

kinerja pada dunia kerja di era global ini. Apa pun yang kemampuan yang  dimiliki 

untuk  kerja di abad ke-21, bagaimanapun terampilnya dan bagaimanapun menariknya 

sikap dan komitmen yang baik, tetapi literasi informasi yang tinggi menjadi hal yang 

utama. Dunia industri membutuhkan seseorang memiliki lteracy informasi yaitu orang 

yang tahu bagaimana menyerap, menganalisis, mengintegrasikan, membuat efektif,  

menyampaikan informasi, mengetahui bagaimana menggunakan informasi, inilah nilai 

tambah yang harus dimiliki oleh lulusan saat ini. 
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Di Jepang, Inoue et al (1997) melakukan perubahan kurikulum dengan 

memasukan literasi innformasi dalam kurikulumnya. Pemerintah Jepang menekankan 

bahwa literasi informasi harus diposisikan sejajar dengan literasi sebagai "membaca, 

menulis, dan berhitung". Ini harus menjadi salah satu perubahan mendasar dan siswa 

berkecimpung dalam masyarakat informasi canggih. Mereka juga menekankan 

kebutuhan untuk membentuk masyarakat informasi dalam kehiduan sehari-hari (Inoue 

et al, 1997; Muir dkk, 2001). Muir dkk (2001, hal.175-176). Departemen Pendidikan 

Jepang mendefinsikan literasi informasi terdiri dari empat unsur:  

a. Kemampuan penilaian (evaluasi), seleksi, organisasi, dan pengolahan 

informasi serta penciptaan informasi dan komunikasi; 

b. Memahami karakteristik masyarakat informasi, efek informasi melalui 

masyarakat dan manusia; 

c. Pengakuan pentingnya, dan tanggung jawab untuk informasi; 

d. Pemahaman dasar dari ilmu informasi, belajar keterampilan operasi 

dasar perangkat informasi dan informasi (terutama komputer) (Muir 

dkk, 2001, hal.175-176). 

Selandia Baru sejak tahun 1993 telah memiliki  kurikulum nasional yang 

memasukkan keterampilan informasi secara eksplisit. Menurut Moore masuknya 

literasi informasi dalam kurikulum pendidikan nasional di Selandia Baru untuk 

memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan literasi informasi di 

masyarakat. Berdasarkan hasil survei sekolah di Selandia Baru menemukan bahwa 

sebagian besar guru menyatakan literasi informasi merupakan kebutuhan pribadi untuk 

pengembangan profesional, untuk memenuhi keterampilan informasi tuntutan 

kurikulum, sehingga literasi informasi merupakan suatu kewajiban (Moore, 2000, 

p.257). 

Menurut Hepworth Pemerintah Singapore juga telah mengakui pentingnya 

literasi informasi untuk melanggengkan perekonomian Singapore. Singapore 

mengembangkan literasi informasi di sekolah dasar dan menengah (Hepworth, 2000). 

Menurut Muir dkk, Departemen Pendidikan di Singapore telah mengembangkan 

beberapa panduan untuk literasi informasi dengan mempertimbangkan kemampuan 
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untuk "mencari, mengolah dan menerapkan pengetahuan"  merupakan salah satu mata 

rantai dari sistem pendidikan Singapore (Muir dkk, 2001, hal. 176 ). 

Pusat Teknologi Pendidikan dan Pendidikan Jarak Jauh di Afrika Selatan, 

merupakan bagian dari Departemen Pendidikan (NCETDE), telah mengeluarkan 

kebijakan untuk perpustakaan sekolah. Kebijakan ini dengan jelas mendukung 

integrasi pengajaran literasi informasi dalam kurikulum untuk semua bidang pelajaran 

dan di semua kelas (Muir dkk, 2001, hal. 176-177). 

Cambridge University Library memasukan literasi informasi dalam kurikulum 

dengan tujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan pemahaman 

konteks dan isu informasi tingkat tinggi dan reflektif yang akan memberdayakan 

mereka dengan kerangka kerja yang kuat untuk menangani situasi informasi baru, serta 

menghasilkan strategi untuk mengevaluasi, menganalisis dan dan mengasimilasi 

informasi itu pada saat dibutuhkan. Literasi informasi penekanannya pada 

pengembangan mahasiswa yang cerdas dan, di luar arena akademis, sebagai warga 

negara yang berpengetahuan luas dan pembelajar mandiri dan seumur hidup (Secker 

& Coonan, 2011) 

Beberapa negara telah memasukkan literasi informasi dalam kurikulum di sekolah 

dasar sejak dua puluh tahun yang lalu. Dengan demikian generasi yang mendapat 

penumbuhan literasi informasi saat itu, kini telah memasuki dunia kerja. Artinya 

sumber daya manusia yang sekarang memasuki dunia kerja telah memiliki literasi 

informasi, sehingga kesadaran menemukan, mengolah dan memanfaatkan informasi 

telah dikuasai sejak 20 tahunan yang lalu.  

PERSOALAN LITERASI DI INDONESIA 

Pada urian di atas, digambarkan bahwa beberapa negara telah mengatisipasi akan 

hadirnya literasi informasi jauh-jauh hari dengan dimasukkannya dalam kurikulum di 

sekolah. Berbeda dengan kondisi di Indonesia, literasi yang diintergrasi dalam 

kurikulum adalah literasi baca, tulis, dan hitung. Dan itu pun memang yang sedang 

dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. 

Studi yang dilakukan oleh Central Connecticut State University “Most Littered 

Nation In the World” bahwa Indonesia berperingkat ke-60 dari 61 negara mengenai 

minat baca. Penelitian yang dilakukan pada Maret 2016 ini menempatkan Indonesia 
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hanya berada satu peringkat dari terbawah dan di atas Botswana. Data yang 

dirilis Program for Internasional Student Assesment (PISA) pada tahun 2015 

menyatakan dari segi literasi membaca, Indonesia memiliki skor 397 dari rata-rata skor 

493. rogramme for International Student Assessment (PISA) menyebutkan, pada tahun 

2012 budaya literasi di Indonesia menempati urutan ke-64 dari 65 negera yang 

disurvei. Pada penelitian yang sama ditunjukkan, Indonesia menempati urutan ke-57 

dari 65 negara dalam kategori minat baca. Data Unesco menyebutkan posisi membaca 

Indonesia 0.001%—artinya dari 1.000 orang, hanya ada 1 orang yang memiliki minat 

baca. Hasil survei tersebut cukup memprihatinkan. 

Menurut data terbaru World's Most Literate Nations, yang disusun oleh Central 

Connecticut State University tahun 2016*, peringkat literasi kita berada di posisi kedua 

terbawah dari 61 negara yang diteliti! Indonesia hanya lebih baik dari Bostwana, 

negara di kawasan selatan Afrika. Fakta ini didasarkan pada studi deskriptif dengan 

menguji sejumlah aspek. Antara lain, mencakup lima kategori, yaitu, perpustakaan, 

koran, input sistem pendidikan, output sistem pendidikan, dan ketersediaan 

komputer.    

Fakta tersebut didukung juga oleh survei tiga tahunan Badan Pusat Statistik 

(BPS) mengenai minat membaca dan menonton anak-anak Indonesia, yang terakhir 

kali dilakukan pada tahun 2012. Dikatakan, hanya 17,66% anak-anak Indonesia yang 

memiliki minat baca. Sementara, yang memiliki minat menonton mencapai 91,67%. 

Mengutip pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (2017) 

"Kemampuan literasi kita jauh tertinggal dengan negara lain. Oleh karena itu harus 

kita kejar agar tidak tertinggal lebih jauh lagi," Persoalan bukan bagaimana 

mengejarnya, seharusnya kita mencari akar masalah.  

Pemerintah telah menerbitkan Permendikbud No.23 tahun 2015 yang memayungi 

Gerakan literasi Indonesia telah didengungkan oleh kementrian pendidikan dan 

kebudayaan dengan Gerakan Literasi Sekolah merupakan program yang resmi secara 

Nasional. Hal yang telah dilakukan adalah   

1) Gerakan Literasi Sekolah melalui *PEMBIASAAN*, dengan cara 15 menit 

pada awal pembelajaran diisi dengan kegiatan pembiasaan berdoa dan 

membaca buku buku umum. Kemudian *PENGEMBANGAN* , yaitu literasi 
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pengayaan mata pelajaran tanpa tuntutan akademik. Dan terakhir 

*PEMBELAJARAN,* yaitu literasi mata pelajaran dengan tuntutan akademik 

(misal membaca buku paket pelajaran). 

2) *READATHON* Yaitu kegiatan literasi yang diperuntukkan bagi seluruh 

warga sekolah mulai dari Kepsek sampai pegawai kebersihan sekolah dengan 

cara *membaca serentak selama 42 menit secara senyap.* Kegiatan ini bisa 

dilakukan seminggu sekali dengan waktu sesuai kesepakatan pihak sekolah. 

3)  *SEMARAK LITERASI* Yaitu membaca serentak seluruh warga sekolah 

dalam waktu yang relatif singkat, waktunya bisa kurang dari waktu program 

Readathon. Kegiatan ini sebenarnya bukan kegiatan inti darI GLS. Tetapi 

sangat mendukung tercapainya GLS jika dilakukan secara konsisten.  

Bila diperhatian, Gerakan Literasi Sekolah ditekankan pada kemampuan membaca. 

Keterampilan membaca dan menyimak digunakan untuk memperoleh informasi. 

Informasi yang diperoleh memelalui berpikir kritis. Melalui keterampilan menyimak 

dan membaca siswa diharapkan: 

1) keterampilan menemukan informasi faktual (detail bacaan);  
2) keterampilan menemukan ide pokok yang tersirat;  
3) keterampilan menemukan unsur urutan, unsur perbandingan, unsur sebab 

akibat yang tersirat;  
4) keterampilan menemukan suasana (mood);  
5) keterampilan membuat kesimpulan;  
6) keterampilan menemukan tujuan pengarang;  
7) keterampilan memprediksi (menduga) dampak;  
8) keterampilan membedakan opini dan fakta;  
9) keterampilan membedakan realitas dan fantasi;  
10) keterampilan mengikuti petunjuk; 
11) keterampilan menemukan unsur propaganda; 
12) keterampilan menilai keutuhan gagasan; 
13) keterampilan menilai kelengkapan antargagasan; 
14) keterampilan menilai kesesuaian antargagasan; 
15) keterampilan menilai keruntutan gagasan; 
16) keterampilan menilai kesesuaian antara judul dan isi bacaan;  
17) keterampilan membuat kerangka bahan bacaan; dan 
18) keterampilan menemukan tema karya sastra.  

Dari delapan belas keterampilan yang dapat digunakan untuk melatih berpikir kritis 
hanya beberapa butir yang dapat dilatihkan pada siswa sekolah dasar. Kemampuan 
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yang ditekan adalah kemampuan untuk memperoleh informasi. Membaca adalah awal 
dari literasi informasi. Melalui membaca seseorang mencari informasi, namun tidak 
semua hasil membaca dapat menjadi informasi. Membaca yang menghasilkan 
informasil diperlukan kemampuan berpikir kritis. Jadi akar masalah rendahnya literasi 
adalah rendahnya kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis bisa dimulai sejak dini 
sesuai dengan perkembangan kognitifnya.  

Menurut Alvino (dalam Cotton,1991) bahwa berpikir kritis adalah proses 

menentukan kebenaran, ketepatan, atau penilaian terhadap sesuatu yang ditandai 

dengan mencari alasan dan alternatif, dan mengubah pandangan seseorang 

berdasarkan bukti. Scriven & Paul (dalam Cotton,1991; Piaw, 2004:66) memberikan 

batasan terhadap berpikir kritis sebagai salah satu model berpikir– tentang suatu 

subjek, isi, atau masalah – yang digunakan oleh seseorang untuk meningkatkan 

kualitas berpikirnya melalui penggunaan struktur berpikir secara cekatan dan 

menentukan standar intelektualnya. Kedua batasan tersebut memunculkan 

pemahaman bahwa berpikir kritis terkait dengan logika.  

Wade (1995) mengidentifikasi delapan karakteristik berpikir kritis, yakni 

meliputi: (a) Merumuskan pertanyaan, (b) Membatasi permasalahan, (c) Menguji data-

data; (d) Menganalisis berbagai informasi, (e) Menghindari pertimbangan yang sangat 

emosional, (f) Menghindari penyederhanaan berlebihan, (g) Mempertimbangkan 

berbagai interpretasi, dan (h) Mentoleransi ambiguitas. Berpikir kritis bersifat 

reflektif, pemikiran yang masuk akal tanpa ada solusi dan difokuskan pada keputusan 

apa yang harus diyakini dan dilakukan (Kataoka-Yahiro & Saylor, 1994 dalam Potter 

& Perry, 2005). Berikut adalah deskripsi dari ke enam kecakapan berpikir kritis  

1. Interpretasi, adalah memahami dan mengekspresikan makna dari berbagai macam 

pengalaman, situasi, data, kejadian-kejadian, penilaian, kebiasaan atau adat, 

kepercayaan-kepercayaan, aturan-aturan, prosedur atau kriteria-kriteria.  

2. Analisis, adalah mengidentifikasi hubungan-hubungan inferensional yang 

dimaksud dan aktual diantara pernyataan-pernyataan, pertanyaan- pertanyaan, 

konsep-konsep, deskripsi-deskripsi.  

3. Evaluasi, adalah menaksir kredibilitas pernyataan-pernyataan atau representasi-

representasi yang merupakan laporan-laporan atau deskripsi- deskripsi dari 

persepsi, pengalaman, penilaian, opini dan menaksir kekuatan logis dari 

hubungan-hubungan inferensional atau dimaksud diantara pernyataan-
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pernyataan, deskripsi-deskripsi, pertanyaan-pertanyaan atau bentuk-bentuk 

representasi lainnya.  

4. Inference, mengidentifikasi dan memperoleh unsur-unsur yang masuk akal, 

membuat dugaan-dugaan dan hipotesis, dan menyimpulkan konsekuensi- 

konsekuensi dari data.  

5. Penjelasan, mampu menyatakan hasil-hasil dari penjelasan seseorang, 

mempresentasikan penalaran seseorang dalam bentuk argumen-argumen yang 

kuat.  

6. Regulasi diri, berarti secara sadar diri memantau kegiatan-kegiatan kognitif 

seseorang, unsur-unsur yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan tersebut dan 

hasil-hasil yang diperoleh, terutama dengan menerapkan kecakapan- kecakapan 

di dalam analisis dan evaluasi untuk penelitian penilaian inferensial sendiri 

dengan memandang pada pertanyaan, konfirmasi, validitas atau mengoreksi baik 

penalarannya atau hasil-hasilnya.  

Konsep dasar berpikir kritis adalah mampu memahami atau mencari tahu apa 

masalah (atau konflik, kontradiksi) untuk mengarahkan berpikir tujuan khusus dari 

pemecahan masalah; memahami kerangka acuan atau sudut pandang yang terlibat; 

mengidentifikasi dan memahami asumsi yang mendasari; mengidentifikasi dan 

memahami konsep-konsep dasar dan ide-ide yang sedang digunakan; mengutip bukti, 

data, dan alasan dan interpretasi mereka. Pada kenyataannya kemampuan ini diberikan 

pada level kelas menengah dan atas, padahal kemampuan berpikir seperti tersebut di 

atas mampu dilakukan oleh siswa sekolah dasar (Ennis, 1994; Lipman, 1988; Paul, 

1990).  

Kemampuan berpikir kritis dapat dikembangkan pada anak usia dini dengan 

menggunakan materi dan metode yang sesuai dengan tahapan kemampuan berpikir 

anak yang masih bersifat konkrit. Cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan 

keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran adalah dengan menghadapkan 

siswa pada topik atau tema-tema yang kontroversial dan dekat dengan dunia mereka, 

yaitu menggunakan tema-tema yang memberikan peluang kepada siswa untuk 

berpikir. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Winn dalam Santrock (2007) 

bahwa selain tema untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dalam 
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pembelajarannya, guru harus menggunakan metode diskusi dan perdebatan serta 

memberikan peluang dan merangsang agar siswa bertanya. Diskusi dan debat dapat 

memotivasi siswa untuk meneliti suatu tema tertentu yang sedang dipelajari secara 

mendalam dan menguji masalah-masalah. 

Sebuah fakta tentang kemampuan membaca siswa sekolah dasar dalam 

mencari informasi dari apa yang dibaca masih rendah. Hasil Penelitian Boeriswati 

(2016) menyatakan bahwa 

1. Kemampuan memperjelas pertanyaan yang diterima atau yang diajukan. Siswa 

sekolah dasar tidak melakukan tahapan memperjelas pertanyaan dalam menjawab 

pertanyaan yang diberikan. Siswa menjawab pertanyaan secara langsung dengan 

mengambil kata – kata yang ada pada teks yang dijadikan konteks pertanyaan. 

2. Kemampuan mencari tambahan. Siswa sekolah dasar tidak melakukan mencari 

tambahan dari informasi yang ada untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Semua petanyaan dijawab dengan tipe faktual yaitu menyalin kata yang sama pada 

teks untuk menjawab pertanyaan. Siswa tidak mampu menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Kebiasaan siswa diberikan permasalahan 

aplikasi menyebabkan siswa kesulitan dalam memahami maksud soal cerita yang 

mengimplikasikan siswa tidak mampu menguraikan permasalahan kedalam unsur- 

unsurnya. Pada dasarnya, siswa akan mampu menguraikan kedala unsur-unsurnya 

apabila siswa telah menguasai aspek bahasa dalam menyelesaikan soal cerita 

khususnya pada ketepatan membaca soal cerita. Mengingat, pada soal cerita bahasa 

yang digunakan cenderung bahasa yang membutuhkan penafsiran dan penalaran 

yang baik maka sangat penting dibutuhkannya ketepatan membaca soal cerita.  

3. Kemampuan mencari yang tersirat dari yang tersurat atau maksud-maksud yang 

tersembunyi. Hal ini belum mampu dilakukan oleh siswa. siswa mampu 

mengorganisasi permasalahan sehingga tercapai koherensi antar unsur 

diidentifikasi bagaimana siswa mampu memahami bahasa soal cerita. Berdasarkan 

fakta lapangan yang mengacu pada indikator ini peneliti memperoleh data hasil 

pekerjaan siswa adalah 1) Siswa mampu memahami maksud soal  2)  Siswa mampu 

menguraikan pemasalahan ke unsur-unsurnya 3)  Siswa mampu menemukan pesan 

tersirat dan merumuskan pertanyaan , 4)  Siswa tidak mampu mentransformasikan 
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kedalam bentuk penalaran, siswa hanya menulis ulang apa yang diketahui dan 

ditanyakan.  

4. Faktor Penyebab a) Siswa tidak terbiasa diberikan permasalahan soal cerita, 

b)  Siswa merasa asing dengan bahasanya c)  Siswa masih kurang berlatih dalam 

menyelesaikan soal cerita.  

 Berdasarkan fakta lapangan yang telah peneliti himpun kemamampuan siswa 

dalam menceritakan kembali cerita yang disajikan dalam soal cerita, dibuktikan 

dengan kemampuan siswa dalam berbahasa dan bagaimana siswa mampu 

menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri maksud dari soal. Fakta lapangan 

menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam menceritakan kembali maksud 

soal secara lisan. Faktor penyebab ketidakmampuan siswa dalam menceritakan 

kembali maksud soal di antaranya; tidak biasa dihadapkan dengan soal cerita, tidak 

dapat mengaitkan pemahaman bahasa dengan kondisi yang sudah dikenal, jarang 

dilatih mengkomunikasikan gagasan secara lisan, merasa asing dengan kalimat-

kalimat dalam soal cerita.  

 Kemampuan mengevaluasi pernyataan tidak dilakukan oleh siswa. Ketercapaian 

pada indikator memeriksa kembali maksud soal disajikan dengan bagaimana 

pemahaman siswa dalam menyelesaiakan soal cerita masih belum terpenuhi secara 

maksimal. Hasil analisis dokumentasi dan hasil wawancara menyebutkan jawaban 

yang menunjukkan ketercapaian indikator ini masih belum terpenuhi secara maksimal. 

Kemampuan berpikir tingat tinggi aspek mengevaluasi dimaknai bahwa (1) 

ketercapaian indikator memeriksa kembali pekerjaan dengan tepat masih belum 

terpenuhi disebabkan siswa tidak terbiasa menjawab secara tersetruktur dari 

menyelesaikan soal cerita, sehingga siswa langkah dalam memeriksa kembali 

pekerjaan siswa tidak dilakukan (2) ketercapaian indikator mengkritisi permasalahan 

belum terpenuhi oleh siswa dalam melakukan penilaian suatu produk sesuai dengan 

konsep yang belum tepat tersebut. Fakta-fakta lapangan yang mengacu pada aspek 

mencipta diamati dari indikator merumuskan permasalahan. 

Wells (1987) menyebutkan bahwa terdapat empat tingkatan literasi, yaitu: 

performative, functional, informational, dan epistemic. Orang yang tingkat literasinya 

berada pada tingkat performatif, ia mampu membaca dan menulis, serta berbicara 
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dengan simbol-simbol yang digunakan (bahasa). sebagai kemampuan berbahasa atau 

mengendalikan komunikasi di antara orang-orang yang dikenal, dalam konteks tatap 

muka, dan jika komunikasi dilakukan secara tertulis maka ragam tulisannya bukan 

ragam tulis dan lebih menyerupai ragam bahasa lisan yang ditulis. Pada tingkat ini 

literasi sebagai tingkat “breaking the code” atau mengetahui hubungan antara simbol-

simbol bahasa lisan dan tulis. Kemampuan ini termasuk kategori kemampuan 

menggunakan wacana primer. 

Pada tingkat functional orang diharapkan dapat menggunakan bahasa untuk 

memenuhi kehidupan sehari-hari seperti membaca buku manual.  Literasi tingkat ini 

tampak pada kemampuan melaksanakan komunikasi, di mana seseorang dapat 

membuktikan diri sebagai anggota masyarakat yang mampu memenuhi tuntutan hidup 

sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang bersangkutan Pada tingkat 

informational orang diharapkan dapat mengakses pengetahuan dengan bahasa. 

Sementara pada tingkat epistemic orang dapat mentransformasikan pengetahuan 

dalam bahasa. komunikasi ilmu pengetahuan, terutama yang berbasis disiplin tertentu. 

Freebody dan Luke menyebut tingkat ini sebagai “being a text participant” atau 

mampu memahami teks dalam arti dapat menghubungkan apa yang ada dalam teks 

dengan latar belakang pengetahuannya sehingga terjadi konstruksi makna yang dapat 

merespon makna atau niat penulis. 

Di bawah ini hasil penelitian kemampuan siswa literasi pada kemmpuan 

melaksanakan komunikasi. Dengan diberi teks kemudian siswa diminta untuk 

mengindentifikasi objek tersebut dengan menyebutkan ciri-cirinya.  

Contoh : 



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

 
49 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

 
Siswa kelas lima dalam membuat rincian belum mampu menyusun kembali ciri-ciri 

Ani. Penyebutan ciri-ciri sebagai salah satu tahap awal dari berpikir kritis. 

Kemampuan menyebutkan ciri-ciri dilakukan dengan mengumpulkan fakta yang ada 

kemudian disimpulkan dengan memperhatikan unsur yang menggambarkan objek. 

Berikut salah satu jawaban siswa dalam menyebutkan ciri-ciri. 

 ia sangat rajin membantu ibunya. Selani itu ia juga seorang siswa yang rajin 

belajar. Hal inilah yang membuat Ani selalu mendapat nailai bagus juga 

mendapat tugas dari gurunya. Namun, Ani tidak sombong, bahkan pandai bergaul 

baik di sekolah maupun diluar sekolah 

 Ani tidak sombong dan rajin belajar, ia sangat membantu ibunya, bahkan pandai 

bergaul baik di sekolah maupundi luar sekolah. Ani selalu mendapat nilai bagus 

jika mendapat tugas dari gurunya. 

 ia sangat rajin membantu ibunya. Selain itu, ia juga seorang siswa yang rajin 

belajar. Hal inilah yang membuat ani selalu mendapat nilai bagus jika mendapat 

tugas dari gurunya. Namun, Ani tidak sombong, bahkan pandai  bergaul baik di 

sekolah maupun diluar sekolah. 
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Contoh : Pertanyaan tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan mengaitkan 
fakta menjadi suatu informasi dengan mengungkapkan hal yang tersirat . 

 
Pertanyaan : Mengapa Rani tidak dendam pada mereka yang telah mengejek, 

Apa buktinya? 

 akan tetapi, justru menjadi pemacunya dalam belajar. Apalagi setelah Ani 

selalu  

memberi semangat kepada Rani. Rani tambah bersemangat 

 karena mereka justru menjadi pemacunya dalam belajar. Apalagi setelah 

ani selalu memberi semangat kepada rani agar selalu belajar dan tidak 

mudah putus asa. Rani tambah bersemangat karena itu Rani tidak dendam 

pada mereka. 

 Rani tambah bersemangat karena itu Rani tidak dendam pada mereka 
Dari semua siswa, ternyata  belum mampu menyebutkan bukti dengan kalimat 
sendiri, tetapi menggunakan kata atau kalimat yang terdapat pada teks. 
 
Contoh :  pertanyaan yang mengukur kemampuan memprediksi dengan merefleksikan 

pada dirinya. Pada kemampuan ini siswa diminta untuk berimaginasi dengan 

fakta yang ada pada teks dengan fakta yang dialaminya 

Seandainya kamu menjadi Rani, apa yang akan kamu lakukan bila diejek oleh 

teman-teman? 
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 Aku akan sabar, karena hanya Allah yang pasti membedakan mana yang 
benar dan mana yang salah. Dan hanya Allah yang telah menentukan mana 
yang masuk surga dan mana yang masuk neraka 

 mungkin sama dengan yang dilakukan Rani yaitu, tidak akan dendam kepada 

mereka. Justru menjadi pemacunya dalam belajar 

 karena, jika kita dendam terhadap orang yang mengejek kepada kita, itu salah. 

Karena dendam kepada orang bukanlah kunci dari sebuah permasalahan, 

mungkin malah menambah permasalahannya. 

Contoh : Pertanyaan ini bertujuan mengukur kemampuan memprediksi dengan 
menganalisis fakta yang ada.  

 

 
 

Apa yang terjadi seandainya Ani tidak menenangkan hati Rani ? 

 Rani akan kesal kepada teman-temannya yang sudah mengejeknya dan 
ia akan menyerah begitu saja 

 Rani akan terus bersedih dan tidak ada yang memberi saran 
 membuat Wisnu menjadi sadar kelak perbuatannya yang jahil dan jahat 

itu 
 Rani pun merasa bersedih dan malu karena ulah Wisnu dan temen-

temennya dengan cepat ani mengambil kertas dengan cepat pekerjaan 
tes Rani dari tangan Wisnu 
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 Persoalan literasi ini berlanjut sampai perguruan tinggi. Bila literasi didefinisikan 

baca, tulis dan hitung, maka persoalan literasi tulis terjadi di perguruan tinggi. Hasil 

penelitian Boeriswati 2012. Indikator literasi salah satunya adalah membuat 

definisi. Kemampuan menyusun definisi adalah indikator pertama dalam literasi 

informasi.  

Contoh : 

Kucing 

 Kucing adalah sejenis karnivora mamalia. Kucing rumah adalah salah 
satu predator pemakan beberapa ribu spesies. Karena ukurannya tidak 
terlalu besar, kucing rumah tidak berbahaya bagi manusia. Masa 
kehamilan pada kucing berkisar 63 hari. Anak kucing terlahir buta dan 
tuli. Mata mereka baru terbuka  pada usia 8-10 hari. Anak kucing akan 
dipisah dari induknya pada usia 6-7 minggu dan kematangan seksualnya 
dicapai pada saat berusia 10-15 bulan. Kucing dapat mengandung 4 
janin sekaligus. Berta kucing sendiri berkisar 2,5 kg hingga 7 kg, kucing 
dapat hidup selama 15-20 tahun. 

 Kucing atau bahasa latinnya Felis, adalah sejenis karnivora. Kata 
“kucing” biasanya merujuk kepada“kucing” yang telah dijinakkan, 
tetapi bisa juga merujuk kepada “kucing raksasa” seperti singa, 
harimau, macan dan sebagainya. Kucing dapat melihat dalam cahaya 
yang amat terang. Mereka memiliki selaput pelangi atau iris membentuk 
celah pada mata yang akan menyempit. Meskipun demikian, 
penyempitan ini juga mengurangi bidang pandang kucing. 

 Kucing (Felis silvestris catus) adalah jenis binatang karnivora yang 
diyakini merupakan keturunan dari binatang liar yang wujudnya 
menyerupai musang yang hidup pada 50 juta tahun silam yang bernama 
Miacis. Jika dilihat dari ukurannya kucing terbagi menjadi kucing 
berukuran kecil seperti kucing kampung, kucing berukuran medium 
seperti kucing Savannah dan Bengal, kucing berukuran besar seperti 
Singa dan Harimau. 

Petir 

 Petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul 
pada musim hujan di saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat 
yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara 
menggelegar yang disebut guruh. Perbedaan waktu kemunculan ini 
disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan 
cahaya  

 Petir adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan. Di 
saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan lalu 
beberapa saat muncul suara gemuruh dari atas langit. 

 Petir atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada 
musim hujan di mana di langit muncul kilatan cahaya sesaat yang 
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menyilaukan biasanya disebut kilat, yang beberapa saat kemudian 
disusul dengan suara menggelegar sering disebut Guruh. Perbedaan 
waktu kemunculan ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan 
suara dan kecepatan cahaya. Petir terjadi akibat perpindahan muatan 
negatif menuju ke muatan positif. Menurut batasan fisika, petir adalah 
lompatan bunga api raksasa antara dua massa dengan medan listrik 
berbeda. Petir adalah hasil pelepasan muatan listrik di awan. Energi 
dari pelepasan itu begitu besarnya sehingga menimbulkan rentetan 
cahaya, panas, dan bunyi yang sangat kuat yaitu geluduk, guntur, atau 
halilintar. 

Dari dua contoh di atas, mahasiswa tahun pertama semester pertama belum bisa 

menyusun definisi. Definisi di atas belum memberi suatu pernyataan mengenai ciri-

ciri penting suatu hal, dan penyataan yang lebih kompleks dari arti, makna, atau 

pengertian suatu hal. Definisi belum memberikan batas suatu pengertian dengan tepat, 

jelas dan singkat. Maksudnya menentukan batas-batas pengetian tertentu sehingga 

jelas apa yang dimaksud, tidak kabur dan tidak dicampuradukkan dengan pengertian-

pengertian lain.  

 Begitulah data literasi di sekolah dan diperguruan tinggi. Kondisi ini perlu 

segera diatasi tidak cukup hanya melalui gerakan yang lebih banyak bersifat 

kampanye. Gerakan yang diperlukan adalah pendidikan literasi di sekolah dan 

perguruan tinggi. 

 

A. Solusi : Pendidikan Literasi 

Pedagogik bertujuan agar anak di kemudian hari mampu memahami dan 

menjalani kehidupan dan kelak dapat menghidupi diri mereka sendiri, dapat hidup 

secara bermakna, dan dapat turut memuliakan kehidupan. Untuk itu, mereka harus 

dididik agar menguasai sejumlah pengetahuan yang penting dalam hidup, menguasai 

keterampilan tertentu, dan memahami nilai-nilai kehidupan. Pertama kali yang 

diajarkan melalui pembelajaran pengetahuan, yang kedua diajarkan melalui latihan 

menguasai keterampilan nyata, dan yang ketiga diajarkan melalui pemahaman tentang 

nilai-nilai kehidupan.  

Pembelajaran berbasis literasi dalam dunia pendidikan memiliki keunggulan 

karena model literasi bukan hanya dimaksudkan agar mereka memiliki kapasitas 

mengerti makna konseptual dari wacana melainkan kemampuan berpartisipasi aktif 

secara penuh dalam menerapkan pemahaman sosial dan intelektual (White, 1985:56). 
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Literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial, dan historis, serta kultural 

dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan 

setidaknya sebuah kepekaan yang tak terucap tentang hubungan-hubungan antara 

konvensi-konvensi tekstual dan konteks penggunaanya serta idealnya kemampuan 

untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan itu. Karena peka dengan 

maksud/tujuan, literasi itu bersifat dinamis – tidak statis – dan dapat bervariasi di 

antara dan di dalam komunitas dan kultur diskursus/ wacana. Literasi memerlukan 

serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan 

tentang genre, dan pengetahuan kultural.  

Ada tujuh unsur yang membentuk definisi tersebut, yaitu berkenaan dengan 

interpretasi, kolaborasi, konvensi, pengetahuan kultural, pemecahan masalah, refleksi, 

dan penggunaan bahasa. Ketujuh hal tersebut merupakan prinsip-prinsip dari literasi.  

Teori belajar yang melandasi pendidikan literasi adalah teori belajar perkembangan 

kognitif Piaget. Piaget berpendirian bahwa anak berinteraksi dengan keadaan 

sekitarnya dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya di lingkungannya itu. 

Pembelajaran terjadi dalam kegiatan pemecahan masalah. Dua macam perkembangan, 

yakni asimilasi dan akomodasi, muncul dari kegiatan pemecahan masalah tersebut. 

Dalam pendidikan literasi ini guru mempertimbangkan bahwa sebenarnya anak 

tersebut tidak pasif begitu saja dalam pembelajaran melainkan mereka juga aktif 

mengatasi masalah-masalah yang melingkupinya termasuk pemahaman akan makna 

bahasa dilakukan dengan melihat dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi. 

Teori Scaffolding Talk and Routin Bruner menjadi dasar dalam pendidikan 

literasi. Bagi Bruner, bahasa merupakan alat yang sangat penting bagi pertumbuhan 

kognitif anak. Scaffolding Talk ‘omongan guru’ yang digunakan untuk 

menyelenggarakan kegiatan di kelas, mulai dari memeriksa presensi, menerangkan, 

menyuruh siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran, sampai membubarkan kelas 

itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif dan bahasa anak. Terlebih lagi 

jika ‘omongan guru’ tersebut dilakukan terus-menerus 

(rutin), anak akan menjadi terbiasa dengan kegiatan atau ucapan-ucapan guru pada 

waktu pelajaran berlangsung. Pada gilirannya anak akan merasa nyaman dan percaya 
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diri dengan ungkapan-ungkapan tersebut yang kemudian membuatnya siap untuk 

mempelajari hal-hal yang baru. 

Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses anak 

menguasai literasi harus merupakan belajar aktif yang memberi anak kesempatan 

untuk mengeksplorasi, memanipulasi dan menyelesaikan masalah sendiri untuk 

membangun sendiri pemahamannya. Hal ini dapat menjelaskan bagaimana proses 

pencapaian kemampuan literasi sebagai proses belajar individu. Namun hal ini berbeda 

dengan pendapat Vygotsky, yang menyatakan bila anak membangun pemahamannya 

sendiri, maka kemajuan pemikirannya tidak akan terlalu jauh. Oleh karena itu 

dibutuhkan interaksi sosial untuk meningkatkan kemajuan kognitif yang lebih 

dibandingkan anak belajar individu. Menurut Vygotsky lingkungan sosial 

mempengaruhi kognisi melalui alat berupa objek budaya, bahasa, simbol dan institusi 

sosial. interaksi sosial, kultural-historikal dan faktor individu adalah faktor kunci 

untuk perkembangan manusia. Interaksi dengan orang lain dalam lingkungan 

(kolaborasi, apprientice) merangsang proses perkembangan dan meningkatkan 

pertumbuhan kognitif. Tetapi interaksi bukan bersifat tradisional yang memberikan 

informasi pada anak, tetapi memberi kesempatan agar anak memiliki pengalaman yang 

disesuaikan dengan kebutuhannya.  

Pendidikan literasi mempunyai tiga tahapan yaitu tiga R, yakni Responding, 

Revising, dan Reflecting (Kern, 2000). Responding ini melibatkan kedua belah pihak, 

baik guru maupun siswa. Revision yang dimaksud ini mencakup berbagai aktivitas 

berbahasa. Misalnya, dalam menyusun sebuah laporan kegiatan,  revisi dapat 

dilaksanakan pada tataran perumusan gagasan, proses penyusunan, dan laporan yang 

tersusun. Reflecting berkenaan dengan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan, 

apa yang dilihat, dan apa yang dirasakan ketika pembelajaran dilaksanakan. 

Pendidikan literasi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Materi 

Pendidikan Literasi memang berpijak pada bahasa. Hal ini dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini.  

Tahap 1 
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Pada tahap ini materi terbanyak adalah phonemic Awareness dan Latter Sounds dan 

Phonics serta yang ketiga adalah Oral Language dan vocabulry. Pada tahap awal 

pengembangan literasi, penting untuk mengenalkan anak kecil literasi - berbagi 

kenikmatan tentang buku dan menunjukkan bagaimana bahasa dapat ditulis dengan 

huruf sehingga orang lain bisa membaca apa yang telah kita tulis. Tahap dasar ini 

biasanya dimulai di rumah dan berlanjut sampai tahun-tahun awal sekolah. Orangtua, 

pendidik anak usia dini, dan guru prek dapat berbuat banyak untuk mempersiapkan 

anak kecil membaca dan menulis melalui pengalaman buku bersama yang dirancang 

untuk memudahkan pemahaman anak tentang hubungan antara bahasa lisan dan cetak. 

Beberapa kelompok diet diet kebidanan utama pada tahap ini adalah: perkembangan 

bahasa lisan, konsep cetak, kesadaran fonemik, dan korespondensi dengan surat suara. 

Kebanyakan anak siap untuk beralih ke Tahap 1, pemerintah yang lebih serius terlibat 

dalam belajar membaca dan menulis, kadang di taman kanak-kanak. 

Tahap 2 
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Pada tahap kedua kemampuan yang paling sedikit adalah teks struktur, Writing 

Convenstions dan knowlledge Building.  Tahap ini adalah ketika siswa harus 

mengkonsolidasikan apa yang mereka pelajari di Tahap 1 dan dapat menerapkan 

keterampilan mereka dengan sedikit usaha. Sampai mereka mencapai kefasihan, 

membaca dan menulis merupakan karya bagi siswa. Upaya menangani "mekanika" 

mengurangi pemikiran mereka tentang gagasan dalam teks. Membaca dan menulis 

kelancaran datang dengan latihan. Agar siswa dapat membangun kelancaran membaca 

dan ekspresi, mereka perlu membaca untuk waktu yang lama dan penting untuk 

membaca apa yang menarik dan tidak terlalu menantang. Pada tahap ini membaca 

dengan keras kepada pasangan adalah cara efektif untuk membangun kefasihan. 

Dengan menulis juga, siswa perlu memiliki banyak kesempatan untuk berlatih: 

semakin mereka menulis, semakin mudah mendapatkannya. Sampai mereka adalah 

penulis yang fasih, tuntutan pembentukan surat, konstruksi ejaan dan kalimat 

mengambil dari kekayaan komposisi mereka. Begitu siswa menjadi lebih fasih dalam 

keterampilan mereka, mereka bisa berpikir lebih dalam tentang isi dari apa yang 

mereka baca dan tulis. 

Tahap 3 
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 Pada tahap ini indikator literasi informasi adalah Oral Language & vocabulary, 

writing proses, dan teks struktur dan konwledge building. Tahap ini adalah ketika 

siswa bergerak dari belajar membaca dan menulis untuk benar-benar melakukannya. 

Pada titik ini mereka perlu mempelajari bagaimana sistem bekerja dan harus diajarkan 

secara lebih eksplisit dan sistematis bagaimana masing-masing huruf dan 

pengelompokan huruf mewakili sebuah kode. Ini memberdayakan mereka untuk 

memecahkan kode (baca) kata-kata dengan memadukan suara dan mengkodekan 

(mengejanya) kata-kata dengan mengidentifikasi suara dalam kata-kata yang 

diucapkan dan mewakili mereka dalam bentuk cetak. Dengan menggunakan kode 

tersebut, mereka dapat menuliskan apa saja yang bisa mereka katakan (terkadang 

menggunakan "ejaan inventif") dan membaca kembali apa yang mereka dan yang lain 

telah menulis. Siswa juga perlu belajar membaca dan mengeja kata-kata biasa, tidak 

teratur, sehingga mereka bisa mengenali mereka dengan mudah saat membaca, dan 

mengeja dengan mudah dalam tulisan. Agar pembaca percaya diri mereka perlu 

banyak latihan membaca buku "diratakan" dengan tepat yang menggabungkan kata-

kata frase dan kata-kata frekuensi tinggi, memungkinkan mereka menerapkan apa 

yang telah mereka pelajari dalam tugas yang dapat dikelola. Terlibat dalam kegiatan 

membaca dan menulis yang bermakna setiap hari membangun kompetensi dan 

kesenangan merek. 
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Tahap 4 

 
Pada tahap ini yang perlu disimpulkan adalah aspek reading comprehehebsion 

dan  writing proses . Tahapan 0, 1 dan 2 membangun kompetensi dan kepercayaan 

siswa sebagai pembaca dan penulis. Di Tahap 3 mereka memperluas dan menerapkan 

keterampilan keaksaraan mereka. Mereka menggunakan membaca dan menulis 

sebagai sarana untuk memperoleh informasi baru, melakukan penelitian, merenungkan 

masalah dan mengkomunikasikan pemikiran dan perasaan yang lebih dalam. Pada titik 

ini, pengajaran dalam pemahaman bacaan yang lebih kompleks dan strategi komposisi 

tertulis akan memajukan kecanggihan mereka sebagai pembaca dan penulis. Siswa 

siap untuk mulai merenungkan pertimbangan tingkat yang lebih tinggi seperti 

audiensi, tujuan penulis, penggunaan struktur teks untuk mengatur dan berkomunikasi, 

dan kekuatan pilihan kata dalam menumbuhkan makna yang disampaikan dalam teks. 

Sedangkan pada tahap awal siswa belajar membaca dan menulis, di Tahap 3 dan 

seterusnya mereka menggunakan cara membaca dan menulis untuk menumbuhkan 

kecerdasan mereka. 
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Abstract 
The lower middle class and middle class in the developing countries have been less 
conscious and appreciative towards their culture and heritage as their primary focus 
were economic stability.  This apathy towards their own culture was mainly caused by 
the colonialism and the prejudiced interpretation of the colonialist scholars who tried 
to impose their civilizational supremacy on them.  In India, there had been continuous 
efforts by the foreign religious missionaries to conduct research aimed at breaking 
down the existing cultural ethos to proselytize the people and far reached personal 
economic goal. This worked successfully and started yielding immediately in the form 
of various inter-caste and inter racial conflicts. This led to purging of numerous 
important traditions and cultures which were the lifelines of the state philosophy and 
scholarship.  
In India there has been various reformers who took up the challenge and started 
working on the apathetic consciousness of general mass towards their existing culture 
and traditions and was quite successful in driving them back which worked also 
worked in the national integration against the British imperialism. 
Keywords: Culture, Nationalism, religious texts, colonialism, and 
proselytization. 
 

 

Background 

Nationalist movements in India during the mid 19th century took 

momentum and gained popularity when various intellectual freedom fighters 

started reinterpreting or citing the religious texts i.e. Vedas, Bhagwat Geeta, and 

Mahabharata etc aiming reforms in the prevailed social system building a 

consensus and rapport among the mass to mobilize the people against the 

domination of the British imperialism and the Christian missionary activities in 

India. India during post Mughal and pre-independence era witnessed introverted 

system of society which where Brahmanical and primordial orders wrapped the 

social system hindering the development of nationalism. The social systems 

converged into complete acquisitive Brahmanical orders leaving the pristine 
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form of liberal Vedic orders. The ignorant people were subjected to harsh 

discriminations in the name of castes and sub-castes, and the worst was the 

situation of women across all the higher castes and affluent societies.  

 

Mughal period, where Mughals kidnapped Hindu women post 

annihilation of male members, left the community to start purdah (veil) system. 
3  After the male members killed widows feared to be kidnapped, got themselves 

immolated in the pyre of their dead husbands. Getting themselves burnt with dead 

husband has been referred as (sati). Nakula and Sahadeva was the sons of Madri. 

After the death of her husband Pandu she committed sati. However Kunti never 

got sati after her husbands passed away.  

On the repressions of downtrodden side, there were no slavery system in 

India as such witnessed in the Western countries. India had bonded labour system 

but not having complete subjugation as there is no evidence of such practices. In 

the middle of 19th the century there were markets of slaves in America where 

slaves were sold and bought in open market. 

The British occupation of India started from Bengal with the battle of 

Plassey in 1757, which slowly spread towards the rest of India. 4The occupation 

gave first hand to Bengalis to know English language and culture. This gave them 

advantage to know how the British had understanding about Indian culture and 

society.  Therefore, some of the Indian reformers who used religious back ground 

of Indians during the later period came from the WB. 

 

Introduction: 

During this time, India was about to transform itself from medieval to 

modern age, they started introspecting themselves and finding the causes of the 

hindrances among the Hindu societies.   The British in the beginning were 

                                                        
3 http://timesofindia.indiatimes.com/india/Experts-lift-veil-off-purdah-

origin/articleshow/2132555.cms 
4 Stanhope, Philip H. “History of England from the Peace of Utrecht to the Peace of Versailles” 
(1713–1783). IV. Leipzig: Bernhard Tauchnitz. ISBN 1-4069-8152-4. OCLC 80350373, (1853) 
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hesitant to start their missionary activities as they feared it may incite the Hindu 

sentiments so they had adopted non-interference policy with India. However, 

during the late 18th and early 19th century, amid many oppositions the British 

parliament the missionary activities started with certain codes and conducts.  For 

example; Hindus were not allowed to use marks or any kind of symbols on their 

forehead, and the Muslims were subjected to remove their beard and trim their 

moustaches. Indians answered this movements in the form of Vellore Mutiny 

which began on July 10, 1806. This mutiny was being instigated by sons of Tipu 

Sultan who were forced to live at Vellore after being defeated and demoralized 

by the Brith forces. 5  However slowly the missionaries become active and 

stronger with the aid from the British government in Britain.  

The intellectuals group of India, on hand, appreciated how British women 

enjoyed freedom on the social level, and on the other hand they were not able to 

criticize the Christian missionaries approach towards conversion spree freely due 

to welfare activities brought by the same.  However there were many leaders who 

came forward who used desi rhetoric, means with the help of religious texts they 

tried to arouse the sentiments of Hindus and mostly they converged on: path 

deviations from what has been subscribed to the Vedic texts. For this purpose, I 

have taken Hindu as a religion and opted few nationalist leaders who 

reinterpreted the religious texts, values and ethics to justify the reforms that 

provided the strong base for the unity of the country during the later phase of the 

freedom struggle. These leaders were:   

1. Raja Ram Mohon Roy 
2. Swami Vivekanand 
3. Dayanand Saraswati 
4. Ishwarchand Vidyasagar 
5. Balgangadhar Tilak 
6. Mahatma Gandhi 

 

1. Raja Rammohan Roy (1772 to 1833) 

                                                        
5 https://selfstudyhistory.com/2015/10/23/christian-missionary-activities-in-india/ 
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Roy was born in Bengal province of India in 1772 in a traditional Brahmin 

family. Bengal was the centre of British rule and Kolkata was the capital of India.  

His father was chief of various districts and his grandfather was Krishna Chandra 

Banerji had been honoured as Raya Rayan for his service to the Nawab of Bengal. 

He started is high secondary education in Persian with the objective of working 

with courts. He was well acquainted with Persian and Arabian poetry and logic. 

He was inspired by Quran’s monotheism. He also studied Sanskrit at Benaras and 

mastered Vedanta, the Upanishads, Smritis, Tantra’s, and Puranas.  He later went 

to Tibet and studied Buddhist philosophy. 6 He joined British East India 

company, where he came in contacts with several missionary activities and got 

supposedly inspired from missionary activities but at the same time questioned 

its dogmatic views.  

His defended human-being’s inherent neutrality and natural sentiments 

for religion and the rest he termed it as invented dogmas by religious leaders for 

their own convenience.  

Roy who tried to invoke the existing Hindu traditions which he saw an 

impediment in the development of the society by preaching the ‘God is One’ by 

founding Brahmo Samaj. He became very influential among the mass and called 

for abolition of primordial practices which he termed them as impediment for 

their development. He fought against the practice of Sati, a Hindu funeral practice 

in which a widow supposed to be sacrificed with her husband in some parts of 

Bengal and Rajasthan. He also crusaded against the polygamy and child 

marriages. 7 His biggest attack was on the idol worshipping among Hindus. He 

termed idol worshipping as one of the most primordial and corrupt practices and 

he did so by reinterpreting the Upanishads8. His objective of reinterpretation was 

mainly focused on two things: one was to counter Christian missionaries with the 

sole objective of proselytization of poor Hindus and Muslims by becoming 

                                                        
6 https://reflectionsofindia.com/tag/ram-mohan-roy/ 
7 http://www.nayichetana.com/2015/12/raja-rammohan-roy-biography-in-hindi.html 
8888 Upanishads are collection of ancient Hindu Sanskrit texts containing central 

philosophy of Hinduism. They are the principal source of spiritual ideas of the Indian 
philosophy. The central ideas of Upanishads are ‘the ultimate reality’ and ‘the soul’ 
encompassing the diverse traditions of Hinduism.  
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critical to elaborated Hindu rituals and primordial practices, and the other was to 

organize Indians to counter British imperialism. 9 

He directly attacked the primordial system of Hindu society comparing 

the other traditions of the world. He was very critical about the authoritative 

Brahmins and the priests who deliberately preyed upon the ignorant mass by 

interpreting the religious texts vaguely and concealing knowledge from the rest 

of the people.  

 

On Missionary 

I feel persuaded that by separating from the other matters 

contained in the New Testament, the moral precepts 

found in that book, these will be more likely to produce 

the desirable effect of the improving the hearts and minds 

of men of different persuasions and degrees of 

understanding. For, historical and some other passages 

are liable to the doubts and disputes of free thinkers and 

anti-Christians, especially, miraculous relations, which 

are much less wonderful than fabricated tales handed 

down to the natives of Asia, and consequently would be 

apt, at best, carry little weight of them. 10 

If by the ‘ray of intelligence’ for which the 

Christian says we are indebted to the English, he means 

the introduction of useful mechanical arts, I am ready to 

                                                        

9 Christophe Jaffrelot, “Hindu Nationalism: Strategic Syncretism in Ideology 
Building, Economic and Political Weekly, Vol. 28, No. 12/13 (Mar. 20-27, 1993), 
pp. 517-524 Published by: Economic and Political Weekly, Stable URL: 
http://www.jstor.org/stable/4399528, Accessed: 01-07-2017 11:57 UTC  

  

 
10 Sharma Arvin, “Modern Hindu Thought: The Essential Texts, Oxford University Press, 

New Delhi, 2002, p.12 
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express assent and, also my graduate; but with respect 

to science, literature, or religion I do not acknowledge 

that we are placed under any obligation. For by a 

reference to History it may be proved that the world was 

indebted to our ancestor for the first down of 

knowledge, which sprang up in the East, and thanks to 

the Goddess of wisdom, we have still a philosophical and  

copious language of our own which distinguishes us 

from others nation who cannot express scientific or 

abstract ideas without borrowing the language of 

foreigners…. 

Before, ‘A Christian’ indulged in a tirade about 

persons being ‘degraded by Asiatic effeminacy’ he 

should have recollected that almost all the ancients 

prophets and patriarchs venerated by Christians, may 

even Jesus Christ himself, a Devine Incarnation and the 

founder of the Christian faith, where Asiatic.  So that if a 

Christian thinks it degrading to be born or to reside in 

Asia he directly reflects upon them….. 

Its unjust in the Christians with quarrel with Hindoos 

because (he says) they cannot comprehend the sublime 

mystery of the religion. The Doctrine of the ‘Trinity’; 

since he is equally unable to comprehend the sublime 

mysteries of ours, and since both the these mysteries 

equally transcend the human understanding, one cannot 

be preferred to the others.11 

 

On the Status of Women 

                                                        
11 Extracted from the WM. Theodore de Bary, ed., Sources of Indian Tradition (New York 

and London: Coloumbia University Press, 1958), Vol. II, p. 28 
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Opponent: The reason you have now assigned for 

burning widows alive is indeed your true motive, as we 

are well, aware; but he faults which you have imputed to 

women are not planted in their constitution by nature. It 

would be therefore grossly criminal to condemn that sex 

to death merely from precaution. By ascribing to them all 

sorts of improper conduct, you have indeed successfully 

persuaded miseries. I have therefore to offer a few 

remarks on this head. Women are in general inferior to 

men in bodily strength and energy; consequently, the 

male part of the community, taking advantage of their 

corporeal weakness, have denied to them those excellent 

merits that they are entitled to by nature, and afterwards 

they are apt to say that women are naturally incapable of 

acquiring those merits. But if we give the subject 

consideration, we may easily ascertain whether your 

accusation against them is in consistent with justice. As 

to their inferiority in a point of understanding, when did 

you ever afford them a fair opportunity of exhibiting their 

natural capacity? How then can you accuse them of want 

of understanding? If after instruction in knowledge and 

wisdom of a person cannot comprehend or retain what 

has been taught him, we may consider him as deficient; 

but as you keep women generally void of education and 

acquirement, you cannot therefore in justice pronounce 

on their inferiority.  

 

He further explicates the status of the women by giving narratives of great women 

referred in the Upanishads known for their scholarship. He attacks the male 

chauvinism about their question of faithfulness or trustworthiness of women and 

says at any point of time, the number of male deceived by women is ten times 
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lesser then the number of women deceived by men. He also attacked on 

polygamy in Hindu community  

And this is possible because of the degree of social freedom a male 

community enjoys. He elaborated about the inheritance of the property post the 

death of the husband. The property left by the husband should equally be 

distributed among the mother and the sons equally by excerpting the dialogue on 

the issue from the Upanishads. 12   

On the nationalism and British domination, however, his vision was different; 

“Conquest is very rarely an evil when the conquering people 

are more civilized than the conquered, because the former bring 

to (the) latter the benefits of civilization. India requires many 

more years of English domination so that she may not have 

many things to lose while she is reclaiming her political 

independence.13 

On view of independence of India from the British, he was sure that India is going 

to be an independent country and his narrative on social reforms were reaching 

to the mass he never eschewed himself with the English language based 

education system provided by the British colonial government.  He saw India 

was getting united and this was an apt time for him to generate a moderate view 

about the Hinduism among the mass by disapproving the Brahmin’s hegemony 

on the weaker section of the society.  

The Puranas and Tantras describe gods and goddesses, he 

said, but admit they are an aid for the less educated, of a 

greater harder to grasp divine unity. Idols have divided 

the people into Hindu sects, belief in the nationalism of 

Hindu that embraced one uniting god.. It was time to 

ditch them and return to the Veda’s monotheism.14 

                                                        
12 Ibid.,6 
13 Nirad C Chaudhury, “The Autobiography of an Unknown Indian, University of 

California Press, Berkely and London, 1968 p. 415 
14 https://reflectionsofindia.com/tag/ram-mohan-roy/ 
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Roy made a complete new thought for modern nationalism where he prescribed 

to adopt the middle path, he never promulgated isolation or rejection of 

traditionalist and radicals, rather he chose to attack the exaggerative impositions. 

Thus his Brahma Samaj played very important role in reforming Hindu society.  

  

 

2. Swami Vivekananda (1863-1902) 15 

During the late nineteenth century, followed by Indian Mutiny in 1857, the 

East India company was abolished and the British crown took over it and then 

followed the many reforms to contain the rebellions. The reforms were tolerance 

of religions and inclusions of Indians into their civil service exam. The tolerance 

of religions came into force as Christian missionaries were turned very active had 

left no occasions in propaganda against Hinduism. The mutiny of 1957 also 

turned a factor in uniting the Indians against British. The root cause of this mutiny 

was the Indian Sepoy who were given cartridge wrapped in paper, which had 

been coated in a grease so that it could be loaded easily in the rifle barrels. The 

rumors were that this grease was derived from pig and cow’s fat. This angered 

both Muslim and Hindu soldiers and this led to uprising in 1957.   This mutiny 

resulted in killings of over 10 million of soldiers during next decade. 16  

Following this the East India Company was abolished and the British crown 

assumed full rule of India. 

Reforms were instituted, which included tolerance of religion and the 

recruitment of Indians into the civil service. This gave opportunity for Indians to 

travel to Britain and other countries and like Raja Rammohan Roy other scholars 

were given chance to visit. One of such scholars and spiritual gurus was Swami 

Vivekananda. 

No one in the Indian history so far achieved the eminence in the Indian 

history to become a torch bearer to imbibe conviction among Indians towards 

their tradition, culture and civilization. Vivekananda was the first spiritual monk 

                                                        
15 https://www.thoughtco.com/timeline-of-india-in-the-1800s-1774016 
16 https://www.dawn.com/news/262820 
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who was given chance to speak at the World Parliament of Religions on 11 

September, 1893in Chicago. 17 

 

 

 

 

Opening Address - Chicago, Sept 11, 1893 

Sisters and Brothers of America 

It fills my heart with joy unspeakable to rise in response 

to the warm and cordial welcome which you have given 

us. I thank you in the name of the most ancient order of 

monks in the world; I thank you in the name of the mother 

of religions, and I thank you in the name of millions and 

millions of Hindu people of all classes and sects. 

My thanks, also, to some of the speakers on this platform 

who, referring to the delegates from the Orient, have told 

you that these men from far-off nations may well claim 

the honour of bearing to different lands the idea of 

toleration. I am proud to belong to a religion which has 

taught the world both tolerance and universal acceptance. 

We believe not only in universal toleration, but we accept 

all religions as true. I am proud to belong to a nation 

which has sheltered the persecuted and the refugees of all 

religions and all nations of the earth. I am proud to tell 

you that we have gathered in our bosom the purest 

remnant of the Israelites, who came to Southern India and 

took refuge with us in the very year in which their holy 

temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am 

proud to belong to the religion which has sheltered and is 

                                                        
17 Sailendra Nath Dhar, A Comprehensive Biography of Swami Vivekananda (Madras; 

Vivekanda Prakashan Kendra, 1975), Part 1, p 91 
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still fostering the remnant of the grand Zoroastrian 

nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a 

hymn which I remember to have repeated from my 

earliest boyhood, which is every day repeated by millions 

of human beings:  

"As the different streams having their sources in different 

paths which men take through different tendencies, 

various though they appear, crooked or straight, all lead 

to Thee." 

 

The present convention, which is one of the most august 

assemblies ever held, is in itself a vindication, a 

declaration to the world of the wonderful doctrine 

preached in the Gita:  

"Whosoever comes to Me, through whatsoever form, 

I reach him; all men are struggling through paths 

which in the end lead to me." Sectarianism, bigotry, 

and its horrible descendant, fanaticism, have long 

possessed this beautiful earth. 

They have filled the earth with violence, drenched it often 

and often with human blood, destroyed civilization and 

sent whole nations to despair. Had it not been for these 

horrible demons, human society would be far more 

advanced than it is now. But their time is come; and I 

fervently hope that the bell that tolled this morning in 

honor of this convention may be the death-knell of all 

fanaticism, of all persecutions with the sword or with the 

pen, and of all uncharitable feelings between persons 

wending their way to the same goal. 

Concluding Address -- Chicago, September 27, 1893 
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The World's Parliament of Religions has become an 

accomplished fact, and the merciful Father has helped 

those who labored to bring it into existence, and crowned 

with success their most unselfish labor. My thanks to 

those noble souls whose large hearts and love of truth 

first dreamed this wonderful dream and then realized it. 

My thanks to the shower of liberal sentiments that has 

overflowed this platform. My thanks to this enlightened 

audience for their uniform kindness to me and for their 

appreciation of every thought that tends to smooth the 

friction of religions. A few jarring notes were heard from 

time to time in this harmony. My special thanks to them, 

for they have, by their striking contrast, made general 

harmony the sweeter. 

Much has been said of the common ground of religious 

unity. I am not going just now to venture my own theory. 

But if any one here hopes that this unity will come by the 

triumph of any one of the religions and the destruction of 

the others, to him I say, "Brother, yours is an impossible 

hope." Do I wish that the Christian would become 

Hindu? God forbid. Do I wish that the Hindu or Buddhist 

would become Christian? God forbid. 

The seed is put in the ground, and earth and air and water 

are placed around it. Does the seed become the earth, or 

the air, or the water? No. It becomes a plant. It develops 

after the law of its own growth, assimilates the air, the 

earth, and the water, converts them into plant substance, 

and grows into a plant. 

Similar is the case with religion. The Christian is not to 

become a Hindu or a Buddhist, nor a Hindu or a Buddhist 

to become a Christian. But each must assimilate the spirit 
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of the others and yet preserve his individuality and grow 

according to his own law of growth. 

If the Parliament of Religions has shown anything to the 

world, it is this: It has proved to the world that holiness, 

purity and charity are not the exclusive possessions of 

any church in the world, and that every system has 

produced men and women of the most exalted character. 

In the face of this evidence, if anybody dreams of the 

exclusive survival of his own religion and the destruction 

of the others, I pity him from the bottom of my heart, and 

point out to him that upon the banner of every religion 

will soon be written in spite of resistance: "Help and not 

fight," "Assimilation and not Destruction," "Harmony 

and Peace and not Dissension."18 

His entire speech was focused on the religious harmony in the world 

bringing him the tile of the “Cyclonic monk of India” He made relevance 

emphasizing the ultimate goal of all the religions are same and pluralism is a 

catalyst to this.  This pluralism manifest into accepting all the religions of the 

world as true having different paths to reach to the one destination. Each path has 

its own way to personify the human-being into the supreme being. The mere 

existence of one path should be understood as a singular means as followers may 

assume define the world as a frog of a well who has never seen the world beyond. 
19  He cited Vedas for the Hindu way of life; which may be termed as a religion, 

which can be taken as source of revelation is nothing but a source of 

accumulated treasury of spiritual laws discovered by different persons at 

different times. He talked about science as a continuous flow to reach its 

ultimate goal of unity and once its reached it would cease to yield further.  The 

existence of Faith in God is directly proportional to the cause of worry or sorrow.  

                                                        
18 https://www.youtube.com/watch?v=TlwZNmgFBWM 
19 http://www.freepressjournal.in/featured-blog/10-lessons-to-be-learnt-from-swami-

vivekanandas-famous-1893-chicago-speech/970262 
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Emphasizing the plurality, he was opposed to the conversions of people to 

different faiths. He was critical of increasing rift of different streams emerged out 

of Hinduism such as Jainism and Buddhism that made a base of nationalism in 

India. His take on nationalism is deeply rooted in Indian spiritualism and morality 

which is based upon its ethical knowledge treasured in its hundreds of spiritual 

texts compiled thorough the course of time. 20  Vivekananda imbibed the millions 

of youths of India struggling with choosing the right path, or hopelessness with 

a sense of energy and asked them to fight until you find your objectives.  

 

3.  Dayanand Saraswati  (1824-1883) 

Swami Dayanand Saraswati, a renowned scholar of Veda and Sanskrit and 

later founded Araya Samaj, aimed at reforming Hindu society. He gave a call for 

Swaraj as “Indian for India” in 1876, he was called as the “makers of Modern 

India” by India’s President S. Radhakrishnan. Arya Samaj opposed to the English 

education and was opposed to Brahmo Samaj of RRR.  They were completely 

opposed to the Christians missionaries’ intentions to convert Hindus and 

Muslims. 

Dayanand was a very genius from his childhood and always questioned the 

cause of causative phenomenon who questioned the power of God while he was 

asked to guard statue of lord Shiva during one of the auspicious days to worship 

Shiva and when he saw a rat was eating the offering and the God was not able to 

control it. Thus, later he fought against the orthodoxy which also brought wrath 

from the fundamentalists towards him 21 His teaching source was Vedas and 

Bhagwat Geeta advocating Karma and Reincarnation. He took keen interest in 

understanding the religious extravaganja since he was mere 14. He started taking 

part in religious discourse and debates and soon he became very popular. One of 

the most important debates on “ Do the Vedas uphold deity worship? that took 

                                                        
20 http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=114532 
21 KC Yadav, tr., Autobiography of Swami Dayananda Saraswati (Delhi: Manohar, 1976) 

p 11. 
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place in 1869 in Varanasi, he participated and won against 27 scholars and 12 

experts pandits attended by approx. 50,000 people.   

Summary from the debate: 

Excerpt taken from comments over the debate: 

A person named dayanand Saraswati who roams along 

the river of Ganda and really a scholar of Shastras. He 

has studied entire Rigveda and says with conviction that 

idol worshipping, wearing necklace of rudraksha 

(Elaeocarpus ganitrus), basil, etc all these are not 

mentioned in the Vedas. These all things are myths. We 

should not go agains the ways described in Vedas, if 

going against it will bring sins. 22 

 

During his debates he was firmed in his teaching and knowledge about 

Vedas and would answer each and every question asked by the priests and 

scholars.  Most of the questions asked to him converged upon the idol 

worshipping and ritualistic extravaganza. Like Raja Ram Mohan Roy, he was 

adamant on the unity of God.  

He founded Arya Samaj which opposed to the several ill traditions which was 

hampering the progress of the society and bifurcated the Hindus among different 

sects. Idol worshipping, animal sacrificing practices (these two things are still 

prevalent among certain Hindus all over India) child marriages, castes systems, 

meat eating and discrimination against women etc.  Arya samaj also apposes 

dogmas and symbolism which it said they are against the teachings of Vedas.23 

 

4. Ishwar Chandra Vidyasagar  (1820-1891) 

He was called as Bengali Polymath as described by his title “Vidyasagar” 

means ocean of the knowledge. He had significant knowledge in almost all the 

                                                        
22 http://aryamantavya.in/kashi-debate-of-swami-dayanand/ 
23 JTF Jordens, Dayananda Saraswati: His Life and Ideas (Delhi: Oxford University Press, 

1978) p 3-4 
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modern subjects which paved the way for him to be one of the most significant 

farsighted social reformer. Born in a very poor family, he showed to the society 

that if a person wants to go ahead in his life nothing can stop. He started studying 

in the street lamp when there was no oil in his hurricane lantern.  He mastered 

Vedanta, Grammar, literature, Smriti and Ethics in Sanskrit college, thus he 

became renowned Sanskrit scholar and became the principal of Sanskrit College 

in 1885. 

Through his talk and lectures and writing he widended his reach towards the 

mass mobilizing them to realize the unethical traditions prevailed in the 

contemporary society. He showed great sympathy for the downtrodden. He was 

the first scholar and reformer who started thinking of girls’ education and opened 

many schools exclusively for the women. He started remarriages of widow taking 

the first step to get his sole son married with a widow. Thus dedicating his entire 

life in social reform, he further made the base for nationalism in India.  His 

struggle for the Widow marriage was manifested into Widow Remarraige Act in 

1856 and since then remarriages of Widow started. He was critical about the 

tradition of child marriage and polygamy prevalent among Hindus.  

 

5. Bal Gangadhar Tilak or Lokmanya Tilak (1856-1920) 

Tilk was considered as the greatest enemy of the British empire as the British 

called him “Father of the Indian unrest.” He was conferred the title of 

“Lokmanya” means ‘accepted by the people as their leader.24  Unlike other 

reformer he was more focused on Bhagwat Geeta and used to cite its couplets as 

frequent possible in his talks.  He propagated the power of Swaraj (self-rule and 

deep seated consciousness among Indians. His famous quote in Marathi language 

which means “Swaraj is my birthright and I shall have it!) became very famous. 

He reinterpreted Bghawat Geeta as Geeta Rahasya for the common man to justify 

                                                        
24  D.V Tahmankar, “Lokamnay Tilak: Father of Indian Unrest of Modern India. John Murray; 
1st Edition, (1956) 
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act against the British imperialist. He forged very close alliances with both 

contemporary Hindu and Mulism leaders.  
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ABSTRAK 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengembangan buku 
pengayaan bahasa dan sastra Indonesia bermuatan nilai budaya untuk peserta 
pendidikan dasar berdasarkan kurikulum 2013. Penelitian ini merupakan penelitian 
pengembangan. Instrumen yang digunakan meliputi: pedoman wawncara, angket, dan 
instrumen penilaian ahli. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan 
berdasarkan persepsi guru dan peserta didik dibutuhkan buku pengayaan yang 
disesuaikan dengan pemahaman peserta didik SD, divariasikan dengan materi yang 
menarik dan lengkap, bahasa yang mudah dipahami, dan aspek kegrafikaan yang 
sesuai dengan peserta didik SD. Adapun prinsip-prinsip penyusunan buku pengayaan 
terdiri atas komponen isi buku, penyajian materi, kebahasaan, dan kegrafikaan. 
Bagian-bagian draf buku meliputi sampul buku pengayaan, bentuk buku pengayaan, 
cara penggunaan buku, materi atau isi buku, dan penyajian materi buku yang disusun 
berdasarkan prinsip penyusunan draf buku pengayaan.  
 
Kata kunci: buku pengayaan, kurikulum 2013, nilai budaya, CLIL 
 

PENDAHULUAN 

Bahan ajar mempunyai peran sebagai media dan sumber pembelajaran 

sehingga mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan 

yang berkaitan dengan kompetensi dasar yang diajarkan kepada peserta didik. Dengan 

demikian, pemilihan bahan ajar yang tepat dalam pembelajaran sangat penting 

dilakukan yaitu dengan memperhatikan kualitas dan kesesuaiannya dengan Kurikulum 

yang berlaku. 

Buku ajar selain memiliki peran penting dalam pembelajaran untuk peserta 

didik, juga mempunyai peran penting untuk guru. Bagi peserta didik, buku merupakan 

sumber belajar, sedangkan bagi guru sebagai pendamping dalam proses pembelajaran. 

Dengan demikian, bahan ajar yang berupa buku pelajaran merupakan sumber belajar 

dan media yang sangat penting untuk mendukung tercapainya kompetensi yang 
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menjadi tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, buku memiliki peran penting dalam 

kegiatan pembelajaran, yaitu penentu kualitas pembelajaran. Mengingat akan 

perannya itu, sudah sepatutnya penggunaan buku di sekolah diperhatikan secara serius. 

Pemilihan dan penggunaan buku harus dilakukan secara selektif. Hal itu 

sejalan dengan pendapat pakar dalam laman Pusbuk yang menyatakan bahwa 

pemilihan dan pemanfaatan buku sebagai media sumber pembelajaran yang tepat 

merupakan faktor pendukung keberhasilan dalam pembelajaran. Dalam hal ini 

pembelajaran Bahasa Indonesia (Puskurbuk 2005:1). Sejalan dengan hal itu, buku 

tidak dapat dianggap sebagai hal remeh dalam pembelajaran. Justru buku harus dikaji 

dan diseleksi sebelum dipergunakan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dengan kata 

lain, pemilihan dan penggunaan buku tidak boleh dilakukan secara sembarangan. 

Harus ada tindakan semacam sensor dan seleksi terhadap buku sebelum digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. Secara tidak langsung, pemilihan dan penggunaan buku 

teks sebagai buku pelajaran dalam pembelajaran secara selektif merupakan bentuk 

usaha perbaikan mutu pembelajaran. 

Usaha perbaikan mutu pembelajaran Bahasa Indonesia selain dengan adanya 

Kurikulum yang terus berkembang, juga harus didukung oleh buku pelajaran yang 

baik, yang sesuai dengan Kurikulum yang berlaku. Oleh karena itu, kualitas buku 

memiliki korelasi dengan kualitas pembelajaran. Jika kualitas buku yang digunakan 

oleh guru di sekolah baik, besar kemungkinan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia 

yang dilakukan akan baik. Sebaliknya, jika buku yang digunakan kurang baik, atau 

bahkan buruk, pembelajaran yang terjadi akan sangat sulit mencapai hasil yang 

diharapkan. Salah satu buku yang dipergunakan di sekolah adalah buku pengayaan. 

Beberapa buku pengayaan yang dipakai pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

memiliki fungsi untuk memperkaya materi pembelajaran Bahasa Indonesia bagi 

peserta didik yang disajikan dalam buku acuan wajib. Akan tetapi, berdasarkan hasil 

pengamatan terhadap buku pengayaan yang banyak dijumpai di toko buku dan 

disediakan di dalam perpustakaan sekolah ditemukan bahwa lebih banyak berupa buku 

sastra, seperti cerita anak, pantun, dan novel. Adapun buku-buku keterampilan bahasa 

khususnya keterampilan bahasa dan sastra Indonesia untuk kelas V belum ada. Apalagi 

buku pengayaan penunjang Kurikulum 2013. 
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Hal ini sejalan dengan temuan Subyantoro (2013:819-824) tentang beberapa 

kekurangan dalam buku-buku pengayaan berdasarkan kurikulum 2013. Kekurangan 

ini terletak pada aspek kelayakan isi mengenai kedalaman materi penjelasan dan 

kesastraan; kedalaman isi wacana dan penyempurnaan berkaitan dengan 

pengembangan wawasan kebhinekaan di Indonesia. Materi yang terlalu luas atau 

terlalu sedikit serta materi ajar yang tidak sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai 

dan urutan penyajian yang tidak tepat. 

Senada dengan berita di laman berita okezone yaitu pengaduan adanya 

ketidaksinkronan substansi materi dengan kompetensi dasar yang ada di kurikulum 

2013 mata pelajaran matematika (Puspitarini 2014). Dari berita tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ternyata di lapangan masih banyak ditemukan buku-buku yang 

substansi materinya belum sesuai dengan kurikulum yang sekarang dipakai yaitu 

kurikulum 2013. Oleh karena itu, masih diperlukannya pengembangan buku 

pengayaan yang dapat dipakai pada kurikulum 2013. 

Buku pengayaan yang ada pada kurikulum 2013 memiliki karakteristik 

berbasis genre teks dan menggunakan pendekatan terintegrasi. Hal ini sesuai dengan 

ciri kurikulum 2013 untuk pembelajaran bahasa Indonesia yaitu pembelajaran yang 

berorientasi pada pembelajaran berbasis teks. Hal ini terlihat pada kompetensi inti 

maupun kompetensi dasar pada Kurikulum 2013. Pembelajaran berbasis teks pada 

mata pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan implementasi dari pembelajaran 

tematik integratif. Selain itu, tematik integratif juga diperkaya dengan penempatan 

mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai penghela mata pelajaran lain. Pranowo 

(2013) mengatakan bahwa melalui perumusan kompetensi inti,bahasa Indonesia 

memiliki fungsi sebagai pengikat berbagai mata pelajaran dalam satu kelas yang 

menggunakan tema sebagai pokok bahasannya. Penguatan peran mata pelajaran 

bahasa Indonesia dilakukan secara utuh melalui penggabungan sebagian kompetensi 

dasar mata pelajaran IPA dan IPS ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia.   

Istilah tematik-integratif dalam Kurikulum 2013 merupakan perwujudan 

penerapan CLIL.  Coyle (2006) mengatakan bahwa penerapan CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) melalui beberapa komponen yaitu content, 

communication, cognition, culture (community/citizenship). Dalam panduan 
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Kurikulum bahasa Inggris yang berjudul Teaching Science through English-- a CLIL 

Approach dijelaskan bahwa content berkaitan dengan topik apa yang akan dibahas 

(misal yang akan dibahas adalah materi IPA yaitu makhluk hidup). Communication 

yaitu bahasa jenis apa yang digunakan (misalnya membandingkan, melaporkan). Pada 

bagian ini merupakan aplikasi dari pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks, yaitu 

mengulas struktur teks serta bentuk bahasa apa yang digunakan pada jenis teks 

tersebut. Cognition yaitu keterampilan berpikir apa yang berkenaan dengan topik 

(misalnya mengidentifikasi, mengklasifikasi). Culture berkaitan dengan muatan lokal 

lingkungan sekitar yang berkaitan dengan topik, misalnya kekhasan tumbuhan yang 

ada di wilayah tempat peserta didik belajar, termasuk juga persoalan karakter dan sikap 

berbahasa. Hal inilah yang merupakan kelebihan pendekatan CLIL dalam kurikulum 

2013. 

Hal ini sejalan dengan makalah yang disampaikan oleh Mahsun dalam seminar 

nasional “Teks sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Menyongsong 

Kurikulum 2013”. Pada makalah tersebut Mahsun mengatakan bahwa pembelajaran 

bahasa berbasis teks membawa implikasi metodologis. Implikasi metodologis tersebut 

muncul karena teks merupakan satuan bahasa yang mengandung pikiran dengan 

struktur yang lengkap. Pada akhir  pembelajaran teks guru harus benar-benar yakin 

bahwa pada akhirnya peserta didik mampu menyajikan teks secara mandiri. Oleh 

karena itu, diperlukan sebuah buku pengayaan yang berisi tentang berbagai teks 

penjelasan yang diajarkan dalam kurikulum 2013. Buku pengayaan tersebut nantinya 

akan mampu menjadi pendamping materi bagi peserta didik dan guru pada 

pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum 2013. 

Penyusunan buku pengayaan untuk peserta didik pendidikan dasar merupakan 

salah satu alternatif sebagai upaya memaksimalkan kompetensi peserta didik. Buku 

pengayaan ini nantinya akan disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik terhadap 

pembelajaran teks penjelasan dalam bahasa Indonesia yang ada di kelas V. Dengan 

adanya buku pengayaan ini, dimungkinkan peserta didik dapat memiliki pengetahuan 

yang tidak terbatas pada apa yang diajarkan guru di dalam kelas. Selain itu, dengan 

adanya buku pengayaan peserta didik akan terbiasa dan mengenal lebih jauh akan 

kemampuan dan pengetahuannya terhadap materi Bahasa Indonesia. 
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Buku pengayaan teks penjelasan untuk peserta didik kelas V adalah buku 

pengembangan materi Bahasa Indonesia untuk kelas V SD yang di dalamnya terdapat 

kumpulan-kumpulan teks penjelasan yang diajarkan di kelas V sesuai dengan 

Kurikulum 2013. Buku ini akan  membuat peserta didik mampu memahami dan 

mengembangkan kreativitasnya untuk memproduksi teks-teks yang diajarkan pada 

Kurikulum 2013. Selain itu buku pengayaan ini juga memuat nilai-nilai budaya lokal 

yang termasuk dalam karakter Kurikulum 2013. Teks-teks penjelasan yang diajarkan 

di kelas V SD antara lain teks laporan buku, teks penjelasan, teks paparan iklan, serta 

teks narasi sejarah. Teks-teks tersebut yang nantinya menjadi isi dari buku pengayaan 

yang akan dikembangkan dalam penelitian ini. 

Relevan dengan situasi tersebut, pengembangan buku pengayaan bahasa 

Indonesia untuk peserta didik kelas V SD akan memuat nilai-nilai budaya. Nilai 

budaya  tersebut sebagai bentuk penanaman pendidikan karakter sehingga peserta 

didik dapat mencintai dan memperkenalkan budaya lokal kepada orang lain melalui 

teks-teks yang dipelajari. Dalam hal ini, nilai-nilai budaya yang dimuat dalam buku 

pengayaan teks penjelasan adalah kearifan budaya lokal Jawa. 

Budaya Jawa merupakan salah satu budaya yang ada di Indonesia yang 

memiliki nilai-nilai luhur. Wujud dari budaya Jawa bermacam-macam antara lain 

bahasa, nilai, dan kesenian. Wujud dari budaya Jawa ini seharusnya harus dipahami 

oleh peserta didik SD. Di dalam perwujudan budaya ini terkandung nilai-nilai 

kebaikan yang dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi peserta didik. Nilai-nilai yang 

positif tersebut adalah kearifan budaya lokal. Mulyani (2011) mengatakan bahwa 

kearifan budaya lokal merupakan nilai-nilai kebijaksanaan yang dianut oleh 

masyarakat sebagai landasan kehidupannya yang sudah terbukti mampu memperkuat 

eksistensi masyarakat yang dapat diinternalisasikan dalam pendidikan karena 

memiliki kelebihan yaitu dapat menjadi sarana pembelajaran bagi setiap manusia 

untuk menjadi orang yang cerdas, pandai, dan bijaksana serta membentuk kepribadian 

positif. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah pengembangan buku pengayaan bahasa dan sastra 

Indonesia bermuatan nilai budaya untuk peserta didik pendidikan dasar berdasarkan 
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kurikulum 2013. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengembangkan buku 

pengayaan bahasa dan sastra Indonesia bermuatan nilai budaya untuk peserta didik 

pendidikan dasar berdasarkan kurikulum 2013 didik. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi 

peserta didik, guru, dan penelitian yang lain. Bagi peserta didik dengan adanya 

penelitian ini akan mempermudah peserta didik dalam memproduksi teks-teks 

penjelasan. Bagi guru, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menghasilkan suplemen 

yang dapat mempermudah guru dalam mengajarkan materi memproduksi teks. Bagi 

peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan pembanding terutama dalam hal 

pengembangan buku pengayaan memproduksi teks bahasa Indonesia. 

 

BUKU PENGAYAAN 

Berdasarkan klasifikasi dari Puskurbuk (2008:1), terdapat empat jenis buku 

pendidikan, yaitu buku teks pelajaran, buku pengayaan, buku referensi, dan buku 

panduan pendidik. Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di 

satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi 

pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan 

kepribadian, penguasaan IPTEK, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, 

peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar 

nasional pendidikan. Buku pengayaan adalah buku yang memuat materi yang dapat 

memperkaya buku teks pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Buku 

referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh 

informasi tentang ilmu penegtahuan, teknologi, seni, dan budaya secara dalam dan 

luas. Adapun buku panduan pendidik adalah buku yang memuat prinsip, prosedur, 

deskripsi materi pokok, dan model pembelajaran untuk digunakan oleh para pendidik 

(Sitepu, 2012:17-18).  

Berdasarkan Puskurbuk (2008:7), buku pengayaan memuat materi yang dapat 

memperkaya dan meningkatkan penguasaan ipteks dan keterampilan sertamembentuk 

kepribadian peserta didik, pendidik, pengelola pendidikan, dan masyarakat pembaca 

lainnya. Buku pengayaan dapat dikelompokkan menjadi buku pengayaan 

pengetahuan, buku pengayaan keterampilan, dan buku pengayaan kepribadian. 
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Berdasarkan klasifikasi tersebut, buku pengayaan mengapresiasi dongeng bermuatan 

ungkapan Jawa yang akan dikembangkan sebagai produk dari penelitian ini termasuk 

buku pengayaan kepribadian. Hakikat buku tersebut dijelaskan di dalam Pedoman 

Penulisan Buku Nonteks yang diterbitkan Puskurbuk. 

 

Buku pengayaan kepribadian merupakan buku-buku yang dapat meningkatkan 
kualitas kepribadian, sikap, dan pengalaman batin pembaca. Dari perspektif buku 
pendidikan, buku pengayaan kepribadian diharapkan dapat mendukung 
pencapaian tujuan pendidikan secara umum. Pemaknaan buku pengayaan 
kepribadian adalah mampu meningkatkan kualitas kepribadian pembaca, selain 
yang tertuang di dalam tujuan pendidikan. Pada akhirnya, buku pengayaan 
kepribadian diharapkan dapat memposisikan pembaca dalam kerangka 
pembentukan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan 
menjadi teladan bagi sesamanya dari hasil membaca buku-buku tersebut yang 
dalam buku pelajaran tidak diperoleh uraian dan contoh yang lebih lengkap dan 
luas.... (2008:11). 

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa buku pengayaan 

mengapresiasi dongeng bermuatan ungkapan Jawa termasuk buku pengayaan 

kepribadian. Buku pengayaan kepribadian adalah buku-buku yang dapat 

meningkatkan kualitas kepribadian, sikap, dan pengalaman batin pembaca serta  dapat 

mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara umum. 

 

APRESIASI DONGENG 

Apresiasi diserap dari bahasa Inggris apreciation yang berarti pertimbangan, 

penilaian, pemahaman dan pengenalan yang tepat. Apresiasi mengandung makna 

pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin pemahaman dan pengakuan terhadap 

nilai-nilai keindahan yang diungkap pengarang.  

Apresiasi menurut Gove (dalam Haryati, 2013:1) mengandung makna (1) 

pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin dan (2) pemahaman dan pengakuan 

terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan pengarang. Pada sisi lain, Squire dan 

Taba (dalam Aminudin 2002:35) berkesimpulan bahwa sebagai suatu proses apresiasi 

melibatkan tiga unsur inti yakni aspek kognitif, aspek emotif dan evaluatif.  

Aspek kognitif berkaitan dengan keterlibatan intelektual pembaca dalam usaha 

memahami unsur-unsur sastra yang bersifat objektif. Unsur dalam karya sastra yang 
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bersifat obyektif disebut dengan unsur intrinsik. Unsur karya sastra yang berada di luar 

teks disebut ekstrinsik. Kegiatan yang dilakukan untuk memahami atau 

mengintreprestasikan unsur-unsur yang terkandung dalam teks. Aspek emotif adalah 

aspek yang berkaitan dengan emosi pembaca dalam upayanya menghayati unsur-unsur 

keindahan teks sastra. Aspek evaluatif berhubungan dengan kegiatan memberikan 

penilaian terhadap baik, buruk, indah, tidak indah, sesuai atau tidak sesuai serta 

sejumlah ragam penilaian lain yang tidak harus hadir dalam sebuah karya kritik, tetapi 

secara personal dimiliki oleh pembaca. 

Menurut Zulfadhli (2005), pembelajaran apresiasi dongeng diarahkan pada 

proses pemerolehanpengalaman apresiasi dongeng agar peserta didik mampu 

menikmati dan memanfaatkankarya sastra untuk mengembangkan kepribadian, 

memperluas wawasankehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa. Agar dongeng dapat memenuhi tuntutankurikulum tersebut, diharapkan 

peserta didik mampu mengapresiasi dongeng tersebutmelalui unsur-unsur 

intrinsiknya.  

Sejalan dengan Zulfadli, Priyono (2006) merumuskan lima manfaat utama 

kegiatan apresiasi dongeng. Manfaat yang pertama yaitu merangsang dan 

menumbuhkan imajinasi dan daya fantasi anak. Kedua, apresiasi dongeng dapat 

mengembangkan daya penalaran sikap kritis dan kreatif. Ketiga, apresiasi dongeng 

dapat menumbuhkan sikap kepedulian terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa. 

Keempat, peserta didik dapat membedakan perbuatan yang baik dan perlu ditiru 

dengan yang buruk dan tidak perlu dicontoh. Manfaat yang terakhir adalah 

menumbuhkan rasa hormat dan mendorong terciptanya kepercayaan diri dan sikap 

terpuji pada anak-anak.  

Jadi, Apresiasi dongeng merupakan salah satu media yang efektif untuk 

meningkatkan apresiasi sastra peserta didik. Pembelajaran dongeng sebagai salah satu 

bentuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di tingkat Sekolah Dasar merupakan 

formula pembelajaran yang  cocok diaplikasikan untuk meningkatkan kemampuan 

kogtinif, psikomotor, dan afektif peserta didik. 

 

UNGKAPAN JAWA 
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Menurut Widyastuti (2010), manusia memerlukan bahasa untuk bisa saling 

mengungkapkan gagasan, perasaan, maupun keinginannya. Manusia banyak 

menggunakan bentuk-bentuk gaya bahasa untuk mengekspresikan berbagai keperluan. 

Ekspresi yang berupa ungkapan-ungkapan sering lebih tepat disampaikan dengan 

bentuk gaya bahasa daripada secara literal. Gaya bahasa dibatasi sebagai cara 

mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan 

kepribadian pengarang atau pemakai bahasa (Keraf 2006: 113). 

Ungkapan merupakan salah satu bentuk gaya bahasa yang berupa kalimat atau 

kelompok kata yang bersifat padat, ringkas, sederhana dan berisi tentang norma, nilai, 

nasihat, perbandingan, perumpamaan, prinsip dan aturan tingkah laku. Menurut 

Danandjaja (2002), ungkapan termasuk dalam jenis sastra lisan. Sastra lisan 

merupakan bentuk kesusastraaan yang diekspresikan secara lisan.  

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Huda (2013), masyarakat Indonesia, 

khususnya Jawa, lebih suka menyampaikan maksud atau isi hati secara tidak langsung 

dan menggunakan cara-cara terselubung. Cara seperti itu diyakini dapat menciptakan 

suasana yang lebih akrab dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Menurut Magnis 

dan Suseno (2001), ungkapan Jawa juga digunakan untuk menunjukkan sikap hormat 

yang tercermin pada karakter wedi, isin, dan sungkan yang dimiliki orang Jawa. 

Menurut Pigeaud (Koentjoroningrat 1994: 17-18) bahasa orang Jawa akan 

melahirkan sastra. Sastra merupakan produk budaya. Berarti tingkat kesastraan dan 

kebahasaan orang Jawa mencerminkan wajah budayanya. Hal tersebut sejalan dengan 

pemikiran Endraswara (2005), bahwa orang Jawa gigih mengekspresikan karyanya 

lewat budaya. Budaya Jawa, termasuk bahasa adalah budi manusia Jawa. Ungkapan 

Jawa sebagai salah satu wujud gaya bahasa memiliki nilai luhur dan kearifan. Menurut 

Suratno (2009), ungkapan Jawa memiliki kekuatan untuk menyampaikan nilai-nilai 

budaya bangsa sebagai upaya pembangunan bangsa  

Jadi, ungkapan Jawa sebagai alat pewaris nilai-nilai budaya lokal jawa yang 

luhur dan turun temurun berfungsi untuk memberi nasihat, teguran dan sindiran. Nilai-

nilai yang terkandung dalam peribahasa-peribahasa tersebut antara lain adalah 

kekeluargaan, kesabaran, kerja keras, keteladanan, ketulusan, kesantunan, dan 

perdamaian. 
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KURIKULUM 2013 

Perubahan kurikulum dari Kurikulum KTSP menjadi Kurikulum 2013 

membawa dampak yang besar terutama pada aspek mata pelajaran. Mata pelajaran 

adalah unit organisasi Kompetensi Dasar yang terkecil. Menurut Mulyasa (2013), 

kurikulum SD/MI organisasi Kompetensi Dasar kurikulum dilakukan melalui 

pendekatan  terintegrasi (integrated curriculum). Berdasarkan pendekatan ini maka 

terjadi reorganisasi Kompetensi Dasar mata pelajaran yang mengintegrasikan konten 

mata pelajaran IPA dan IPS di kelas I, II, dan III ke dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama dan Budi Pekerti, PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, serta Pendidikan 

Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Dengan pendekatan ini maka struktur Kurikulum 

SD/MI menjadi lebih sederhana karena jumlah mata pelajaran berkurang.  

Selain melalui penyederhanaan jumlah mata pelajaran, penyederhanaan 

dilakukan juga terhadap Kompetensi Dasar setiap mata pelajaran. Penyederhanaan 

dilakukan dengan menghilangkan Kompetensi Dasar yang tumpang tindih dalam satu 

mata pelajaran dan antarmata pelajaran, serta Kompetensi Dasar yang dianggap tidak 

sesuai dengan usia perkembangan psikologis peserta didik. 

Di kelas IV, V, dan VI nama mata pelajaran IPA dan IPS tercantum dan 

memiliki Kompetensi Dasar masing–masing. Untuk proses pembelajaran Kompetensi 

Dasar IPA dan IPS, sebagaimana Kompetensi Dasar mata pelajaran lain, 

diintegrasikan ke dalam berbagai tema. Oleh karena itu, proses pembelajaran semua 

Kompetensi Dasar dari semua mata pelajaran terintegrasi dalam berbagai tema. 

Kurikulum SD/MI menggunakan pendekatan pembelajaran tematik integratif 

dari kelas I sampai kelas VI. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan 

pembelajaran yang mengintegrasikan berbagaikompetensi dari berbagai mata 

pelajaran ke dalam berbagai tema.  

Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam dua hal, yaituintegrasi sikap, 

keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan integrasi berbagai 

konsep dasar yang berkaitan. Tema merajut makna berbagai konsep dasar sehingga 

peserta didik tidak belajar konsep dasar secara parsial. Dengan demikian 
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pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik seperti tercermin 

pada berbagai tema yang tersedia.  

Dari sudut pandang psikologis, peserta didik belum mampuberpikir abstrak 

untuk memahami konten mata pelajaran yang terpisah kecuali kelas IV, V, dan VI 

sudah mulai mampu berpikir abstrak. Pandangan psikologi perkembangan dan Gestalt 

memberi dasar yang kuat untuk integrasi Kompetensi Dasar yang diorganisasikan 

dalam pembelajaran tematik. Dari sudut pandang transdisciplinarity maka pengotakan 

konten kurikulum secara terpisah ketat tidak memberikankeuntungan bagi 

kemampuan berpikir selanjutnya 

Kompetensi Dasar dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kompetensi 

lulusan melalui Kompetensi Inti. Selain itu, Kompetensi Dasar diorganisir ke dalam 

berbagai mata pelajaran yang pada gilirannya berfungsi sebagai sumber kompetensi. 

Mata pelajaran yang dipergunakan sebagai sumber kompetensi tersebut harus 

mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya ketentuan pada Pasal 37. Selain jenis mata 

pelajaran yang diperlukan untuk membentuk kompetensi, juga diperlukan beban 

belajar per minggu dan per semester atau per tahun. Beban belajar ini kemudian 

didistribusikan ke berbagai mata pelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi yang 

diharapkan dapat dihasilkan oleh tiap mata pelajaran. 

Integrasi multi-disipliner dan inter-disipliner dilakukan dengan membuat 

berbagai mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang SD/MI terkait satu sama lain 

sehingga dapat saling memperkuat, dapat menghindari terjadinya tumpang tindih, dan 

dapat menjaga keselarasan kemajuan tiap mata pelajaran. Keterkaitan berbagai mata 

pelajaran tersebut terbentuk dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan dalam proses pembelajaran dan integrasi berbagai konsep dasar yang 

berkaitan. Pendekatan ini dilakukan dengan merumuskan kompetensi dasar yang 

diikat oleh Kompetensi Inti sebagai integrator horisontal antar mata pelajaran dalam 

satu jenjang kelas. Integrasi multi-disipliner dilakukan tanpa menggabungkan 

kompetensi dasar tiap mata pelajaran sehingga tiap mata pelajaran masih memiliki 

kompetensi dasarnya sendiri. Sedangkan integrasi inter-disipliner dilakukan dengan 

menggabungkan kompetensi-kompetensi dasar beberapa mata pelajaran menjadi satu. 



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

 
92 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini digunakan prosedur penelitian Research and 

Development (R&D) atau biasa disebut penelitian dan pengembangan yang diadaptasi 

dari Borg dan Gall (1983:775–776). Adapun kedelapan tahapan penelitian ini adalah 

pertama mencari sumber pustaka dan hasil penelitian yang relevan; menganalisis 

kebutuhan buku pengayaan apresiasi dongeng bermuatan CLIL dan ungkapan Jawa. 

Tahap kedua, penyusunan prinsip-prinsip pengembangan buku pengayaan apresiasi 

dongeng bermuatan CLIL dan ungkapan Jawa. Tahap ketiga, yaitu penyusunan 

rancangan rancangan tema-tema dan isi buku pengayaan sesuai kebutuhan; persiapan 

penyusunan buku. Tahap keempat merancang dan menyusun buku pengayaan. Tahap 

kelima adalah pengujicobaan oleh guru; penilaian draf buku oleh ahli bidang buku ajar, 

materi pembelajaran, dan penerbit. Tahap keenam adalah proses perbaikan kesalahan-

kesalahan dan kekurangan-kekurangan uji validari draf buku. Tahap ketujuh yaitu 

menguji coba buku pengayaan. 

Penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu variabel terikat dan variabel  bebas. 

Variabel terikat adalah pemahaman nilai-nilai luhur ungkapan Jawa dan pendidikan 

karakterbagi peserta didik kelas rendah. Variabel bebasnya pengembangan buku 

pengayaan mengapresiasi dongeng bermuatan ungkapan Jawa dan Kurikulum 2013. 

Data dalam penelitian ini meliputi tiga jenis data, yaitu (1) skor kecenderungan 

kebutuhan pengembangan buku pengayaan; (2) skor penilaian draf buku pengayaan 

mengapresiasi dongeng bermuatan ungkapan Jawa. Sumber data ini berasal dari guru 

pengampu di SD dari Solo, Demak, dan Purwokerto dan ahli dalam bidang buku ajar, 

materi pembelajaran, dan penerbitan buku; (3) skor penilaian siswa dalam 

mengapresiasi dongeng bermuatan ungkapan Jawa. Sumber datanya yaitu siswa kelas 

III SD. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA 
 
Prototipe dan Hasil Penilaian Ahli terhadap Buku Pengayaan Apresiasi 
Dongeng yang Bermuatan CLIL  
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Prototipe buku pengayaan apresiasi dongeng yang bermuatan CLIL disusun 

sesuai dengan prinsip-prinsip yang diperoleh. Pada subbab ini akan diuraikan prototipe 

buku pengayaan yang meliputi bagian: (1) sampul buku, (2) fisik buku, dan (3) isi 

buku. Bagian sampul terdiri atas sampul depan dan belakang. Bagian fisik, buku 

dicetak dengan ukuran A4 pada kertas 80 gram. Adapun pada bagian isi buku 

pengayaan apresiasi dongeng yang bermuatan CLIL terdiri atas 3 bagian, yakni: (a) 

bagian awal, (b) bagian isi, dan (c) bagian akhir. Bagian awalan buku yang berisi 

halaman prancis, hak cipta, serta bagian-bagian pengantar. Bagian isi berisi teori 

dongeng dan enam bab paket dongeng  yang terdiri atas dongeng, panduan 

mengapresiasi dongeng, panduan memahami muatan ungkapan Jawa, panduan 

memahami muatan IPA/IPS, evaluasi, dan refleksi. Bagian akhir terdiri atas refleksi 

akhir dan identitas penulis. 

Setelah prototipe buku pengayaan buku pengayaan apresiasi dongeng yang 

bermuatan CLIL disusun, prototipe tersebut kemudian dinilai oleh ahli. Dari penilaian 

dan koreksi dari tiga ahli, diperoleh hasil sebagai berikut. 

Pada aspek isi, nilai rata-rata yang diperoleh dari ahli, yaitu 94,9. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa penilaian pada aspek materi dan isi buku pengayaan 

apresiasi dongeng yang bermuatan CLIL tergolong sangat baik. Tidak semua aspek 

mendapatkan saran perbaikan dari ahli. Aspek yang mendapatkan saran perbaikan 

adalah aspek yang masih dirasa kurang memadai. Saran perbaikan yang 

direkomendasikan ahli yaitu: (1) pada aspek komposisi muatan IPA/IPS sebaiknya 

seimbang, (2) sebaiknya tidak usah ada sisipan kosakata bahasa Jawa. Alsannya, 

muatan ungkapan Jawa bukan berati harus berbahasa Jawa. Sisipan kosakata 

berbahasa Jawa malah dapat membuat peserta didik kebingungan karena tidak ada 

patokan yang jelas kosakata mana yang akan menggunakan bahasa Jawa, (3) nasihat 

dalam dongeng sebaiknya disampaikan dengan cara yang lebih komunikatif, (4) 

dongeng yang disajikan akan lebih kontekstual bila tokoh-tokohnya dikenali pada 

zaman sekarang, (5) latar dongeng seharusnya lebih beragam, dan (6) ungkapan Jawa 

yang dimunculkan seyogyanya yang memiliki makna memberikan motivasi. 

Pada aspek penyajian, nilai rata-rata yang diperoleh dari ahli, yaitu 91,7. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aspek penyajian buku pengayaan apresiasi 
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dongeng yang bermuatan CLIL tergolong sangat baik. Saran perbaikan yang diberikan 

guru dan ahli meliputi  satu subaspek. Pada aspek peningkatan keaktifan siswa, ahli 

menyarankan bahwa perlu ditambah latihan berupa pemeragaan sederhana (sosio-

drama) dari adegan dongeng. Hal tersebut akan membuat peserta didik tidak sekadar 

menjawab pertanyaan atau berdiskusi tetapi juga terlibat aktif.  

Pada aspek bahasa dan keterbacaan, nilai rata-rata yang diperoleh dari ahli 

adalah 93,75. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aspek bahasa dan keterbacaan 

buku pengayaan apresiasi dongeng yang bermuatan CLIL tergolong sangat baik 

tergolong sangat baik. Saran yang diberikan ahli meliputi dua aspek. Pada aspek 

bahasa, hendaknya tidak perlu menyisipkan kosakata berbahasa Jawa karena justru 

akan membingungkan. Sedangkan, pad aspek komunikatif, kata sapaan yang 

digunakan sebaiknya “kamu” bukan “kalian”. Alasannya, “kalian” merupakan sapaan 

untuk lebih dari satu orang. 

Pada aspek grafika nilai rata-rata yang diperoleh dari ahli adalah 82,1. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa aspek grafika pada buku pengayaan apresiasi 

dongeng yang bermuatan CLIL tergolong baik. Ada empat saran perbaikan yang 

direkomendasikan ahli. Saran-saran tersebut yaitu: (1) pada aspek komposisi, 

sebaiknya bentuk geometris perlu lebih beragam, tidak hanya bujur sangkar, (2) pada 

aspek pewarnaan, sebaiknya dibuat lebih cerah seperti warna pastel, dan (3) pada aspek 

jenis huruf sebaiknya diubah dengan jenis huruf yang tidak berkesan kaku. Selain itu, 

perlu ada variasi jenis huruf sehingga peserta didik tidak bosan. 

 
Keefektifan Buku Pengayaan Apresiasi Dongeng yang Bermuatan CLIL bagi 
Peserta Didik SD Kelas 3 

Keefektifan buku pengayaan apresiasi dongeng yang bermuatan CLIL 

diketahui dengan cara uji coba secara terbatas. Adapun sekolah yang dipilih yakni SD 

Negeri Kadilangu I di Demak. Sekolah tersebut dipilih atas pertimbangan nilai-nilai 

budaya Jawa yang masih dipegang teguh oleh peserta didik. SD N Kadilangu I Demak 

berada di wilayah pedesaan yang masih sangat kental dengan budaya pesisiran. 

Berkaitan dengan muatan ungkapan Jawa yang diintegrasikan dalam materi 

ajar keterampilan mengapresiasi dongeng maka tidak cukup jika hanya menggunakan 

penilaian berdasarkan hasil skor pemerolehan apresiasi dongeng peserta didik saja. 



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

 
95 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

Oleh karena itu, peneliti menggunakan instrumen pedoman observasi peserta didik 

dalam pembelajaran keterampilan mengapresiasi dongeng. Pedoman observasi 

tersebut meliputi 1) antusias peserta didik pada saat pelaksanaan pembelajaran 

mengapresiasi dongeng, 2) ketertarikan peserta didik terhadap materi pelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran, dan 3) hasil belajar keterampilan mengapresiasi 

dongeng peserta didik 

Setelah pembelajaran apresiasi dongeng menggunakan buku pengayaan 

apresiasi dongeng yang bermuatan CLIL dilakukan posttes, diperoleh perbedaan 

pemerolehan skor bahkan mencapai tingkat ketuntasan 100%. Hal tersebut dibuktikan 

dengan pemerolehan skor yang dicapai peserta didik di atas kriteria ketuntasan 

minimal. Adapun pemerolehan skor untuk kemampuan apresiasi dongeng  yaitu 

sebanyak 6 atau 23% peserta didik memperoleh skor 85-100 dan sebanyak 20 atau 

77% peserta didik memperoleh skor 75-84. Jadi, terdapat peningkatan pemerolehan 

skor peserta didik sebelum dan sesudah pembelajaran dengan menggunakan buku 

pengayaan apresiasi dongeng yang bermuatan CLIL. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat peningkatan skor setelah pembelajaran dilakukan dengan 

buku pengayaan apresiasi dongeng yang bermuatan CLIL. 

Selain dilakukan pretest dan postes, peneliti juga mendata tanggapan peserta 

didik. Tanggapan peserta didik terhadap buku pengayaan diperoleh menggunakan 

angket tanggapan peserta didik. Angket tanggapan digunakan untuk mengetahui kesan 

dan pesan  peserta didik terhadap penggunaan buku pengayaan apresiasi dongeng yang 

bermuatan CLIL. Angket tanggapan tersebut diisi oleh peserta didik pada akhir 

pembelajaran.  

Berdasarkan hasil pengisian angket tanggapan peserta didik terhadap uji coba 

buku pengayaan apresiasi dongeng yang bermuatan CLIL dapat disimpulkan: (1) 

peserta didik merasa senang terhadap buku pengayaan apresiasi dongeng yang 

bermuatan CLIL, (2) peserta tidak merasa bosan karena desain buku pengayaan 

apresiasi dongeng yang bermuatan CLIL yang meliputi gambar ilustrasi, pewarnaan, 

dan tata letak dibuat menarik dan sesuai selera peserta didik, (3) peserta didik tidak 

mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disajikan dalam buku pengayaan 

apresiasi dongeng yang bermuatan CLIL, dan (4) peserta didik termotivasi untuk 
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berbuat baik dan terus bersemangat sesuai dengan muatan nilai ungkapan Jawa pada 

buku pengayaan apresiasi dongeng yang bermuatan CLIL  

Keempat simpulan tanggapan peserta didik tersebut menunjukkan bahwa buku 

pengayaan apresiasi dongeng yang bermuatan CLIL mampu menarik dan memotivasi 

peserta didik. 

 
Pemahasan Hasil Penelitian 
 

Pembahasan kesesuaian buku pengayaan apresiasi dongeng yang bermuatan 

CLIL dengan teori yang digunakan bertujuan agar produk yang dibuat tidak sekadar 

bisa memenuhi kebutuhan di lapangan, tapi juga bisa dipertanggungjawabkan dari segi 

keilmuan. Konsep yang menjadi landasan utama dalam pengembangan buku tersebut 

adalah perpaduan konsep pengembangan buku pengayaan dan buku teks, konsep 

dongeng, konsep tentang CLIL, serta konsep tentang ungkapan Jawa. 

Buku pengayaan apresiasi dongeng yang bermuatan CLIL disusun dengan 

memadukan prinsip pengembangan buku pengayaan dan buku teks. Kedua prinsip 

tersebut dipadukan atas dasar pertimbangan kebermanfaatan. Buku pengayaan 

apresiasi dongeng yang bermuatan CLIL bukanlah termasuk dalam jenis buku teks 

karena penyusunannya tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran 

dalam kurun waktu satu semester atau satu tahun ajaran. Buku pengayaan apresiasi 

dongeng yang bermuatan CLIL termasuk dalam jenis buku pengayaan karena disusun 

sebagai suplemen yang mendukung pembelajaran apresiasi dongeng.  

Prinsip pengembangan buku pengayaan digunakan karena buku pengayaan 

apresiasi dongeng yang bermuatan CLIL termasuk buku pengayaan kepribadian. 

Prinsip buku pengayaan yang digunakan di dalam buku pengayaan apresiasi dongeng 

yang bermuatan CLIL adalah (1) buku tersebut bukan merupakan acuan wajib dalam 

pembelajaran dan (2) buku tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan 

nasional (Puskurbuk 2008:2).  

Adapun prinsip pengembangan buku teks diterapkan dalam pengembangan 

buku pengayaan apresiasi dongeng yang bermuatan CLIL digunakan atas 

pertimbangan bahwa buku tersebut memiliki keterkaitan dengan salah satu kompetensi 

dasar di dalam standar isi dan buku tersebut disusun untuk peserta didik SD kelas 3. 
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Penerapan prinsip tersebut tampak jelas pada konsep pengembangan buku teks yakni 

aspek isi, penyajian, bahasa dan keterbacaan, serta grafika (Puskurbuk 2008:55) yang 

terdapat pada buku pengayaan apresiasi dongeng yang bermuatan CLIL. 

Berkaitan dengan aspek dongeng yang terdapat pada buku pengayaan apresiasi 

dongeng yang bermuatan CLIL yakni dongeng modern. Hal tersebut berdasar pada 

Nurgiyantoro (2005:18) yang mengklasifikasikan dongeng berdasarkan waktu 

kemunculannya, yakni dongeng klasik dan dongeng modern. Dongeng klasik 

merupakan dongeng yang sudah ada sejak zaman dahulu dan tersebar secara turun-

temurun serta tidak jelas siapa pengarangnya dan kapan dongeng itu dibuat. Berbeda 

dengan dongeng klasik, dongeng modern merupakan dongeng yang sengaja dikarang 

oleh seseorang dengan maksud agar dibaca orang lain. Dengan begitu, sudah jelas 

bahwa dongeng-dongeng yang terdapat pada buku pengayaan merupakan jenis 

dongeng modern yang sengaja dikarang. 

Dalam menyusun dongeng perlu diperhatikan beberapa unsur, yakni ide, 

susunan ide, serta bahasa dan gaya bahasa. Ide berkaitan dengan tema yang diusung, 

susunan ide berkaitan dengan unsur-unsur cerita terutama rangkaian cerita, sedangkan 

bahasa terkait dengan keterbacaan pembaca. Unsur-unsur tersebut menjadi hal-hal 

yang mendasari penulisan dongeng pada buku pengayaan apresiasi dongeng yang 

bermuatan CLIL. 

Dari segi tema dongeng, tema yang diaplikasikan yakni tema bebas. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Majid (2008:76) bahwa tema imajinasi bebas yang 

cocok untuk anak usia 5 sampai 8 atau 9 tahun. Tema imajinasi bebas berisi hal-hal 

yang terjadi di luar lingkungan sehari-hari. Terbukti pada buku pengayaan apresiasi 

dongeng yang bermuatan CLIL yang terdiri atas enam dongeng. keenam dongeng 

tersebut memiliki tema bebas tapi sesuai dengan perkembangan peserta didik SD kelas 

3.  

Dari segi susunan ide, hal tersebut berkaitan dengan peristiwa atau kejadian 

yang terangkai dalam cerita. Unsur-unsur ini terdiri atas tokoh-tokoh, perbincangan 

yang terjadi di antara tokoh dan tema sentral yang dijiwai para tokoh yang mengikat 
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hubungan di antara mereka.hal-hal tersebut sudah diaplikasikan pada buku pengayaan 

apresiasi dongeng yang bermuatan CLIL. 

Sedangkan bahasa terkait dengan keterbacaan pembaca. Aspek komunikatif, 

dialogis dan interaktif, lugas, keruntutan alur pikir, koherensi, kesesuaian dengan 

kaidah bahasa Indonesia yang benar, serta kesesuaian istilah, simbol, dan lambang 

dengan perkembangan peserta didik menjadi hal-hal yang harus diperhatikan. 

Konsep selanjutnya yang mendasari pengembangan buku pengayaan apresiasi 

dongeng yang bermuatan CLIL yakni Content Language Integrated Learning (CLIL). 

Coyle (2006:24) menyatakan bahwa 4C yang merupakan penerapan CLIL, yaitu 

content, communication, cognition, culture (community/citizenship). Penerapan 

konsep 4C pada buku pengayaan apresiasi dongeng yang bermuatan CLIL yakni : (1) 

content diintegrasikan dengan memberikan muatan IPA/IPS pada dongeng, (2) 

communication diintegrasikan dengan menjadikan dongeng yang merupakan genre 

teks sastra sebagai sarana mengomunikasikan muatan CLIL, (3) cognition 

diintegrasikan pada panduan mengapresiasi dongeng dan memahami muatan 

ungkapan Jawa dan CLIL yang terdapat pada dongeng, dan (4) culture diintegrasikan 

dengan muatan ungkapan Jawa pada dongeng. 

Konsep terakhir yakni ungkapan Jawa. Ungkapan Jawa terinci dalam banyak 

jenis, di antaranya berupa wangsalan, parikan, sanepa, tembung entar, peribasan, 

bebasan, dan saloka. Ungkapan-ungkapan tersebut berisi perbandingan, 

perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku (Adicondro 2013:5). 

Pada buku pengayaan apresiasi dongeng yang bermuatan CLIL, ungkapan Jawa yang 

digunakan yakni ungkapan yang berisi nasihat. Hal tersebut berdasarkan hasil analisis 

kebutuhan peserta didik SD kelas 3 dan juga atas dasar pertimbangan perkembangan 

psikologi peserta didik. 

 

SIMPULAN 

Berdasar pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa buku pengayaan 

apresiasi dongeng bermuatan CLIL dan ungkapan Jawa adalah sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan buku pengayaan apresiasi dongeng 

bermuatan CLIL dan ungkapan Jawa, siswa maupun guru membutuhkan buku 
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pengayaan cara mengapresiasi dongeng sebagai salah satu bentuk pendidikan 

karakter siswa. Siswa dan guru membutuhkan penyajian yang runtut pada setiap 

bab dan penyajian rangkuman pada setiap akhir bab. Pada aspek bahasa, siswa dan 

guru menginginkan buku pengayaan apresiasi dongeng bermuatan CLIL dan 

ungkapan Jawa dengan ragam bahasa formal, komunikatif, santai, dan mudah 

dipahami. Dari segi kegrafikaan, desain sampul buku dirancang menarik dan 

berkonsep halus; desain isi dirancang sesuai dengan kebutuhan isi buku; desain 

ukuran buku diinginkan berukuran A4. 

2. Draf buku pengayaan apresiasi dongeng bermuatan CLIL dan ungkapan Jawa 

disusun dengan mengacu pada empat dimensi, yakni (1) materi/isi buku, meliputi 

bab dongeng, cara mengapresiasi dongeng, ulasan muatan ungkapan Jawa, ulasan 

muatan CLIL, dan refleksi; (2) penyajian buku pengayaan apresiasi dongeng 

bermuatan CLIL dan ungkapan Jawa terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian 

pendahuluan, isi, dan penutup; (3) bahasa dan keterbacaan dalam buku digunakan 

ragam bahasa formal dan komunikatif, kalimat sederhana dan mudah dipahami, 

dan gaya bahasa lugas; (4) grafika buku pengayaan apresiasi dongeng bermuatan 

CLIL dan ungkapan Jawa meliputi desain sampul, desain isi, dan desain kulit 

buku. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ditetapkannya Permendikbud RI No 24 tahun 2016 
yang membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana taksonomi tujuan pembelajaran 
dan cakupan ilmu keterampilan berbahasa, ilmu kebahasaan dan ilmu kesastraan di 
dalamnya. Tujuan Penelitian : 1) ingin mengetahui taksonomi tujuan pembelajaran 
dalam KI dan KD mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas VIII pada 
Permendikbud RI No. 24 Tahun 2016 Kurikulum 2013; 2) ingin mengetahui cakupan 
ilmu keterampilan berbahasa dalam KI dan KD mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP 
kelas VIII pada Permendikbud RI No. 24 Tahun 2016 Kurikulum 2013; 3) ingin 
mengetahui cakupan ilmu kebahasaan dalam KI dan KD mata pelajaran Bahasa 
Indonesia SMP kelas VIII pada Permendikbud RI No. 24 Tahun 2016 Kurikulum 
2013; 4) ingin mengetahui cakupan ilmu kesastraan dalam KI dan KD mata pelajaran 
Bahasa Indonesia SMP kelas VIII pada Permendikbud RI No. 24 Tahun 2016 
Kurikulum 2013. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik penelitian 
dengan dokumentasi permendikbud RI No. 24 tahun 2016 kurikulum 2013. Hasil 
analisis : 1) Taksonomi tujuan pembelajaran yang terdapat dalam KI dan KD mata 
pelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas VIII lebih menekankan pada ranah kognitif 
jenjang memahami, dan jenjang menganalisis, dan ranah psikomotor jenjang 
kreativitas; 2) Cakupan ilmu keterampilan berbahasa lebih menekankan pada 
keterampilan membaca dan menulis; 3) Cakupan ilmu kebahasaan lebih menekankan 
pada ilmu fonologi, sintaksis, semantik, sosiolinguistik, psikolinguistik, dan 
pragmatic; 4) Cakupan ilmu kesastraan lebih menekankan pada puisi dan drama.  
Kata Kunci : KI-KD, taksonomi tujuan pembelajaran, keterampilan berbahasa, ilmu 
kebahasaan, ilmu kesastraan 
 
PENDAHULUAN 

Pendidikan berpengaruh besar terhadap kemajuan suatu bangsa. Oleh karena 

itu, UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan 

dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang 
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diatur dalam undang-undang. Berdasarkan amanat UUD 1945, Pemerintah kemudian 

membuat satu sistem pendidikan nasional yang mengatur seluruh penyelenggaraan 

pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pendidikan 

nasional tersebut, tidak hanya menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan 

pendidikan, tetapi juga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada 

Bab IX dan X dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 diatentang Standar Nasional 

Pendidikan dan Kurikulum.      

Saat ini, kurikulum yang berlaku di Indonesia adalah Kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum hasil perubahan dan pengembangan kurikulum 

sebelumnya, yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  Ditinjau dari isi, 

Kurikulum 2013 lebih menekankan kepada pengembangan keseimbangan potensi 

peserta didik.  Hal itu terlihat dari kompetensi pada kurikulum 2013 yang disusun 

berdasarkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

Seiring dengan perkembangan zaman, tidak hanya kurikulum yang mengalami 

perubahan. Perubahan tersebut juga terjadi pada peraturan pemerintah mengenai 

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Peraturan pemerintah yang terbaru 

saat ini ialah Permendikbud RI No. 24 Tahun 2016  tentang KI dan KD. Permendikbud 

ini merupakan hasil revisi dari Permendikbud No. 58 Tahun 2013 tentang KI dan KD 

pada jenjang SMP. 

Perubahan Kurikulum dan Permendikbud, menyebabkan pro-kontra dalam 

dunia pendidikan. Pada Kurikulum 2013, karena isi dan muatan kurikulum didasarkan 

pada pendekatan berbasis genre yang relative masih baru, menyebabkan para guru di 

sekolah harus dengan cepat mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum dan 

permendikbud tersebut. Oleh karena itu, bukan sebuah kemustahilan apabila sekolah 

(terutama guru) merasa kebingungan dalam memahami konten kurikulum 2013, 

meskipun perangkat pembelajaran seperti silabus dan buku teks sudah disiapkan oleh 

Pemerintah.  

Salah satu faktor yang membuat guru kebingungan adalah isi KI dan KD yang 

berbasis genre teks. Genre teks merupakan pendekatan pembelajaran berbasis teks 

yang baru di Indonesia. Genre teks menghadirkan sudut pandang baru dalam 

klasifikasi dan sudut pandang keilmuan, terutama dalam pembelajaran bahasa 
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Indonesia. KI dan KD dalam Permendikbud No. 24 Tahun 2016, perlu dilihat secara 

cermat cakupan keilmuannya agar dapat disampaikan dengan baik. Sementara disisi 

lain, penguasaan pendekatan berbasis genre teks belum dikuasai dengan baik oleh 

guru. Atas dasar hal itu, peneliti tertarik untuk meneliti cakupan keilmuan yang 

terdapat pada KI dan KD Permendikbud No. 24 Tahun 2016. Kegagalan 

menerjemahkan KI KD dapat menyebabkan kegagalan dalam upaya pencapaian tujuan 

pendidikan nasional. Maka dari itu, pendidik maupun pihak pengembang kurikulum 

harus memperhatikankan dan memahami penggunaan maupun penerapan taksonomi 

tujuan pembelajaran, keilmuan yang dipelajari dalam KI dan KD, serta cakupan ilmu 

di dalamnya (keterampilan berbahasa, ilmu kebahasaan, dan ilmu kesastraan). Hal 

tersebut dilakukan agar pembelajaran menjadi terarah dan sesuai konteks. 

Selain itu, peneliti tertarik untuk melihat sinkronisasi muatan materi di 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal itu dikarenakan adanya 

anggapan bahwa materi yang diajarkan diperkuliahan kurang bermanfaat dalam 

pembelajaran di sekolah. Sinkronisasi ini penting dilakukan, agar apa yang dipelajari 

di bangku perkuliahan relevan dengan kebutuhan di lapangan. 

Penelitian tentang KI KD pernah dilakukan oleh Ulfa Hidayah, Ida Bagus 

Putrayasa, dan I Nengah Martha (Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Pendidikan Ganesha). Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan 

konsistensi pokok bahasan/materi eksposisi dengan struktur eksposisi yang 

disampaikan selama proses pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Hasil 

penelitian tersebut menyatakan bahwa kosistensi pokok bahasan eksposisi/materi 

eksposisi dengan struktur eksposisi sudah sangat sesuai. Konsistensi KI dengan KD 

pada penyusunan evaluasi belum konsisten. Konsistensi KD dengan soal rendah. 

Konsistensi indikator dengan tes soal rendah ( Hidayah,Ulfa, Putrayasa, Martha : 

2016).   

Penelitian berjudul Cakupan Ilmu Keterampilan Berbahasa, Ilmu 

Kebahasaan, dan Ilmu Kesastraan dalam KI-KD pada Standar Isi SMA Kelas XII 

Kurikulum Bahasa Indonesia dilakukan oleh Aan Sugiantomas dan Tia Kristian 

(Jurnal Fon, 2015). Hasil penelitian itu menyatakan bahwa cakupan ilmu keterampilan 

berbahasa yang mendominasi adalah keterampilan berbicara dan menulis. Cakupan 
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ilmu kebahasaan yang mendominasi adalah sosiolinguistik, psikolinguitik, fonologi, 

morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik Ilmu Kesastraan prosa fiksi dan puisi 

(Sugiantomas dan Kristian, 2015)   

Penelitian KI KD juga dilakukan oleh Saipul Hadi S.Pd.I. Penelitian yang 

berjudul Kurikulum 2013 (studi Aspek Afektif pada Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar dan Indikator serta Bahan Ajar Mata Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah 

Ibtidaiyah (Tesis Digilib UIN-Suka). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 

wujud aspek afektif pada KI KD Mata Pelajaran Akidah Akhlak. Ada konsistensi 

kesesuaian aspek afektif antara KI-KD dengan tujuan (Saipul Hadi, 2015). 

Penelitian berjudul Perbandingan SK-KD Kurikulum 2006 dengan KI-KD 

Kurikulum 2013 Mata pelajaran Bahasa Indonesia SD Kelas Rendah dilihat dari 

Taksonomi Tujuan Pembelajaran, Cakupan Keterampilan Berbahasa, Ilmu 

Kebahasaan, dan Kesastraan dilakukan oleh Aan Sugiantomas dan Aproyanti Puji 

Rahayu (Jurnal Fon, 2015). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dilihat dari 

taksonomi tujuan pembelajaran, yang lebih mendominasi pada Kurikulum 2006 adalah 

ranah kognitif pemahaman, dan pada Kurikulum 2013 juga ranah kognitif 

pemahaman. Cakupan keterampilan berbahasa yang mendominasi pada Kurikulum 

2006 adalah berbicara, sedangkan pada Kurikulum 2013 didominasi menyimak. 

Cakupan ilmu kebahasaan yang mendominasi pada Kurikulum 2006 adalah fonologi, 

sedangkan pada Kurikulum 2013 yang mendominasi adalah fonoogi. Cakupan ilmu 

kesastraan yang mendominasi pada Kurikulum 2006 adalah puisi, sedangkan pada 

Kurikulum 2013 yang mendominasi adalah drama (Sugiantomas dan Apryanti, 2015).      

Penelitian yang terkait dengan KI-KD juga dilakukan oleh Aziz Firdaus, Siti 

Samhati, Edi Suyanto (Jurnal Kata FKIP Unila). Penelitian ini melihat kesesuaian isi 

buku teks Bahasa Indonesia dengan KI-KD. Hasil penelitian ini menyatakan terdapat 

kesesuaian antara isi buku teks dengan KI-KD. Materi pendukung dalam buku teks ini 

memenuhi syarat kelayakan isi buku teks (Firdaus, Samhati, dan Suyanto, 2014). 

Dari hasil penelitian di atas, ada kesamaan antara penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dengan penelitian Aan Sugiantomas dan Tia Kristian. Meskipun 

permasalahannya sama, namun objek penelitiannya berbeda. Penelitian Tia Kristian 
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menganalisis KI-KD di Permendikbud No. 58, sedangkan penelitian ini mengkaji KI-

KD Permendikbud No. 24.       

Berdasarkan hal-hal di atas, peneliti bermaksud untuk menganalisis KI dan KD 

mata pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VIII dalam Permendikbud RI No. 24 Tahun 

2016 dilihat dari taksonomi tujuan pembelajaran, cakupan ilmu keterampilan 

berbahasa, ilmu kebahasaan, dan ilmu kesastraan.  

KAJIAN PUSTAKA 

a.  KI dan KD Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VIII Permendikbud RI 

No. 24 Tahun 2016 Kurikulum 2013 

Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi 

Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau 

program. Kompetensi Dasar adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti 

yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran (PP RI No. 13 Tahun 2015). 

Berikut ini adalah KI dan KD pada standar isi kurikulum 2013 Permendikbud No. 24 

tahun 2016. 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap 

spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut 

dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau 

ekstrakurikuler.  

b. Taksonomi Tujuan Pembelajaran 

Taksonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu “tassein” yang 

berarti mengklasifikasi dan “nomos” yang berarti aturan. Jadi Taksonomi berarti 

hierarkhi klasifikasi atas perinsip dasar aturan-aturan. Istilah ini kemudian digunakan 

oleh Benjamin Samuel Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan yang melakukan 

penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berfikir dalam proses 

pembelajaran. 

Taksonomi dalam bidang pendidikan, digunakan untuk klasifikasi tujuan 

instruksional; ada yang menamakannya tujuan pembelajaran, tujuan penampilan, atau 

sasaran belajar, yang digolongkan dalam tiga klasifikasi umum atau ranah (domain), 

yaitu (a) ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual; (b) ranah afektif 
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berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati; dan (c) ranah 

psikomotor (berorientasi pada keterampilan motorik atau penggunaan otot kerangka).  

c. Ilmu Keterampilan Berbahasa   

Keterampilan berbahasa terbagi atas menyimak, berbicara, membaca dan 

menulis. Russel (1968) dalam Mutiadi (2011: 2) mengartikan menyimak sebagai 

mendengarkan dengan penuh pemahaman dan apresiasi. Berbicara adalah perbuatan 

menghasilkan bahasa untuk berkomunikasi yang merupakan salah satu keterampilan 

dasar berbahasa. (Kridalaksana, 2008: 35). Membaca merupakan suatu proses yang 

dilakukan serta dipergunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan 

melalui media kata-kata atau bahasa tulis. (Tarigan 2008 : 7). Menulis ialah 

menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu 

bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang-orang lain dapat membaca 

lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran 

grafik itu (Tarigan, 2008: 22) . 

d. Ilmu Kebahasaan 

Ilmu tentang kebahasaan dibagi menjadi delapan bagian, yakni sosiolinguistik, 

psikolinguistik, jurnalistik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik.  

 Fonologi mengkaji bunyi-bunyi bahasa, baik bunyi segmental maupun bunyi 

suprasegmental. Lebih jauh menjelaskan bahwa yang dikaji pada bidang fonologi ialah 

bunyi-bunyi bahasa sebagai satuan-satuan terkecil dari ujaran beserta dengan 

“gabungan” antar bunyi yang membentuk silabel atau suku kata. Chaer (2009:5). 

 Morfologi berasal dari kata morf yang berarti ‘bentuk’ dan kata logi yang berarti 

‘ilmu’, jadi secara harfiah kata morfologi berarti ‘Ilmu mengenai bentuk’. Di dalam 

kajian linguistik, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan 

kata.  

Sintaksis adalah telaah mengenai pola-pola yang dipergunakan sebagai sarana 

untuk menggabungkan kata menjadi kalimat. 

Semantik adalah bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna 

ungkapan dan juga dengan struktur makna suatu wicara. 

Sosiolingustik adalah cabang linguistik yang berusaha menjelaskan ciri-ciri 

variasi bahasa dan menetapkan korelasi ciri-ciri variasi bahasa tersebut dengan ciri-
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ciri sosial kemasyarakatan (Kridalaksana, 1974 (Chaer, 2010:61). Kemudian Nababan 

berpendapat bahwa sosiolingustik adalah pengkajian bahasa dengan dimensi 

kemasyarakatan (Nababan, 1984:2 (Chaer, 2010:3). Sedangkan Abdul Chaer 

menyatakan bahwa sosiolingusitik adalah bidang ilmu antardispilin yang mempelajari 

bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat (Chaer, 

2010:2). 

Pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur atau 

penulis dan ditafsirkan oleh pendengar atau pembaca” (Yule, 2006:3). Pendapat 

lainnya, yaitu Levinson dalam Tarigan (2009:31) mengatakan bahwa “Pragmatik 

adalah telaah mengenai relasi antara bahasa dan konteks yang merupakan dasar bagi 

suatu catatan atau laporan pemahaman bahasa, dengan kata lain telaah mengenai 

kemampuan pemakaian bahasa menghubungkan serta penyerasian kalimat-kalimat 

dan konteks-konteks secara tepat.  

e. Ilmu Kesastraan  

Menurut Sugiantomas (2010: 7), secara etimologi kata sastra, yang berasal dari 

bahasa sansekerta, dibentuk dari akar kata sas dan –tra. Sas mempunyai arti 

‘mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk’, sedangkan –tra mempunyai arti ‘alat 

atau sarana’. Karena itu kata sastra dapat berarti alat untuk mengajarkan atau buku 

petunjuk. Secara harfiah kata sastra berarti huruf, tulisan, atau karangan. dalam 

pengertian kesusastraan lama, istilah sastra berarti buku, baik yang berisi tentang 

dongeng, pelajaran agama, sejarah, maupun peraturan dan undang-undang.  

Pendapat lain mengatakan bahwa karya sastra adalah suatu kegiatan kreatif 

sebuah karya seni. Sastra merupakan segala sesuatu yang ditulis dan tercetak. Selain 

itu, karya sastra juga merupakan karya imajinatif yang dipandang lebih luas 

pengertiannya daripada karya fiksi. (Wellek dan Werren, 1995: 3-4 ).  

Secara etimologi kata puisi berasal dari bahasa yunani poiesis yang berarti 

“pembangun, pembentuk, pembuat”. Arti tersebut akhirnya berkembang menjadi hasil 

seni sastra yang kata-katanya disusun menurut syarat-syarat tertentu. (Mulyana, 

1956:110) 

Prosa fiksi ialah karangan bebas, bentuk karangan yang tidak terkait oleh bait, 

banyak baris dalam satu baris dalam satu bait, dan tidak terikat oleh sajak 
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(Ensiklopedia Sastra Indonesia). Sedangkan drama adalah komposisi Syair atau prosa 

yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku 

(akting) atau dialog yang dipentaskan. Cerita atau kisah, terutama yang melibatkan 

konflik atau emosi, yang khusus disusun untuk pertunjukan teater. Cabang dari seni 

pertunjukan yang berkaitan dengan akting/seni peran di depan penonton dengan 

menggunakan gabungan dari ucapan, gestur (gerak tubuh), mimik, boneka, musik, tari 

dan lain-lain. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil analisis dikemukakan beberapa hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Rinciannya sebagai berikut. 

1.   Taksonomi Tujuan Pembelajaran 

Taksonomi tujuan pembelajaran pada KI dan KD Mata pelajaran Bahasa 

Indonesia SMP kelas VIII pada Permendikbud No. 24 tahun 2016 Kurikulum 2013 ini 

meliputi ranah afektif jenjang menilai dan jenjang menghayati nilai, ranah kognitif 

jenjang memahami dan jenjang menganalisis, ranah psikomotor jenjang reaksi yang 

diarahkan, jenjang reaksi natural/mekanisme, jenjang adaptasi, dan jenjang 

kreativitas/kreativitas. Taksonomi tujuan pembelajaran didominasi oleh ranah kognitif 

jenjang memahami dan ranah psikomotor jenjang kreativitas/kreativitas yang 

terintegrasi dengan pembelajaran pada teks berita, teks iklan, slogan, atau poster, teks 

eksposisi, teks puisi, teks eksplanasi, teks ulasan, teks persuasi, teks drama, buku fiksi 

dan nonfiksi.  

2.   Cakupan Ilmu Keterampilan Berbahasa 

Cakupan ilmu keterampilan berbahasa pada KI dan KD Mata pelajaran Bahasa 

Indonesia SMP kelas VIII pada Permendikbud No. 24 tahun 2016 Kurikulum 2013 ini 

meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa pada 

SMP kelas VIII yang lebih dominan adalah membaca yang bersifat menerima 

(reseptif) dan menulis yang bersifat menghasilkan (produktif).  Hal ini dikarenakan KI 

dan KD mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas VIII menuntut siswanya untuk 

memiliki keterampilan berbahasa reseptif  pada teks berita, teks iklan, slogan, atau 

poster, teks eksposisi, teks puisi, teks eksplanasi, teks ulasan, teks persuasi, teks drama, 

buku fiksi dan nonfiksi. Keterampilan berbahasa produktif pada teks berita, teks iklan, 
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slogan, atau poster, teks eksposisi, teks puisi, teks eksplanasi, teks ulasan, teks 

persuasi, teks drama, buku fiksi dan nonfiksi.  

3.   Ilmu Kebahasaan 

Ilmu kebahasaan pada KI dan KD Mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 

VIII pada Permendikbud No. 24 tahun 2016 Kurikulum 2013 ini meliputi fonologi 

(bunyi segmental dan bunyi suprasegmental), morfologi (morfem dan kata), sintaksis 

(kalimat), semantik (jenis makna, relasi makna, kategori makna leksikal, dan majas). 

Sosiolinguistik (variasi bahasa berdasarkan penutur, pemakaian, keformalan dan 

sarana). Psikolinguistik (pemrosesan kata, kalimat, dan makna). Pragmatik (deiksis, 

prinsip kerjasama, preposisi, dan tindak tutur). Namun yang lebih dominan ialah ilmu 

kebahasaan fonologi (bunyi segmental dan suprasegmental), sintaksis (kalimat), 

semantik (jenis makna), sosiolinguistik (variasi bahasa berdasarkan pemakaian, 

keformalan dan sarana), psikolinguistik (pemrosesan kata, kalimat, dan wacana), 

pragmatik (deiksis dan tindak tutur) yang terintegrasi dengan pembelajaran pada teks 

berita, teks iklan, slogan, atau poster, teks eksposisi, teks puisi, teks eksplanasi, teks 

ulasan, teks persuasi, teks drama, buku fiksi dan nonfiksi.  

4.   Ilmu Kesastraan 

Cakupan ilmu kesastraan pada KI dan KD Mata pelajaran Bahasa Indonesia 

SMP kelas VIII pada Permendikbud No. 24 tahun 2016 Kurikulum 2013 ini meliputi 

puisi, prosa fiksi, dan drama. Ilmu kesastraan didominasi ilmu kesastraan puisi dan 

drama yang terintegrasi dengan pembelajaran pada KD 3.7 teks puisi untuk 

mengidentifikasi, KD 3.8 teks puisi untuk menelaah, KD 3.11 teks ulasan kualitas 

karya untuk mengidentifikasi, KD 3.12 teks ulasan kualitas karya untuk menelaah, KD 

3.15 teks drama untuk mengidentifikasi, KD 3.16 teks drama untuk menelaah, KD 

3.17 buku fiksi untuk menggali dan menemukan, KD 3.18 buku fiksi untuk menelaah. 

Selain itu pun terdapat pada KD 4.7 dengan puisi untuk menyimpulkan, KD 4.8 teks 

puisi untuk menyajikan, KD 4.11 isi teks ulasan untuk menceritakan, KD 4.12 teks 

ulasan untuk menyajikan, KD 4.15 teks drama untuk menginterpretasi, KD 4.16 teks 

drama untuk menyajikan, KD 4.17 buku fiksi untuk membuat, dan KD 4.18 buku fiksi 

untuk menyajikan. 

SIMPULAN 
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Simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.  

1) Taksonomi tujuan pembelajaran pada KI dan KD Mata pelajaran Bahasa 

Indonesia SMP kelas VIII pada Permendikbud No. 24 tahun 2016 Kurikulum 

2013 ini meliputi ranah afektif jenjang menilai dan jenjang menghayati nilai, 

ranah kognitif jenjang memahami dan jenjang menganalisis, ranah psikomotor 

jenjang reaksi yang diarahkan, jenjang reaksi natural/mekanisme, jenjang 

adaptasi, dan jenjang kreativitas/kreativitas. Taksonomi tujuan pembelajaran 

didominasi oleh ranah kognitif jenjang memahami dan ranah psikomotor jenjang 

kreativitas/kreativitas.  

2) Cakupan ilmu keterampilan berbahasa pada KI dan KD Mata pelajaran Bahasa 

Indonesia SMP kelas VIII pada Permendikbud No. 24 tahun 2016 Kurikulum 

2013 ini meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan 

berbahasa pada SMP kelas VIII yang lebih dominan adalah membaca yang 

bersifat menerima (reseptif) dan menulis yang bersifat menghasilkan (produktif).   

3) Ilmu kebahasaan pada KI dan KD Mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 

VIII pada Permendikbud No. 24 tahun 2016 Kurikulum 2013 ini meliputi fonologi 

(bunyi segmental dan bunyi suprasegmental), morfologi (morfem dan kata), 

sintaksis (kalimat), semantik (jenis makna, relasi makna, kategori makna leksikal, 

dan majas). Sosiolinguistik (variasi bahasa berdasarkan penutur, pemakaian, 

keformalan dan sarana). Psikolinguistik (pemrosesan kata, kalimat, dan makna). 

Pragmatik (deiksis, prinsip kerjasama, preposisi, dan tindak tutur). Namun yang 

lebih dominan ialah ilmu kebahasaan fonologi (bunyi segmental dan 

suprasegmental), sintaksis (kalimat), semantik (jenis makna), sosiolinguistik 

(variasi bahasa berdasarkan pemakaian, keformalan dan sarana), psikolinguistik 

(pemrosesan kata, kalimat, dan wacana), pragmatik (deiksis dan tindak tutur).  

4) Cakupan ilmu kesastraan pada KI dan KD Mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP 

kelas VIII pada Permendikbud No. 24 tahun 2016 Kurikulum 2013 ini meliputi 

puisi, prosa fiksi, dan drama. Ilmu kesastraan didominasi ilmu kesastraan puisi 

dan drama.  
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ABSTRACT 

Indonesia has a rich culture and language. Cultural heritage has a value of good 
moral values which are very useful in shaping the character of the next generation of 
the nation. The character building in the education scope became the most important 
thing. Therefore, building the children's characters can be started from the family 
environment, children's play areas, and schools with various approaches. The 
Kurikulum 2013 (2013 Curriculum) which is applied by the Ministry of Education and 
Culture of Indonesia emphasizes on competencies to the mastery of spiritual attitude, 
social, knowledge, and skills. In this curriculum, language skills have a central role in 
the character building regardless of the social culture, by integrating socio-cultural 
values and language skills will have more impact in the character building especially 
to the children. To improve language skills, it can be started by utilizing the literature 
works that have heritage values of the archipelago. With a variety of interesting story 
of a fairy tale for instance, a child can begin to understand what it is friendship, sense 
of compassion up to the punishment that can be obtained from the antagonist. In 
addition, the delivery of this fable can be used to strengthen the sense between a parent 
and the children. Not even aware of ethical values and good morals can be embedded 
and will automatically spur the development of the children. It makes the children 
more confident in socializing with others by fostering the children's creative 
imagination in critical thinking so that they will get used to do positive behaviors. 
From this simple things, the children education can be started as early as their golden 
age. The character development is very essential in preparation of the golden 
generation of Indonesia in the year 2045. Through this paper, it could be inferred that 
the values of the cultural heritage exists in a literature work can shape the children’s 
character in the language and behavior in the society. 
Keywords: socio-cultural values, character, language proficiency.  

 

INTRODUCTION 

The problem on national character is still considered as the warm issue until now 

in Indonesia which ranging from juvenile delinquency, drug abuse, sexual abuse, up 

to corrupt officials. Who's to blame? Are the kids, parents, society or even the 

Government? From the Government’s side, it has been accommodated the idea of 
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more proportion of character building to be included in all subjects ranging from the 

lowest level of study. Though in reality, due to the different education background and 

lack of knowledge, some primary school teachers do not know how to implement the 

curriculum or use the appropriate teaching methods for their classrooms (Faridi, 2013: 

3). 

Bearing in mind the strategic role of education especially in the era of 

globalization, should the whole nation take part in improving the quality of education. 

We can feel the effects of rapidly developing in science and technology in various 

aspects of life which is also in the field of education. Not only has positive impact 

which we can get myriad of information through the internet, the rapid development 

also has its negative impact which is the changing of values and norms in our society.  

Almost every day we watched something related to acts of anarchists committed 

by the people in our community. We really missed the community which has the 

friendly character, polite, and tolerant, as taught by our ancestors. Therefore, it is very 

relevant to the Ministry of Education and Culture to implement the 2013 curriculum 

which focuses not only on knowledge and skills of a course but also the religion and 

attitudes aspect of the learners. 

The characters can be identified as attitude, behavior, and good or bad deeds 

which are associated with social norms. Therefore, there is tight link between character 

and social interaction. As social being, human necessarily involves language to interact 

to each other which plays as an important element of culture. Language also has a 

significant role in transforming the culture which the idiom says “bahasa menunjukkan 

bangsa” (language shows nation identity). Through language, we can identify the 

culture and mindset of a society. A person's character appears from his language 

behavior, as defined by Effendi (2009: 75) that a person's way of thinking is reflected 

in the language used. If a person's way of thinking is well organized, the language he 

uses will also be well organized as well. 

Through language proficiency such as utilization of literary works, the children's 

character building will be identified from the use of good language and behavior. 

Language as a vehicle of character education needs to be planned, built, and 

modernized. Education and learning are the efficient and effective strategies to realize 
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it. Therefore, there is need some support on the planning of a synergic integrated 

language teaching. Furthermore, it plays as a personification of nation’s character 

through positive attitude in using the language and positive behavior in expressing the 

present. 

Through the implementation of cultural values which are existed in the literature 

certainly have an important role in the character building in preparing for the golden 

generation of 2045. This golden generation refers to Indonesian human generation that 

has faith and piety to God Almighty and has global – transculural skills with high-

order thinking skills and mastery of the technology which they put cultural and ethical 

values as a base in utilizing the science and technology and also put forward the benefit 

for the nation before hand. 

In social life, the existence of local wisdom such as fairy tale is very potential to 

be used to build the children’s character, even for a formalized one through education 

especially for early childhood. Seeing the similarity between Suggestopedia (Goeorgi 

Lozanov) and the way our mother inculcate a value in the past through a fairy tale, it 

is possible to combine the narrative tale which is full of moral values and methods of 

Suggestopedia to formulate interesting medium in character building of the children. 

There are several character values revealed in the process, such as hard work, 

creativity, curiosity, patriotism, reading habits, responsibility etc. With the rich culture 

and language and also the Indonesian people's folktales, they can be used as media in 

building the children’s character.  

This paper describes the role of socio-cultural values and language particularly 

the literature utilization especially fairy tale in building the children’s character in 

using the language and behaving in everyday life. Moreover, there will also a 

presentation about the proper method in delivering narrative story using suggestopedia 

and “ndongeng” (narrate). Hopefully this new idea will contribute to the betterment of 

generations to meet the golden period of Indonesia on the year 2045. 

CULTURAL VALUES AND COMMUNICATIVE APPROACH 

Basically humans create their social environment and culture as an adaptation to 

the physical and biological environment. The customs, practices, and traditions passed 

down from generation to generation. In turn, these races or groups are unaware of 
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where the wisdom was inherit from. Then the next generation will eventually set to 

only receive the “truth” about value, of abstinence, of life, and standard of conduct. 

Individuals tend to accept and believe what it is said in their culture. We are 

affected by customs and knowledge of the society in which we grew up and lived. We 

tend to ignore or reject anything that contradicts our beliefs. (Philip R. Harris & Robert 

T. Moran in intercultural communication: a reader, 1982). 

Rogers & Steinfatt (1999: 79) say that culture can be regarded as a whole way of 

life (the total way of life) that are arranged based on the patterns of behavior, values, 

norms, and material objects they learned and exchanged. Although culture is a 

common concept, but it has a very strong effect on individual behavior, including 

behavior in communication. Culture is not only belongs to the nations or ethnic groups, 

but also communities, organizations, and other systems. 

Given the strong relationship between culture and communication, Edward T. 

Hall (1960 in Liliwer, 2005: 364) created a definition which is very controversial 

related to culture and communication which he said that ”culture is communication 

and communication is culture.” Hall means actually that only humans that has culture 

who communicate, and when humans communicate they were influenced by their 

culture. Humans may also represent and interpret their culture to others, and vice versa, 

others also interpret their culture. Culture gives guidelines so that we can start to 

interact (including interpreting messages). It can be concluded that the culture, 

including socio-cultural circumstances, a state of cultural psychology, affect the way 

a person communicates. 

In the perspective of sociolinguistics, the terminology used to communicate is 

communicative competence as developed by Canale 1993, and Celce-Murcia et al 

1995. A person in order to perform a meaningful communication in various socio-

cultural contexts requires communicative competence which includes the linguistic 

competence, sociolinguistic competence, discourse competence, and strategic 

competence. 

The communication which is communicative places the language as the 

communication function. The implication is that the language learning program should 
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be directed to deal with the children’s competence in using their languages in 

communication tasks. 

The children's language skills are affected by the learning method used by the 

teachers. Related to the idea in this paper, the delivery of cultural values in the 

literature will be based on the communicative approach. This will facilitate the 

children in capturing the values so they help in building a good character to the 

children. Based on the communicative approach, the writer had a notion that nDongeng 

(narrate) and Suggestopedia are the appropriate methods in language teaching 

especially in the planting of literary values in building the children’s character. 

The Suggestopedia method is founded by Georgi Lazanov, an expert in physics 

and psychotherapist from Bulgaria. Therefore, the Suggestopedia method is also 

known as Lazanov or suggestive-accelerative teaching and learning. At the beginning 

of its development, Suggestopedia was being tested only in Eastern European countries 

such as the Soviet Union, East Germany, and Hungary (Dardjowidjojo, 1996: 62). This 

method was developed to help students eliminate the feeling that they cannot succeed 

and help them overcome obstacles in learning (Diane & Freeman, 1986: 72). 

According to Richards and Rogers (1999: 142), Suggestopedia comes from the word 

suggestology, which is the knowledge of rational human influence. Fahrurrozi and 

Mahyudin (2011: 149-150) stated that Suggestopedia is the knowledge about the 

irrational and the unconscious influence of human behavior. While Xue (2005) said 

that Suggestopedia is a teaching method that focuses on the relationship between the 

potential mental and learning activities. In other words, Suggestopedia is a method of 

learning that enable students’ irrational influences to develop their ability and their 

positive feelings while they are learning. 

The Suggestopedia method is done in the class that can make students feel 

comfortable. Ideally, there should be a comfortable seat, light and unobtrusive relaxing 

music to accompany the learning environment. The characteristics of the 

Suggestopedia include the suggestive atmosphere of the location with a soft light, slow 

music, pleasant seat, and the dramatic techniques used by teachers to provide learning 

materials. The purpose of these characteristics is to make students relaxed. Therefore, 
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it is possible for them to open their hearts to learn the language in a way that does not 

put pressure or burden for them. (Richards & amp; Rodgers, 1993: 142) 

 

 

 

 

WRITING METHOD 

a. Writing approach 

In the writing of this paper, the writer uses a descriptive qualitative approach 

based on relevant literature review. Using this approach is assumed to be able to give 

a clear and precise idea about the circumstances or particular symptoms on the object 

of study. In this case the writer is trying to make a study of the cultivation of the related 

cultural values that exist in the literature to build the children’s character in using the 

language and behaving in the society. 

b. Writing Objective 

This paper examines the cultural values that exist in the literature to build the 

children’s character in using the language and behaving in the society. The writing 

objectives include socio-cultural values, character building, and using the language. 

c. Data Collection  

In the data collection of this paper, the writer used interviews and literature 

review and the writer also divided the data into primary and secondary data. The 

primary were collected through interviews in the society using a purposive random 

sampling which the selection of respondents based on gender, profession, and age 

which is considered able to represent the society. In this paper the respondents’ opinion 

can represent the opinions of the society. As for the secondary data include: 1) books 

that are relevant to the topic of writing, 2) scientific studies, 3) articles and the internet, 

and 4) research results. 

d. Data Analysis 

The data collected are then processed and analyzed using the theory and 

descriptive approach based on the opinion of some experts from literature studies. In 

this case, the author combines opinions both from the public and the expert of related 
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topics about the cultural values that exist in the literature to build the children’s 

character in using the language and behaving in society.  

e. Conclusion and Suggestion 

In this part, the writer used the induction technique based on the description in 

the discussion. After that it can be drawn the systematic conclusions and formulation 

of suggestions that fit the problems being examined. 

 

THE STUDY 

Language is at the heart of culture, therefore, for Indonesia, preserving the 

Bahasa is a must unless they want their culture to be weak and has no direction. The 

Bahasa is rich of varieties of expressions and the sublime advise which are up to date 

and relevant with condition of Indonesia. The Bahasa can serve as a support in 

language  and literature development in Indonesia or a tool to convey the idea that 

supports the development of Indonesia or disclosing thoughts, attitudes, and values 

that are in the frame of Indonesia. It can also be used as a tool of communication in 

political, social, and cultural that would give a significant contribution in building a 

new paradigm of Indonesia’s development.  

The Bahasa has an outstanding philosophy rather than simply a means of 

communication, but it concerns also toward the soul of the Indonesia. The crisis in 

using Bahasa of young people is inseparable from the language teaching system at the 

school which taught more likely only the correct grammar leaving the philosophical 

part infrequently being studied that resulted in the fading of Bahasa. Now it comes 

time when Bahasa should be able to develop a role as a media in building the nation 

character for the sake of enhancing the dignity of Indonesia in the cross-nation 

association in an increasingly globalizing world. In the context of the national 

character building, the position of the young generation is very strategic because they 

will carry the nation's leadership on the present and the future. 

A person's character is not formed in a matter of seconds but requires a long 

process and through specific efforts. Mulyasa uncovers a few examples of efforts to 

build the characters such as advice or instruction to the children to sit still, not shouting 

so as not to disturb others, clean body, clean clothes, respect the parents, care for the 
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young, respect for the elderly, helping friends and so on which are the process of 

building one's character (2011: 1). Those efforts can be fulfilled properly if 

conditioned early on. 

Elementary school is one of the educational institutions near the children's early 

childhood therefore in the process of preparing materials for each subjects need to 

integrate or develop existing values in character education. One of the subjects which 

can help the formation and character development in elementary school is the Bahasa. 

Language plays an important role in people's lives because it is a means of 

communication in everyday life (Iskandarwassid and Dadang, 2009: 226). Language  

also a media to communicate which represents one's personality which means through 

language it can be identified the personality or character of the speaker (Pranowo, 

2009: 3). Thus, the language is one of the areas that play an important role to build 

one's character. 

The role of language or Bahasa in particular for elementary school age children 

is very important especially to communicate either orally or in the written form which 

can help the children to build their character. Pranowo revealed that using the language 

appropriately, correct and polite can become a habit that can shape one's personal to 

be better (2009: 8). The importance of language in building and developing the 

characters revealed also in the curriculum of 2013. In the curriculum, Bahasa has a 

central role in the development of intellectual, social, and emotional of the learners 

and also as a support for the successful in learning all areas of study, so that the 

learning of Bahasa is expected to help the learners to know himself, his culture and the 

culture of others. 

Students are expected to experience intellectual growth, social and emotional as 

well as being able to get to know his culture and the culture of other people as a form 

of a character. Thus, the four skills in Bahasa is the language skills which can help the 

development of the students. Therefore, in the Bahasa learning, teachers are required 

to integrate the meaningful values of life in helping learners to grow and evolve as a 

whole and become creative and wise citizens. One of the material in Bahasa that could 

shape the person’s character is the study of a literary work particularly narrative 

stories. The following is description of the narrative stories. 
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1. Definition and Characteristics of Narrative Story 

Narrative stories life in our culture. In the past, when there were no printed 

materials, our ancestors used oral stories for entertainment or to form a children's 

character before going to bed which these narrative stories have been used for 

generations to instill good moral values either in oral or written form. Narrative story 

is a narrative text that describes the chronology of events, as reality or fiction 

(Rusyana, 1984: 2). While based on Semi (2003: 29), the narrative is a form of 

conversation or literature with the goal to give or tell the chronology of events or time-

based people's experiences with development time. The purpose of communicative 

narration is to entertain listeners or readers through the story of a real experience, 

imaginary experience, or complex events involving crisis and end up with a solution. 

(Jaya, Siswanto, and Rohmadi, 2008: 8). As a result, it can be concluded that the 

narrative is a funny story which contains some of the events from the beginning until 

the solution. 

The characteristics of a narrative  story can be observed based on the linguistic 

structure and linguistic features (Jaya, Siswanto, and Rohmadi, 2008: 8). The 

structure  of narrative story consisting of three parts, namely: 

1). orientation  

Orientation or introduction contains character recognition, time, and place of the story. 

2). complication  

This section contains an overview of crisis or appearance problem experienced by the 

stories’ characters due to the expansion of the conflict. 

3). resolution  

Resolution or settlement shows how the characters resolve the issue. 

2. Values in Literature Works towards Character Building  

Classicaly, the success of character building to the children is determined by the 

ability of the parent or teacher to teach the language proficiency containing character 

values. In addition, the children’s ability to understand literary works and draw the 

wisdom in them also very influential towards the childdren's behavior. The values 

which are contained in a literary work are the values that can be used as reference in 

daily life including: 1) social value: in relation to human relationships; 2) 
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psychological value: in relation to psychiatric/psychological of the person; 3) religious 

values: in relation to a religious thing; 4) the philosophical value: in relation to 

philosophy in human life; 5) historical value: in relation to historical events; 6) moral 

values (ethics): in relation to moral in human behavior; 7) educational value: in relation 

to the problems of human education; 8) legal values: in relation to legal issues; 9) 

cultural values: in relation to culture/customs/traditions that take place in the 

community; 10) economic value: in relation to economic status, trade/economic issues 

in the community; and 11) value of struggle: in relation to things the human struggle. 

Following are the explanation related to influencing factors toward the success 

of the character building through the application of socio-cultural values in the 

literature. In this paper the focus of the literature review is a fairy tale. 

a. The Role of Parents in delivering Ndongeng  

The parents or teachers in language learning has an important role in delivering 

the children to reach the expected goal which is the children have a good character and 

are able to use the language well. It means that before arranging the children to 

understand the literature, parents or teachers must have the knowledge and experience 

of the literary work before hand. Such circumstances are expected that the parents’ or 

teachers’ experiences in understanding literary works can be transformed to the 

children. 

Talking about children, biologically, a child (plural: children) is a human 

between the stages of birth and puberty around the age of 16 years old. The legal 

definition of the children generally refers to age or as known as a person younger than 

the age of majority. The children’s development has a critical period in the language 

development. In this context, the writer looked at children under the age of 16 in 

Indonesia as students who attend either elementary schools or junior high schools 

including their social lives outside the schools. 

According to competency-based curriculum (CBC) 2004, at Subiyantoro (2013; 

5) ndongeng (narrate), or in the broader sense of story-telling, for junior high school 

students (storytelling in Bahasa, and ndongeng in Java) can develop: (a) religious 

moral values with increasing confidence to God, the Almighty, laying the basic 

character to become good citizens; and (b) the self-development of social and 
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emotional or self-support. Based on the social and emotional aspects and the self-help, 

children can naturally control their emotions, interact with children in their ages and 

the elderly and also able to do self-help as part of life skills. This is a valuable side of 

teaching, however, it was overlooked by some of the language teachers from 

elementary and junior high school in Indonesia because of their different background 

studies and their lack of knowledge. 

In a study conducted by Faridi (2013: 3) which examined the process of language 

learning in elementary school in Central Java with 200 respondents representing 200 

elementary school summed up the activities of teaching and learning cannot run 

naturally or as expected by the curricula because of several reasons. Among others are 

the teachers, including qualifications and educational background. Following is the 

table consisting detailed information on the obstacles. 

Table 1. Obstacles in English Teaching and Learning  

No Component Description 
1 Teacher - Some of them are class teacher 

- Most of them do not have English education 
background; there are some teachers who 
took the course or learn by themselves. Only 
several teachers are in English education 
program.  

2  Curriculum - 60% of the teacher has the guideline / 
curriculum for English language teaching 

- Different curriculum materials especially 
which are taught to the students 

3 Teaching Materials - Most of the book or teaching materials are 
incomplete (50%)  

- Only 20% of the books which are published 
- 15% of the book are published by the 

publisher with the recommendation from 
Educational Ministry  

4 Availability of the 
appropriate books 

- Some of them are not enough (85%)  
- 15% of them are not available  

 
5 Knowledge on 

teaching method 
- Range from good (7%), adequate (60%) and 

poor (33%).  
 

                                                   ( Faridi, 2013;3) 
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Based on the table, the role of parents is required in implementation of cultural 

values in the character building of the children which can be seen when they read their 

children fairy tales before going to bed. 

The role of parents compared to teachers’ role in schools are certainly more 

important because they spend more time with their children. Let's look at the frequency 

of meetings, the kids are usually at school between 6 to 8 hours per day, 6 days per 

week and 24 days in a month. How often are they at home? They are usually at home 

between 16 to 18 hours minus sleep time between 8 to 10 hours remains 8 to 10 hours 

awake. The question is whether the parents are very busy or not so they don't have 

time to be with the children while asking for their experiences in school or out of 

school. This is important because children can ask or tell their difficulties to their 

parents, how to solve problems and so on. 

Sending a child to join additional lessons or private learning do not solve the 

problem of the character building. In a private learning, children only being trained 

mechanically to do academic matter without getting any psychological development 

which the target is how to complete the lessons as soon as possible. If parents switch 

the liability to the housekeeper, it is even worse. The problem is that they are not 

trained or knowledgeable enough to respond to children’s questions. They just answer 

based on the instant view without considering the future impact on children's 

psychological development. 

As a medium in children’s character building, parents or teachers can choose any 

topics including learning mother tongue. Parents can develop children’s language 

skills, for example by giving some story books to their children to read in order to 

develop their reading habit. Through reading, the children can access information and 

get ideas. To achieve these goals, parents should be able to choose the reading 

materials appropriately for their children. The goal is to guide them the right approach 

to be applied at the level of children’s intellectual development. If it is done properly, 

there will be a learning process which is the process of two-way communication 

between parents and children (Sagala, 2005: 61). 

b. Combination between Ndongeng and Suggestopedia in Character Building  
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Humorous narrative which consists of views or attitude towards the problem of 

life by telling a story containing moral values. These narrative stories’ characteristics 

made them ideal to teach to elementary school students for the character building. 

Folklore as part of the narrative stories is the cultural property or local wisdom. This 

kind of story is in a form of oral or written traditions which is not only needs to be 

preserved but also need to be developed. It is necessary to do a multicultural approach 

in order to get a comprehensive understanding, so that the results can be used as a 

learning resource for the development of the unity of Indonesia, which in the end will 

be a source of development of the national character (Sularto: 2011). That is why the 

narrative material in primary schools should be derived from Indonesian folklore with 

local culture belongs in it, as a reference character education for students. 

If directed in the way of a good story, the narrative learning will contribute to the 

character of children, to be able to imagine and try to appreciate the experience of 

others as the basis of moral learning. The moral message would be delivered through 

the narrative story in two ways implicit and explicit. Furthermore, religious, honest, 

tolerant, disciplined, hard-working, creative, independent, democratic, curiosity, 

nationalist, patriotic, appreciate the achievements, peace, reading habit, environmental 

care, social responsibility, and responsibility can be applied through narrative learning. 

The characters selection which will be transferred by parents to their children can be 

matched with narrative stories that have been chosen, because not all character values 

are passed in a single narrative. Moreover, if the method used in the learning process 

can strengthen the characters to be built, such as the Suggestopedia that directly teach 

the children the importance of listening and reading habit, Suggestopedia can also 

makes the learning process fun so that the children will feel no tension to learn and 

build their character. 

The integration of character education and the learning process needs to be 

applied in everyday life with narrative stories as the appropriate ingredients. 

Integration can cover up the feelings, spiritual, and mind treatment intensively which 

indirectly encourage habits and positive behavior. In a short time, the character values 

the lessons not only occurs at the level of cognitive, but also touched the internalization 

and children’s real life experience in the society. Certainly, the visionary step would 
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not be truly meaningful if there is no intensive support from others to internalize the 

character-based education in the family and community environment (Purwanto, 

2011). 

One of the narrative stories that can be used as the learning materials is Rawa 

Pening in order to awaken the local culture in the learning process. Narrative stories 

can be given to children under six, or if it is given in the Bahasa, they can be given up 

to five or six classes. The standard competency in short functional text is to understand 

very simple descriptive text and illustrated in the students’ context. The basic 

competence is to understand a very simple narrative text with image. The main 

learning materials are the simple illustrated narrative texts. The learning activity is to 

identify the narrative text and question-and-answer which are very simple regarding 

the material. The performance indicator of competency is to identify the simple 

illustrated narrative text.  

The character building through narrative storytelling using the method 

Suggestopedia can be done at home by mothers who replace teachers with the 

following conditions. 

Before starting the story ensures that children are ready to go to sleep (in no 

really sleepy condition), the light is dimmed, a light sleep, switch on the air 

conditioner, if any, or the fans to get them relaxed and started to play soothing music 

(music which supports children to sleep) is not loud but slowly. The mother may start 

the story by saying the timing, setting of place and characters of the story, or we could 

call it the orientation then proceed to the story. Make sure that children are very 

relaxed, because the combination of melody and rhythm in music will send them into 

the “hyper aesthetic feeling” which is the stadium that is highly sensitive and receptive. 

While enjoying music, the children set up their breath, so they feel comfortable to learn 

(listen). After a few minutes, the mother starts to read the story of Rawa Pening in 

English slowly and dramatically, according to the musical intonation. The mother’s 

voice should be whispering and follows the ups and downs of the music and the rhythm 

of the music. The children pay attention to stories read by the mother. In this phase, 

both the left and right brain of the children become active. 
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Make sure the children are on the verge of sleep, no sleep heavily. This is the 

time to plant the moral values. Do not read quickly, it is recommended to read slower 

or even repeat it. For example: 'If you want to succeed in your life, you have to work 

very hard' or 'don't be naughty, otherwise you will have no friends’ and so on. 

The characters that can be transferred from the learning process are a hard-

working, creative, curious, reading habits, patriotic and responsible. The children try 

to have hard-working character. It arose when their mother asks them to help with 

household chores, they do it quickly without saying. 

The children will be interested to read since the mother provides text which 

contains narrative story of Rawa Pening that interest them. They are encouraged to 

learn about the content of the story. In addition, the text of which is given to the 

children were divided into two versions, English version and Bahasa. This can be a 

real strategy to develop reading habit character to the children. The responsibility of 

the children are increasing when they switched the air conditioner on before sleep as 

previously mentioned. They switched the dim light on, air conditioner or a fan and 

trying to find songs to accompany the story. 

CLOSING 

Conclusion 

The cultivation of cultural values in the literary works will form the character 

of the children. The planting of these values can be done with Suggestopedia which is 

fun. Children enjoy the learning process without any pressure. In addition, the mothers 

can also make the creation of characters for their children, such as hard work, 

creativity, curiosity, reading culture, patriotism, and responsibility. 

Implementing a ndongeng  habit was done by our mother in the past, it requires 

some conditions such as the children are very relax, dim light, wind, calm music 

‘lelaledung’, fluctuating voice from the mothers while telling the story and so on. 

These conditions resembled those in Suggestopedia like students sitting in a chair (laid 

back), turn off the lights or pull down the curtains, switch on the air conditioner, play 

soothing music of Beethoven and Mozart and with fluctuating voice while reading the 

narrative story. We can have such kind of conditions in the classroom while reading 

the narrative story, like the way the mothers ndongeng, which is manipulated to the 
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modern way. However, the goal remains the same: to transfer values to build children's 

character. Elementary school students and junior high and early childhood students 

can be treated the same. 

Suggestion 

The parents, either the father or mother must try to implement the 

Suggestopedia, because it could make children comfortable and relax before going to 

bed. In addition, parents can do the character building to their children by matching a 

selection of local narrative story. The mothers are expected to pay more attention to 

their children by reading them a story (ndongeng) before going to bed. The settings for 

reading story or ndongeng should be similar with the one in Suggestopedia. The 

children will feel relaxed with dim light, air conditioned or fans, and classic songs such 

as gamelan or other soothing music, and fluctuating voice from their mother in the 

process of ndongeng which is adapted to the story line. The last, ndongeng is very 

effective to convey moral values to build children's character which finally establishes 

the character of this nation. 
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ABSTRAK 
Literasi merupakan salah satu aktivitas penting untuk memulai kehidupan. Budaya 
literasi yang tertanam dalam diri peserta didik mempengaruhi tingkat keberhasilan 
baik di sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Rendahnya literacy 
awareness bangsa Indonesia saat ini semakin melemahkan daya saing bangsa dalam 
persaingan global. Sumber daya manusia Indonesia kurang kompetitif karena 
kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akibat dari rendahnya 
kemampuan baca-tulis. Membaca belum menjadi kebutuhan hidup dan belum menjadi 
budaya. Maka, perlulah menciptakan strategi untuk perubahan budaya dalam upaya 
meningkatkan minat baca peserta didik di Indonesia. Tujuan makalah ini yaitu: (1) 
menguraikan tentang minat baca dan sebab rendahnya minat baca peserta didik; (2) 
mengulas tujuh strategi peningkatan minat baca peserta didik.  
 
Kata Kunci: Strategi Peningkatan Minat Baca, Peningkatan Minat Baca, Minat Baca 

Peserta Didik, Literasi Sekolah 
 
 

ABSTRACT 
Literacy is one of the most important activities to start life. The literacy culture 
embedded in learners influences the success rate both in school and in social life. The 
low literacy awareness of the Indonesian nation today is increasingly weakening the 
nation's competitiveness in global competition. Indonesia's human resources are less 
competitive due to the lack of mastery of science and technology resulting from low 
literacy. Reading has not become a necessity of life and is not yet a culture. Thus, it is 
necessary to create a strategy for cultural change in the effort to increase the reading 
interest of learners in Indonesia. The purpose of this paper are: (1) to describe reading 
interest and the low interest in reading the students; (2) review the seven strategies to 
increase reading interest of learners 
Keyword: Strategies for Improving Reading Interest, Improving Reading Interest, 
Interest in Readers Educate, Literacy School 
 
PENDAHULUAN 

Literasi merupakan salah satu aktivitas penting untuk memulai kehidupan. 

Budaya literasi yang tertanam dalam diri peserta didik mempengaruhi tingkat 
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keberhasilan, baik di sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Farr (1984) 

menyebut bahwa “Reading is the heart of education”. Dalam Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan   pasal   48   ayat   1   dinyatakan   bahwa   

“Pembudayaan kegemaran  membaca  dilakukan  melalui  keluarga,  satuan  

pendidikan dan   masyarakat”.   Selanjutnya   dalam   pasal   49   dinyatakan  bahwa 

“pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman 

Bacaan Masyarakat untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca”.  

Tahun 1996 Taufiq Ismail menemukan perbandingan tentang budaya baca di 

kalangan pelajar, rata-rata lulusan SMA di Jerman membaca 32 judul buku, di Belanda 

30 buku, Rusia 12 buku, Jepang 15 buku, Singapura 6 buku, Malaysia 6 buku, Brunei 

7 Buku, sedangkan Indonesia 0 buku. Hasil studi Vincent Greannary yang 

dikutip World Bank dalam sebuah laporan pendidikan“Education in Indonesia: From 

Crisis to Recovery” tahun 1998 mengungkapkan kemampuan membaca siswa kelas VI 

SD di Indonesia mendapatkan poin 51,7. Jauh di bawah Hongkong (75,5), Singapura 

(74,0), Thailand (65,1), dan Filipina (52,6). Hasil ini menunjukkan bahwa membaca 

dalam sistem pendidikan nasional kita secara faktual belum terintegrasi dengan 

kurikulum. Selain itu, minat baca peserta didik masih rendah. 

Faktor yang menjadi sebab rendahnya minat baca peserta didik antara lain 

adalah: (1) derasnya  arus  hiburan  melalui  peralatan  pandang  dengan, misalnya  

televisi  dan  film  dalam  tarap  tertentu  merupakan persaingan keras terhadap minat 

baca masyarakat; (2) kurangnya  tindakan  hukum  yang  tegas  meskipun  sudah  ada 

undang-undang  hak  cipta  terhadap  pembajakan  buku  yang merajalela   dengan   

memberi   akibat   secara   tidak   langsung terhadap minat baca; (3) kurangnya  

penghargaan  yang  memadai  dan  andil  terhadap kegiatan  atau  kreativitas  yang  

berkaitan  dengan  perbukuan, dapat mengurangi minat dalam masalah perbukuan; (4) 

lingkungan  keluarga,  misalnya  kurangnya  keteladanan  orang tua   dalam   

pemanfaatan   waktu   senggang   dapat   memberi dampak terhadap minat baca sejak 

masa kanak-kanak. Dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan tujuh progam 

peningkatan minat baca bagi peserta didik, yaitu:  (1) Pengelolaan Perpustakaan; ( 2) 

Seminar dan Workshop; ( 3) Gerakan 60 Menit Membaca setiap Pagi; (4) Lomba 

Literasi Sekolah; (5) Bedah Buku; (6) Literacy Award; dan  (7) Pameran Buku. 
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PEMBAHASAN 

1. Minat Membaca 

Slameto   (dalam   Hurlock,   1994:114)   menyatakan   “minat   adalah 

kecenderungan  yang  tetap  untuk  memperhatikan  dan  mengenang  beberapa 

kegiata”.  Kegiatan  yang  diminati  seseorang  diperhatikan  terus-menerus  yang 

disertai dengan rasa senang. Minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan dari situ 

diperoleh kepuasan.  Berdasarkan   pendapat   diatas   dapat    sisimpulkan   bahwa   

minat merupakan suatu sikap batin dari dalam diri seseorang yang merupakan suatu 

perhatian  khusus  terhadap  suatu  hal  tertentu  yang  tercupta  dengan  penuh kemauan 

dan perasaan senang yang timbul dari dorongan batin seseorang.  

Hurlock   (1993:   67)   menyatakan   “minat   baca   merupakan   sumber 

motivasi   kuat   bagi   seseorang   untuk   menganalisa   dan   mengingat   serta 

mengevaluasi  bacaan  yang  telah  dibacanya,  yang  merupakan  pengalaman belajar  

menggembirakan  dan  akan  mempengaruhi  bentuk  serta  intensitas seseorang  dalam  

menentukan  cita-citanya  kelak  dimasa  yang  akan  datang.  

Rahim (2005: 28) menyatakan “minat baca adalah keinginan yang kuat disertai 

dengan  usaha-usaha  seseorang  untuk  membaca”.  Orang  yang  mempunyai minat  

membaca  yang  kuat  akan  diwujudkannya  dalam  kesediaannya  untuk mendapat  

bahan  bacaan  dan  kemudian  membacanya  atas  kesadarannya sendiri atau dorongan 

dari luar.  Menurut Wahadaniah (dalam Ratnasari, 2011: 16), “minat baca adalah suatu 

perhatian yang kuat dan mendalam disertai perasaan senang terhadap kegiatan  

membaca,  sehingga  dapat  mengarahkan  seseorang  untuk  membaca dengan  

kemauannya  sendiri  atau  dorongan  dari  luar”.  Minat  membaca  juga merupakan  

perasaan  senang  seseorang  terhadap  bacaan  karena  adanya pemikiran  bahwa  

dengan  membaca  itu  dapat  diperoleh  kemanfaatan  bagi dirinya.   

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat baca merupakan 

kecenderungan, keinginan yang kuat disertai dengan  usaha-usaha  seseorang  untuk  

membaca. Perhatian bisa dilihat dari perhatiannya terhadap kegiatan membaca, 

mempunyai kemauan yang tinggi untuk membaca, dorongan dan rasa senang yang 
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timbul dari dalam diri maupun dari pengaruh orang lain. Semua itu merupakan 

aktivitas yang dilakukan dengan penuh ketekunan dan cenderung menetap. 

 

2. Sebab Rendahnya Minat Baca Peserta Didik 

Menurut Harris dan Sipay (Mujiati, 2001:24) mengemukakan bahwa minat 

baca dipengaruhi oleh dua golongan, yaitu golongan faktor personal dan golongan 

institusional. Faktor personal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri 

meliputi: (1) usia, (2) jenis kelamin, (3) intelegensi, (4) kemampuan membaca, (5) 

sikap, (6) kebutuhan psikologis. Faktor institusional yaitu faktor yang berasal dari luar 

individu itu sendiri yang meliputi: (1) tersedianya buku-buku, (2) status sosial 

ekonomi, (3) pengaruh orang tua, teman sebaya dan guru. 

Dawson dan Bamman (Rahman, 1985: 6-8) mengemukakan prinsip-prinsip 

yang mempengaruhi minat baca sebagai berikut: (1) Seseorang atau siswa dapat 

menemukan kebutuhan dasarnya lewat bahan-bahan bacaan jika topik, isi, pokok 

persoalan, tingkat kesulitan, dan cara penyajiannya sesuai dengan kenyataan 

individunya. Isi dari bahan bacaan yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan 

individu, merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap minat bacanya; (2) 

Kegiatan dan kebiasaan membaca dianggap berhasil atau bermanfaat jika siswa 

memperoleh kepuasan dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, yaitu rasa 

aman, status, kedudukan tertentu, kepuasan efektif dan kebebasan yang sesuai dengan 

kenyataan serta tingkat perkembangannya. Jika kegiatan membaca dianggap 

menguntungkan seseorang, maka membaca merupakan suatu kegiatan yang dianggap 

sebagai salah satu kebutuhan hidupnya; (3) Tersedianya sarana buku bacaan dalam 

keluarga merupakan salah satu faktor pendorong terhadap pilihan bahan bacaan dan 

minat baca. Ragam bacaan yang memadai dan beraneka ragam dalam keluarga akan 

sangat membantu anak dalam meningkatkan minat baca; (4) Tersedianya sarana 

perpustakaan sekolah yang relatif lengkap dan sempurna serta kemudahan proses 

peminjamannya merupakan faktor besar yang mendorong minat baca siswa; (5) 

Adanya program khusus kurikuler yang memberikan kesempatan siswa untuk 

membaca secara periodik di perpustakaan sekolah sangat mendorong perkembangan 

dan peningkatan minat baca siswa. 
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Faktor penghambat minat baca yaitu: (1) derasnya  arus  hiburan  melalui  

peralatan  pandang  dengan, misalnya  televisi  dan  film  dalam  tarap  tertentu  

merupakan persaingan keras terhadap minat baca masyarakat; (2) kurangnya  tindakan  

hukum  yang  tegas  meskipun  sudah  ada undang-undang  hak  cipta  terhadap  

pembajakan  buku  yang merajalela   dengan   memberi   akibat   secara   tidak   langsung 

terhadap minat baca; (3) kurangnya  penghargaan  yang  memadai  dan  andil  terhadap 

kegiatan  atau  kreativitas  yang  berkaitan  dengan  perbukuan, dapat mengurangi 

minat dalam masalah perbukuan; (4) Lingkungan  keluarga,  misalnya  kurangnya  

keteladanan  orang tua   dalam   pemanfaatan   waktu   senggang   dapat   memberi 

dampak terhadap minat baca sejak masa kanak-kanak. Sejauh mana orang tua memberi 

keteladanan dalam hal minat baca.   

Selain itu, berbagai sebab rendahnya minat baca peserta didik yaitu (1) 

gagalnya Program Perpustakaan Sekolah; perpustakaan sekolah secara nasional bisa 

dikatakan telah gagal menciptakan budaya membaca bagi siswa. Kunjungan siswa dan 

jumlah peminjaman buku sangat minim. Hal ini dikarenakan beberapa faktor: (a) 

jumlah buku koleksi perpustakaan tidak cukup untuk memenuhi tuntutan kebutuhan 

membaca sebagai basis proses pendidikan; (b) rendahnya jumlah koleksi tidak 

diantisipasi dengan program pengadaan buku secara berkala; (c) peralatan, 

perlengkapan, dan petugas perpustakaan tidak sesuai kebutuhan; (d) sebagian petugas 

bukanlah tenaga pustakawan khusus dan minim mendapatkan peningkatan 

(pendidikan atau pelatihan kepustakaan); (d) sekolah tidak mengalokasikan anggaran 

khusus yang memadai untuk pengembangan perpustakaan sekolah. Akhirnya 

keberadaan perpustakaan menjadi tidak bermakna karena kurangnya program kegiatan 

dan pengembangan; (2) Persoalan Sosial – Politik; kurangnya political will 

(kebijakan) dari pemerintah baik nasional maupun daerah dalam mengembangkan 

kesadaran literasi warga; (3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

budaya baca-tulis, yaitu: (a) Persoalan rendahnya budaya literasi belum dianggap 

sebagai masalah yang mendesak (critical problem) sehingga tidak muncul respon 

cepat yang diperlukan serta cenderung disepelekan; (b) anggapan bahwa tradisi literasi 

adalah ekslusif untuk kaum elit masyarakat saja, sehingga kelompok masyarakat awam 

merasa tidak perlu mengem-bangkan tradisi literasi; (c) anggapan keliru bahwa 
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penyadaran literasi hanyalah kewajiban lembaga pendidikan sehingga yang lain yang 

belum bergerak membantu, seperti lembaga bisnis (perusahaan) atau perorangan; (3) 

Persoalan Teknis di Lapangan; (a) kurang tersedia buku bacaan yang bermutu karena 

kurangnya kuantitas perpustakaan dan kuantitas buku bacaan; (b) kurangnya sumber 

daya manusia di bidang kepustakaan dan rendahnya kompetensi pengelola 

perpustakaan; (c) perpustakaan belum menjadi bagian integral dalam sistem 

pendidikan nasional. 

3.  Tujuh Program Peningkatan Minat Baca Peserta Didik 

1) Pengelolaan Perpustakaan 

Program ini ditujukan untuk membantu perpustakaan sekolah dalam 

menambah koleksi buku bacaan bermutu dan menarik perhatian peserta didik. 

Program pengembangan mencakup penambahan koleksi buku, maupun inovasi lain 

untuk mendekatkan peserta didik kepada perpustakaan misalnya melalui kegiatan 

perpustakaan kelas. Adapun program peningkatan koleksi perpustakaan dilakukan 

dengan dua cara, yakni (1) secara internal melalui kegiatan One Student One Book 

(OSOB) melibatkan siswa/orang tua untuk menyumbang buku kepada perpustakaan, 

dan (2) secara eksternal melalui kegiatan sumbangan buku yang diberikan oleh 

perusahaan (sebagai CSR) atau penerbit. 

Menurut Hamzah (2015:23-27) terdapat tujuh tahap dalam pengelolaan 

perpustakaan sekolah yaitu sebagai berikut. Pertama, meningkatkan  kualitas  dan  

profesionalitas  pengelola perpustakaan.  Pengelola  perpustakaan  menjadi  kunci  

untuk  majunya perpustakaan sehingga mereka harus ditingkatkan baik dalam 

kuantitas maupun kualitas/profesionalitasnya. Dengan pengelola yang berkualitas 

diharapkan  gerak  maju  pemberdayaan  dan  peningkatan  pengelolaan perpustakaan  

akan  semakin  dinamis  dan  aspiratif  dalam  memenuhi harapan para 

pemustaka/pengguna. Secara sederhana profesional dapat diartikan sebagai suatu 

kemempuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan  pekerjaan  menurut  

bidang  dan  tingkatan  masing-masing. Hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan itu bila 

ditinjau dari segala segi telah sesuai dengan porsi, objektif, serta bersifat  terus 

menerus dalam kondisi  dan  situasi  yang  bagaimanapun  serta  dalam  jangka  waktu 

penyelesaian   yang   relatif   singkat.   Demikian   sempurnanya   hasil pekerjaan  itu,  
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disamping  pelayanan  dan  perilaku  yang  diberikannya, menyebabkan sulitnya pihak 

lain untuk mencari celanya. Personil yang semacam  itu  di  dalam  organisasi  disebut  

tenaga  profesional.  Karena banyak  syarat-syarat  seorang  pustakawan  yang  bisa  

dikatakan  sudah profesional,  maka  dibutuhkan  tambahan  ilmu  pengetahuan,  

misalnya mengenai teknologi yang mengarah pada komputerisasi dan sejenisnya, 

perlu keterampilan juga perlu diperhatikan mentalitas dari sumber daya manusianya,  

sikap  mental  terkendali  terpuji.  Jadi  yang  dikatakan dengan  teaga  profesional  itu  

adalah  tenaga  yang  benar-benar  memiliki keahlian  dan  keterampilan  serta  sikap   

mental  terkendali  terpuji,  juga dapat   menjamin   bahwa   segala   sesuatunya   dari   

perbuatan   dan pekerjaannya  berada  dalam  ondisis  yang  terbaik  dari  penilaian  

semua pihak.  

         Kedua,  meningkatkan  sarana  prasarana  perpustakaan;  Sarana dan   prasarana   

perpustakaan   meskipun   hanya   merupakan   faktor penunjang,   namun   peran   dan   

fungsinya   sangat   strategis   dalam mendukung kualitas layanan yang dibutuhkan 

para pemustaka. Dewasa ini  sarana  dan  prasarana  perpustakaan  ini  mestinya  juga  

termasuk sarana  prasarana  layanan  perpustakaan  berbasis  teknologi  informasi. 

Dengan  demikian  dapat  memudahkan  pemustaka  dalam  memenuhi kebutuhan    

informasi    yang    diperlukan.    Sarana    dan    prasarana perpustakaan  yang  

representatif  dan  nyaman  akan  membuat  para  

pemustaka  untuk  selalu  tertarik  dan  merasa  nyaman  serta  merasa bahwa   di   

perpustakaanlah   kebutuhan   pengembangan   diri   dapat dipenuhi.  

         Ketiga,      meningkatkan      koleksi      perpustakaan;      Koleksi perpustakaan   

merupakan   “ruh”   perpustakaan,   baik   koleksi   yang tercetak  maupun  non  cetak  

termasuk  digital.  Karena  dengan  koleksi perpustakaan    tersebut    akan    

mempengaruhi    maju    mundurnya perpustakaan.  Perpustakaan  dengan  koleksi  

yang  dapat  memenuhi kebutuhan para penggunanya, maka perpustakaan tersebut 

akan selalu mendapat  tempat  di  hati  mereka.  Sebaliknya  perpustakaan  dengan 

koleksi   bahan   pustakanya   sangat   terbatas   dan   tidak   mengikuti perkembangan   

akan   semakin   ditinggalkan   penggunanya   sehingga kemunduranlah yang akan 

ditemui. Meningkatkan koleksi perpustakaan ini tidak mesti hanya melalui pembelian, 
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namun juga dilakukan dengan kerjasama    dengan    berbagai    pihak    yang    

memungkinkan    untuk bertambahnya dan lengkapnya koleksi perpustakaan.  

         Keempat,     mengadakan     promosi     perpustakaan.     Promosi perpustakaan   

merupakan   hal   penting   yang   harus   dilakukan  oleh pengelola  perpustakaan.  

Dengan  promosi  yang  dilakukan,  masyarakat dapat  mengetahui  tentang  keberadaan  

perpustakaan  dengan  berbagai nilai tambah yang dapat diperoleh dari perpustakaan 

tersebut, sehingga dapat  menarik  dan  mendorong  masyarakat/pengguna.  Promosi  

adalah pelayanan  mengenalkan  seluruh  aktivitas  yang  ada  di  perpustakaan agar  

diketahui  oleh  khalayak  umum.  Promosi  perpustakaan  pada dasarnya  merupakan  

forum  pertukaran  informasi  antara  lembaga  dan pemustaka dengan tujuan utama 

memberikan informasi tentang produk atau  jasa  yang  disediakan  oleh  perpustakaan  

sekaligus  membujuk pemustaka untuk berkreasi terhadap produk atau jasa yang 

ditawarkan. Hasil  dari  promosi  adalah  tumbuhnya  kesadaran  sampai  tindakan 

untuk     memanfaatakanya.     Tujuan     promosi     adalah     aktivitas memperkenalkan   

perpustakaan   dari   segi   fasilitas,   koleksi,      jenis layanan, dan manfaat yang dapat 

diperoleh oleh setiap pemakai. Secara lebih    terperinci,    tujuan    promosi    

perpustakaan    adalah    untuk memperkenalkan  fungsi  perpustakaan  kepada  

masyarakat,  mendorong minat   baca   masyarakat   agar   menggunakan   koleksi   

perpustakaan semaksimalnya    dan    menambah    jumlah    orang    yang    membaca, 

memperkenalkan  pelayanan  dan  jasa  perpustakaan. Adapun  metode memamerkan  

jasa  perpustakaan  berupa  :  nama  dan  logo,  poster  dan pamflet,   pameran,   

ceramah,   iklan,   brosur,   poster,   map   khusus perpustakaan,  pembatas  buku,  dan  

lain-lain.  Hal  lain  yang  perlu diperhatikan   dalam   promosi   ini   antara   lain   

attention/perhatian, action/tindakan,      interest/ketertarikan,      satisfy/kepuasan,      

dan desire/keinginan.  

         Kelima,  membangun  kerjasama  antar  perpustakaan;  Menyadari akan  

keterbatasan  suatu  perpustakaan  dalam  memenuhi  kebutuhan masyarakat   akan   

informasi   sangat   beragam,   maka   membangun kerjasama   perpustakaan   

merupakan   langkah   yang   tepat   untuk dilaksanakan.    Dengan    kemajuan    dan    

perkembangan    teknologi informasi, maka membangun kerjasama antar perpustakaan 

akan lebih mudah  dan  efisien.  Tentu  dalam  membangun  kerjasama  ini  perlu 
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disepakati  bersama  dari  segi/aspek  apa  yang  perlu  dikerjasamakan, mengingat     

kemungkinan     perbedaan     yang     dimiliki     beberapa perpustakaan.    Pada    

prinsipnya    kerjasama    ini    dibangun    untuk mempermudah masyarakat mengakses 

informasi yang dibutuhkannya.  

         Keenam, meningkatkan variasi layanan. Layanan perpustakaan di zaman   

sekarang   ini   tidak   terbatas   pada   layanan   membaca   atau memperoleh  informasi,  

namun  dapat  diperkaya  dengan  kegiatan  yang bersifat     edukatif     lainnya      seperti     

lomba      sinopsis,     lomba mendongeng/bercerita,    temu    anggota/forum    

komunikasi    anggota perpustakaan, termasuk inter library loan (layanan pinjam 

paket), serta layanan  penunjang  lainnya  seperti  layanan  rekreatif  sehingga  dapat 

membuat betah dan nyaman bagi pengunjung. Ketujuh,  dukungan  anggaran;  Untuk  

mewujudkan  layanan  yang optimal  seperti  yang  diharapkan  tentu  membutuhkan  

dana,  meskipun dengan dana tersebut tidak serta merta dapat mewujudkan impian 

yang diharapkan.  Dengan  demikian  kebutuhan  dana  untuk  pengembangan 

perpustakaan  secara  proporsional  mutlak  untuk  diupayakan  sehingga perpustakaan  

dapat  meningkatkan  kualitas  layanannya  dalam  rangka mendorong  minat  baca  

masyarakat  sehingga  dapat  menunjang  upaya peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. 

2) Seminar dan Workshop 

Seminar dilakukan di sekolah sekaligus sebagai launching project. Peserta 

dalam kegiatan seminar literasi ini adalah perwakilan penyelenggara sekolah, 

pimpinan sekolah, guru, dan siswa. Workshop dilakukan secara berkala untuk 

meningkatkan kemampuan dalam gerakan 4M (Memberdayakan, Membaca, 

Memahami, dan Mengaplikasikan) kepada peserta didik. Sasaran peserta workshop 

bervariasi sesuai kebutuhan sekolah. Adapun materi Workshop berkaitan dengan 

pelaksanaan progam gerakan 4M yaitu: (a) Motivasi Membaca; (b) Pokok-Pokok 

Membaca; (c) Gerakan 60 Menit Membaca setiap Pagi; (d) Membaca Al Quran 

(Qiroati); (e) Mengaktifkan Perpustakaan, (f) Membudayakan Membaca; (g) Teknik 

Memberdayakan Perpustakaan; (h) Memahami dan Mengaplikasikan Teks Bacaan; (i) 

Workshop bagi pustakawan; (j) Workshop penerbitan buku; (k) menghadirkan pakar 
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penulisan dan penerbit; (l) Workshop jurnalistik dan manajemen media, untuk redaksi 

majalah sekolah. 

3) Gerakan 60 Menit Membaca setiap Pagi 

Program “Gerakan 60 Menit Membaca setiap Pagi” merupakan upaya dalam 

membudayakan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca. Program ini 

merupakan program yang krusial untuk menjamin terciptanya kebiasaan dan budaya 

membaca pada warga sekolah. Adapun teknis pelaksanaan progam sebagai berikut. 

Tabel 1. Agenda Kegiatan Progam 60 Menit 

Pukul Kegiatan Bahan 
06.30-07.00 Tim Literasi menyiapkan 

berbagai bahan bacaan 
untuk peserta didik tiap 
kelas 

Tiap kelas disediakan dan 
dipersiapkan oleh tim literasi dan 
yang bertugas di masing-masing 
kelas merupakan guru mapel jam 
pertama sekolah 

07.00-07.30 Membaca Kitab Suci 
beserta Tafsirnya, 
menuliskan pesan 
moral/nilai yang 
terkandung, 
mengaplikasikan 

Kitab tafsir al-Quran (untuk guru 
pendamping), kitab al-Quran, kitab 
suci agama masing-masing peserta 
didik, buku catatan khusus untuk 
pesan moral/nilai-nilai keagamaan 

07.30-08.00 Membaca Buku Bacaan 
yang telah disiapkan Guru 
dalam Tim Literasi Sekolah, 
membuat rangkuman isi 
bacaan 

Buku populer, buku teks maupun 
nonteks, majalah, dan sebagainya 
secara bergantian, buku khusus 
rangkuman untuk bacaan yang dapat 
dibaca setiap hari 

08.00-selesai Kegiatan pembelajaran 
seperti biasa 

Kegiatan pembelajaran sesuai mata 
pelajaran masing-masing 

 

Krisis moral yang dialami peserta didik di negara ini tentu bukan sekadar 

wacana, tetapi butuh solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Krisis moral ini 

merupakan rendahnya ahlak peserta didik sebagai wujud kebodohan peserta didik 

dalam nilai-nilai moral dan keagamaan. Kebodohan moral ini tentu datang karena ilmu 

ahlak belum hadir dalam aplikasi kehidupan mereka, karena jam pelajaran agama yang 

terbatas dan kurangnya perhatian kebanyakan sekolah terhadap pendidikan moral 

peserta didik maka krisis moral ini semakin berlanjut. Oleh karena itu, salah satu 

progam ini merupakan solusi untuk meminimalisasi krisis moral dengan kegiatan iqro’ 

atau Qiroati, yaitu kegiatan membaca kitab suci masing-masing agama dengan 
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didampingi guru yang dibekali ilmu tafsir yang akan disampaikan kepada peserta 

didik. 

Kegiatan pertama diawali dengan membaca kitab suci masing-masing agama. 

Tujuannya untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan untuk diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai landasan hidup untuk menjadi umat beragama yang 

Pancasilais. Berikut bahan yang harus disiapkan dalam progam ini, yaitu: (1) Tim 

literasi; (2) Kitab Tafsir Al Quran (Tafsir jalalain, Tafsir Al Idrus, dsb); (3) Kitab Al 

Quran; (4) Kitab 4 Agama lain (berdasarkan jumlah peserta didik nonmuslim); (5) 

Buku Nasihat Agama (untuk menuliskan nilai-nilai agama); (6) Buku Bacaan 

Teks/nonteks; (7) Buku Bacaan Populer; (8) Buku Rangkuman Bacaan 

 

 

4) Lomba Literasi Sekolah 

Lomba literasi bertujuan menumbuhkan kebutuhan membaca dan menulis 

kepada warga sekolah. Lomba literasi bisa diintegrasikan dengan kegiatan sekolah 

seperti pada peringatan Bulan bahasa. Lomba diadakan pada tingkat sekolah (antar 

siswa) maupun pada tingkat daerah (antar sekolah). Beberapa jenis kegiatan lomba 

literasi yang bisa dilakukan antara lain: speed reading contest, comprehensive reading 

contest, story telling competition, essay competition, book review competition, poetry 

contest, dan magazine competition. 

5) Bedah Buku 

Bedah buku merupakan kegiatan mengulas, mengeksplorasi dan mengapresiasi 

sebuah buku yang telah diterbitkan. Program ini menghadirkan penulis buku tersebut 

atau ahli yang kompeten dengan bidang terkait isi buku. Peserta bedah buku 

merupakan peserta didik lingkungan sekolah. 

6) Literacy Award 

Pemberian penghargaan ini dilakukan melalui kegiatan bertajuk Literacy 

Award, yakni sebuah program pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang 

dinilai berpartisipasi dan berperan baik secara langsung maupun tidak, dalam usaha 

penyadaran literasi bangsa melalui Gerakan Literasi Sekolah ini. Sasaran 

penerima Literacy Award adalah sekolah secara kelembagaan, guru/tenaga pendidik, 
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siswa, perusahaan peduli literasi, dan perorangan yang telah berpartisipasi. 

Penghargaan berupa piagam penghargaan dan dana pembinaan untuk peningkatan 

kesadaran literasi lebih lanjut. Kegiatan ini dilaksanakan berkala bertepatan dengan 

Hari Pendidikan Nasional. 

7) Pameran Buku 

Pameran buku (book expo) adalah kegiatan bazar buku yang bekerja sama 

dengan penerbit atau toko buku. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan penghargaan 

siswa dan masyarakat terhadap karya tulis, yang pada akhirnya secara kumulatif akan 

memotivasi penulis untuk semakin berkarya. Secara keseluruhan program ini dapat 

dilaksanakan oleh semua lembaga pendidikan. Dalam pelaksanaannya di lapangan 

dibutuhkan kerjasama dengan dinas pendidikan daerah serta dibantu oleh pihak-pihak 

lain, seperti sukarelawan literasi penerbit, perusahaan, media massa, dan individu-

individu yang peduli dengan literasi bangsa untuk memudahkan pelaksanaan progam. 

SIMPULAN 

Simpulan  dari  hasil  pembahasan makalah ini adalah sebagai  berikut.  Berdasarkan   

analisis  terhadap rendahnya minat baca peserta didik,  yaitu: (1) derasnya  arus  

hiburan  melalui  peralatan  pandang  dengan, misalnya  televisi  dan  film  dalam  tarap  

tertentu  merupakan persaingan keras terhadap minat baca masyarakat; (2) kurangnya  

tindakan  hukum  yang  tegas  meskipun  sudah  ada undang-undang  hak  cipta  

terhadap  pembajakan  buku  yang merajalela   dengan   memberi   akibat   secara   

tidak   langsung terhadap minat baca; (3) kurangnya  penghargaan  yang  memadai  

dan  andil  terhadap kegiatan  atau  kreativitas  yang  berkaitan  dengan  perbukuan, 

dapat mengurangi minat dalam masalah perbukuan; (4) Lingkungan  keluarga,  

misalnya  kurangnya  keteladanan  orang tua   dalam   pemanfaatan   waktu   senggang   

dapat   memberi dampak terhadap minat baca sejak masa kanak-kanak. Sejauh mana 

orang tua memberi keteladanan dalam hal minat baca. Dari permasalahan tersebut 

dirumuskan tujuh strategi peningkatan minat baca bagi peserta didik, yaitu:  (1) 

Pengelolaan Perpustakaan; ( 2) Seminar dan Workshop; ( 3) Gerakan 60 Menit 

Membaca setiap Pagi; (4) Lomba Literasi Sekolah; (5) Bedah Buku; (6) Literacy 

Award; dan  (7) Pameran Buku. 
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ABSTRAK 
Tujuan pembelajaran sastra di sekolah adalah memperkaya pengalaman siswa dan 
menjadikannya lebih tanggap terhadap alam sekitar dan lingkunganya. Untuk itu, 
pembelajaran sastra harus menyenangkan dan bermanfaat. Tujuan itu tercapai apabila 
selain memiliki kompetensi profesional, guru bahasa dan sastra Indonesia harus  
memiliki kompetensi sastra yang baik. Kompetensi sastra yang harus dimiliki dalam 
mengajarkan sastra mencakup kemampuan untuk memahami ilmu sastra, memiliki 
minat dan pengalaman sastra serta mengetahui perkembangan sastra.  Diharapkan  
dengan kompetensi tersebut,  ia menjadi  guru  sastra ideal yang dapat mengajarkan 
sastra dengan baik sehingga siswa dapat mendapatkan kesenangan dan pengalaman 
batin selama pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah. 
Kata kunci: guru sastra ideal, kompetensi sastra, sastra di sekolah 
 
PENDAHULUAN 
 Pembelajaran sastra  di sekolah tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran  

Bahasa dan Sastra Indonesia. Namun, pembelajaran sastra tidaklah dapat disamakan 

dengan pembelajaran bahasa. Perbedaan hakiki antara keduanya  terletak pada tujuan 

akhirnya (Oemarjati, 1992). Tujuan pembelajaran  bahasa di sekolah adalah agar anak 

terampil berbahasa sedangkan tujuan  pembelajaran sastra pada dasarnya 

mengembangkan misi apektif, yaitu memperkaya pengalaman siswa dan 

menjadikannya lebih tanggap terhadap alam sekitar dan lingkungannya.  

 Siswa sekolah menengah yang sedang mengalami pembentukan pribadi dan 

budaya dituntut untuk dapat menyelami isi dari karya sastra. Karena dengan demikian 

ketika di masyarakat, mereka selain  dapat  memahami dirinya dan lingkungan sekitar  

juga dapat mengembangkan dirinya di tengah masyarakat kita yang selama ini terus-

menerus dihantam berbagai krisis. 

 Pembelajaran sastra di sekolah dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra di sekolah 

saat ini tersingkirkan oleh pengajaran  kebahasaan. Materi bahasa di sekolah, 

khususnya pada tingkat sekolah menengah, mempunyai porsi yang lebih besar 

dibanding materi sastra.  Pengetahuan bahasa di sekolah dirasakan cukup  bahkan 
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sangat berlebihan.  Pembelajaran sastralah yang justru kekurangan waktu dan bahan. 

Menambah jam pelajaran bahasa Indonesia tentulah tidak mungkin, mengingat jam 

pelajaran sekolah di Indonesia dalam kurikulum nasional  mungkin sudah terpadat di 

dunia.  

 Selain jam yang sangat  sedikit juga dirasakan bahan pembelajaran sastra sangat 

kurang. Karena itu perlu keberanian guru mendobrak sistem pembelajaran sastra di 

tengah jam dan bahan yang kurang. Kalau tidak demikian, jangan berharap siswa dapat 

bersastra selama menempuh pendidikan di sekolah apalagi untuk menikmati dan 

bersenang-senang dengan sastra. 

 Kurangnya pembelajaran di sekolah menyebabkan kurangnya minat terhadap 

karya sastra apalagi membaca karya satra. Tak aneh budaya membaca di kalangan 

siswa sekolah menengah di Indonesia sangat rendah dibandingkan siswa lainnya di 

luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan  dengan jumlah buku yang dibacanya. Siswa di 

luar  negeri setiap tahun bisa membaca 6 sampai 7 buku. Bahkan dibeberapa negara 

mencapai puluhan buku. Sedangkan siswa sekolah menengah di Indonesia, nol buku, 

artinya tidak ada satupun buku yang dibaca. Apalagi yang dibahas  secara bersama-

sama sampai tuntas. Gejala tersebut oleh penyair Taufik Ismail disimpulkan  bahwa  

“siswa sekolah menengah di Indonesia  telah rabun membaca dan lumpuh menulis” 

(Mahayana, 2005). 

Karena itu untuk menumbuhkan minat siswa terhadap karya sastra, guru-guru 

bahasa dan sastra Indonesia harus memiliki strategi pembelajaran sastra  dengan 

caranya masing-masing. Mengingat guru-guru tersebut tidak dibekali  perlengkapan 

teori dan praktik mengajarkan sastra di kelas yang cukup ketika di bangku kuliah. 

Guru-guru tersebut ketika mengajarkan  sastra harus  memberikan kegembiraan 

dalam pembelajaran sastra sehingga siswa bergairah  mengikuti pembelajaran di kelas 

dan paling penting mereka tumbuh sehat dan kreatif sebagai generasi yang akan 

menggantikan para generasi yang hadir sebelumnya. 

Untuk tujuan tersebut perlunya guru yang memiliki  Kompetensi  profesional 

yang berkaitan dengan sastra yang  diantaranya memahami teori dan genre sastra 

Indonesia dan mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia secara reseptif dan 

produktif  (Permendiknas No. 16). Untuk mendukung kompetensi profesional tersebut 



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

 
148 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

perlunya guru memiliki  kompentensi lainnya yang berhubungan dengan kesusastraan 

sehingga pengajaran sastra  di sekolah menimbulkan minat siswa belajar sastra. 

Tulisan ini mencoba menguraikan beberapa kompetensi tesebut sehingga dapat  

menjadi guru sastra yang ideal. 

PEMBAHASAN 

 Beberapa kompetensi kesusastraan yang harus dimiliki untuk menjadi guru 

sastra yang ideal mencakup memahami ilmu sastra, meminati  sastra,  memiliki 

pengalaman sastra, dan mengikuti perkembangan sastra. 

1. Memahami Ilmu Sastra 

 Untuk dapat mengajarkan sastra, guru bahasa dan sastra Indonesia harus harus 

memiliki penguasaan teori, sejarah, dan kritik atau kajian sastra. Teori sastra 

mengungkapkan fungsi dan manfaat sastra, klasifikasi, dan unsur-unsur karya sastra 

(puisi, prosa, dan drama) sedangkan sejarah sastra menguraikan perkembangan sastra 

dari awal sampai saat ini.  

 Kritik atau kajian sastra menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan 

untuk mencari makna karya sastra agar pemaknaan karya sastra lebih komprehensif. 

Pengusaan tentang ilmu sastra  tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pembelajaran 

sastra.  Dengan penguasaan yang baik, guru dapat menyiapkan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi pembelajaran sastra dengan baik. Selain itu,  ia mampu menjadi model 

bersastra sehingga menginspirasi siswa untuk menikmati pembelajaran sastra. 

Pengetahuan tentang berbagai  jenis sastra itu perlu diketahui  guru bahasa dan sastra 

Indonesia.  Ia harus mengarahkan siswa untuk banyak membaca karya yang penting 

di tengah banyaknya manga Jepang. 

 Guru dituntut menguasai  unsur  puisi dan novel.  Penguasaan  akan kompetensi 

ini akan berdampak pada pembelajaran sastra di sekolah. Selain mengusai teori, guru 

harus mampu menggunakan metode pengajaran puisi  dan novel dengan baik. 

Sehingga pengajaran sastra khususnya puisi menjadi menyenangkan bagi siswa. 

Selain itu guru harus memahami drama, melalui drama siswa dapat mempelajari 

peran-peran yang dimainkan beragam-ragam contohnya: sedih, marah, dan senang.  

siswa juga dapat  merasakan hidup secara bebas, bebas dalam arti bisa 
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mengekspresikanimajinasi yang terpendam atau tidak bisadikeluarkan di dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Drama mengandung berbagai macam aspek kehidupan seperti sosial, politik, 

budaya dan ekonomi. Selain itu, drama juga dapat  menggali pelbagai potensi spiritual 

yang mampu menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas, kegemaran berbuat untuk  

Allah, disiplin beribadah, sabar berupaya, berterima kasih atau bersyukur atas 

pemberian Tuhan kepada kita. Potensi perasaan seperti mengendalikan emosi, 

mengerti perasan orang lain, senang bekerja sama, dan menunda kepuasaan sesaat.  

Potensi lainya seperti potensi akal berupa kemampuan berhitung, kemampuan 

verbal, kemampuan spasial, kemampuan membedakan dan membuat daftar prioritas. 

Sedangkan potensi sosial yang dapat digali melalui drama ialah senang berkomunikasi, 

senang menolong, senang berteman, senang membuat orang lain senang,  dan senang 

bekerja sama.  

Pengetahuan sejarah sastra perlu dimiliki seorang guru bahasa dan sastra 

Indonesia. Salah satu hal penting dalam sejarah sastra ialah periodisasi atau angkatan 

dalam perkembangan sastra di Indonesia. Pengetahuan tentang itu diperlukan agar 

memperoleh  gambaran perkembangan dan perjalanan aktivitas para pengarang.  

Gambaran ini untuk memudahkan dalam pemilihan kriteria karya sastra yang akan 

dibaca.  Karena itu hanya karya-karya penting dan mewakili  corak dalam angkatannya 

yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. 

Setiap angkatan atau periode sastra muncul dengan corak yang berbeda dengan 

sebelumnya. Corak yang berbeda tersebut diwujudkan dalam aliran sastra. Seperti 

halnya seni lain, sastra pun hadir menampilkan berbagai aliran yang khas. Penguasaan 

guru bahasa dan sastra Indonesia terhadap hal tersebut sangat penting. Aliran-aliran 

dalam sastra selain mewakili setiap perkembangan sejarah sastra juga menjadi 

identitas para pengarang. 

Peristiwa sastra dianggap penting karena berdampak pada perkembangan sastra. 

Selain berdampak pada proses kreativitas, berbagai peristiwa itu  memunculkan  corak 

dan ciri tertentu dalam karya sastra. Untuk mengajarkan sastra dengan baik, guru 

bahasa dan sastra Indonesia harus memahami pula peristiwa-peristiwa penting dalam 
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sastra karena setiap karya sastra yang lahir dipengaruhi juga oleh peristiwa-peristiwa 

itu. 

Untuk dapat memahami  dan menggali karya sastra  lebih komprehensif perlunya 

pemahaman tentang metode dan pendekatan dalam sastra. Sastra adalah fenomena 

unik dan kompleks yang memiliki kedalaman makna yang berlapis-lapis.  Oleh karena 

itu,  mengkaji sastra  menuntut  sebuah cara-cara,  strategi, langkah-langkah sistematis 

dalam mengkaji sastra atau yang dikenal dengan  metode.  Keberhasilan sebuah kajian 

ditentukan bagaimana memilih metodenya..  

Sikap dan pandangan  pengkaji dalam menghadapi karya sastra akan menetukan 

langkah kerja atau metode. Karya sastra dapat dikaji dengan berbagai pendekatan. 

Pendekatan yang populer adalah Pendekatan Abrams yang mencakup Memetik, 

Ekspesif, Pragmatik, dan objektif. Selain itu dikenal pendekatan multidisiplin seperti 

Sosiologi Sastra,  Psikologi Sastra, dan Antropologi  Sastra. 

2. Berminat pada Sastra 

 Minat dapat membangkitkan pada dirinya untuk mencari tanpa lelah demi 

kebahagiaan dirinya dan orang  lain.  Minat   sastra seorang guru akan mengalir pada 

siswanya. Oleh karena itu,  guru bahasa dan sastra Indonesia yang profesional harus 

memiliki minat yang tinggi dalam sastra.  

 Guru sastra  yang ideal  dituntut sering  membaca sastra sebanyak-sebanyaknya. 

Ia harus menjadi contoh agar siswanya terbiasa dalam membaca sastra. Dengan 

membaca karya sastra, siswa akan memiliki pengalaman-pengalaman baru tanpa 

menempuh risiko yang dapat mengecewakan ataupun membebani dirinya. Ia ikut 

mengalami penderitaan batin yang mencekam tanpa harus menjalani sendiri. Selain itu 

dengan membaca karya sastra, ia dapat mengetahui budaya masyarakat dan ciri-ciri 

khusus masyarakat  yang menjadi warna lokal.   

Manfaat kegiatan tersebut adalah memperkenalkan siswa dengan kemajuan-

kemajuan yang  dicapai manusia di berbagai tempat melalui karya-karya terjemahan 

atau adaptasi melalui karya drama atau melalui karya sastra lainnya. Kalau siswa sudah 

memiliki kebiasaan membaca, maka kalau mereka tamat sekolah dan terjun ke 

masyarakat, bekerja sebagai apapun juga dan ditempatkan di mana pun juga akan tetap 

terbiasa membaca buku.  Oleh karena itu,  guru harus menanamkan kebiasaan dan 
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kegemaran membaca buku. Guru memberi petunjuk tentang buku-buku yang baik dan 

tentang nilai-nilainya.  

Bacaan sastra dapat berupa rubrik sastra  baik itu cerpen, puisi, resensi, atau esai 

dimiliki hampir majalah,  koran atau tabloid di Indonesia. Kualitas karya sastra di 

media tersebut tidak kalah dengan buku atau penerbitan lainnya. Bahkan, koran 

Kompas dan Majalah Femina dan beberapa media cetak lainya dengan rutin memilih 

karya-karya terbaik setiap tahunnya.  

Umumnya rubrik di koran dan majalah adalah cerpen yang biasa terbit di hari 

Minggu. Guru bahasa dan sastra Indonesia dapat memanfaatkan rubrik tersebut untuk 

meningkatkan pengetahuan sastranya. Selain itu, ia dapat memanfaatkanya sebagai  

media pembelajaran sastra di kelas mengingat jumlah buku sastra di sekolah masih 

terbatas. 

Hampir setiap saat terbit buku-buku ilmu satra baik karya asli maupun 

terjemahan baik sebagai referensi utama maupun buku penunjang perkuliahan 

Umumnya buku-buku tersebut ditulis ahli sastra dari berbagai kampus di Indonesia, 

beberapanya berasal dari penelitian baik  tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi) 

maupun penelitian lainnya. Guru-guru bahasa dan sastra Indonesia dapat 

memanfaatkan buku-buku tersebut untuk menambah pengetahuan sastranya. Dengan 

keluasan pengetahuan sastranya, ia menambah kualitas pembelajar sastra di kelas. 

Pembelajaran sastra yang selama dianggap membosankan dan tidak menarik siswa 

tidak akan terjadi. 

Selain melaksanakan dan mengevaluasi pengajaran pembelajaran,guru bahasa 

dan sastra Indonesia dituntut untuk menyiapkan bahan dan materi ajar. Oleh karena 

itu,  guru bahasa dan sastra Indonesia dituntut menyediakan waktu khusus bersastra. 

Selain  untuk membaca karya sastra, mendapatkan pengalaman sastra juga untuk 

menambah pengetahuan dan metode sastra dengan  mengikuti berbagai seminar dan 

pelatihan sastra. Hal itu merupakan persiapan yang ideal dalam menyiapakan 

pembelajaran di kelas, selain menyiapkan administrasi pengajaran. 

 Perpustakaan merupakan tempat alternatif  untuk memperkaya pengetahuan. 

Permasalahan selama ini, beberapa perpustakaan tidak dapat diandalkan. Buku-buku 

yang ada di perpustakaan terutama perpustakaan sekolah tidak menyediakan buku-
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buku sastra yang lengkap. Umumnya perpustakaan sekolah hanya menyediakan buku-

buku teks setiap bidang studi yang isinya kaku dan tidak menarik. Kondisi ini 

diperparah dengan ketidakpedulian pemerintah terhadap perpustakaan daerah.  

Pada saat ini pementasan sastra baik teater atau yang lainnya sangat jarang. Jika 

ada pertunjukkan hanya diselenggarakan di kota-kota besar.Meskipun demikian,  unit 

kegiatan teater di beberapa kampus  memiliki agenda pemetasan yang rutin. Selain itu 

beberapa komunitas, masih menyelenggarakan festival-festival teater baik untuk 

umum maupun mahasiswa dan pelajar. Ketertarikan menyaksikan pementasan 

merupakan gambaran minat seseorang terhadapa sastra. Untuk menyalurkan minat 

sastra, guru bahasa dan sastra Indonesia  dapat menyaksikan teater-teater kampus atau 

mengelola teater pelajar. 

2. Pengalaman Sastra 

Tugas  utama seorang  guru sastra   adalah menularkan pengalaman bersastra 

kepada muridnya. Pengalaman bersastra tidak dapat dengan tiba-tiba didapatkan oleh 

guru. Untuk mendapatkan pengalaman sastra guru harus berhadapan dengan sastra 

berdasarkan pengetahuan sastra yang dimilikinya.  

Kegiatan sastra yang dapat dilakukan guru bahasa dan sastra Indonesia adalah 

membuat pertunjukan teater di sekolah. Pementasan tersebut mengkolaborasikan 

berbagai keterampilan siswa.  Sehingga dapat berkolaborasi dengan guru bidang studi 

lainnya. Aktivitas sastra ini juga dapat dijadikan sebagai ujian praktik berbagai mata 

pelajaran. Namun,  aktivitas sastra tersebut  sangat  komplek dan melibatkan banyak 

orang. Guru bahasa dan sastra Indonesia selain memiliki pengetahuan sastra juga harus 

memiliki pengalaman bersastra termasuk dalam membaca dan mementaskan karya 

sastra.  

Pembacaan puisi dalam pembelajaran sastra di kelas  oleh gurunya akan lebih 

berkesan, bermakna,  dan banyak inspirasi. Selain membaca puisi salah bentuk 

pertunjukkan sastra ialah membaca cerpen. Dengan pembacaan yang menarik, cerpen 

lebih mudah dipahami dan dinimati. Kegiatan tersebut memberikan hiburan kepada 

penonton karena dibawakan seperti layaknya pertunjukkan teater.Kegiatan tersebut 

dapat dijadikan model dalam mengajarkan cerpen. Sehingga pengajaran cerpen tidak 

kaku dan tidak membosankan.  
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Bentuk sastra yang paling lama dan populer adalah puisi. Oleh karena itu, guru 

bahasa dan sastra Indonesia harus mampu menulis puisi. Tidak hanya untuk 

mengungkapkan ekspresi, pengalaman, dan  pikirannya tetapi dapat dijadikan contoh 

dalam pembelajaran puisi di kelas. Ia harus menginspirasi agar siswanya dapat menulis 

puisi dan mengumpulkannya menjadi antologi kelas, atau mengirimkannya ke media 

cetak. Pembelajaran prosa dapat menggunakan contoh-contoh cerpen yang melimpah 

di berbagai media cetak. Guru bahasa dan sastra Indonesia yang baik hendaknya 

menggunakan cerpen karya sendiri. Selain lebih berkesan juga memberi motivasi 

siswa untuk menulis cerpen.Meskipun novel lebih panjang daripada cerpen, guru harus  

mencoba menulis novel. Banyak pengalaman  dan  perjalanan hidupnya sebagai 

pengajar dapat dijadikan inspirasi sebuat cerita yang dapat dituangkan menjadi novel.  

Dibandingkan karya sastra lain, naskah drama adalah bentuk sastra yang sedikit 

ditulis. Tidak banyak sastrawan yang menulis naskah drama. Naskah drama dianggap 

lebih komplek dibandingkan bentuk sastra lainnya.Kesulitan mendapatkan naskah 

drama untuk pembelajaran di kelas dapat disiasati oleh  guru bahasa dan sastra 

Indonesia dengan mengalihwahana beberapa cerita baik cerpen atau dongeng menjadi 

naskah drama. Naskah tersebut selain untuk  pembelajaran drama juga dapat 

dipentaskan dalam pementasan teater di sekolah. 

Maraknya media cetak sastra yang menyediakan rubrik sastra memberi peluang 

para guru bahasa dan sastra Indonesia mengirimkan tulisan sastra yang berbentuk esai. 

Selain itu juga dapat mengirimkan esai-esainya ke berbagai situs atau blog.  Guru dapat 

juga membuat blog sendiri yang berisi esai dan berbagai tulisan lainnya yang dapat 

dijadikan pembelajaran di kelas. Blog tersebut  tentunya harus dapat diakses oleh 

siswa. Kegiatan menulis esai sastra selain mengembangkan keterampilan  menulis juga 

memberikan motivasi kepada muridnya untuk terbiasa menulis.  Kebiasaan menulis 

esai sastra menjadi awal untuk menulis esai-esai bidang lainnya. 

Pemerinatah  sudah beberapa tahun mengadakan Lomba Mengulas Karya Sastra 

(LMKS) dan Lomba Menulis Cerpen (LMC) untuk guru-guru sekolah menengah. 

Selain memberikan hadiah yang besar, beberapa tulisan terbaik dijadikan buku atau 

antologi. Beberapa pemenang dari lomba itu diikutkan dalam berbagai pelatihan 

seperti diklat Membaca, Menulis, dan Apresiasi Sastra (MMAS) dan diundang ke 
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Jakarta. Selain lomba-lomba itu juga diadakan lomba penulisan buku ajar atau buku-

buku lainnya. 

Kegiatan tersebut harus diikuti guru bahasa dan sastra Indonesia untuk menjadi 

guru bahasa dan sastra Indonesia yang profesional. Selain untuk mengembangkan 

kemampuan menulis, kegiatan ini  juga untuk mengetahui sejauh mana guru bahasa 

dan sastra Indonesia memiliki pengetahuan sastra dan kemampuan menganalisis  yang 

tajam. 

3. Mengikuti Perkembangan Sastra 

Gambaran kreativitas guru dapat terlihat  dari   cara mengajarkan sastra  yang 

tidak membosankan. Kondisi ini dicapai dengan kamampuan guru  dalam mengikuti 

perkembangan sastra. Oleh karena itu, kekenalan terhadap pengarang dan kritikus serta 

ulasan-ulasannya harus diketahui oleh guru bahasa dan sastra Indonesia. 

Selain itu  guru harus banyak kegiatan yang memperkaya pengetahuan 

kesusastraan seperti seminar, diskusi, pelatihan, keikutsertaan dalam komunitas dan 

penelitian sastra. Dengan demikian guru bahasa dan sastra Indonesia mendapatkan 

banyak bahan dan model dalam mengajarsehingga  pembelajaran sastra menarik dan 

tidak kaku. Pembelajaran tersebut  dipastikan siswa tidakakan bosan, pada akhirnya  

tumbuh siswa yang memiliki karakter yang diharapkan.  

 Salah satu ciri guru bahasa dan sastra Indonesia yang ideal adalah mampu 

mengenalkan para pengarang terutama yang masih aktif, yang karyanya banyak 

dibicarakan dan  yang mendapat penghargaan.   

 Selain memberikan gambaran bentuk sastra Indonesia, kajian atau telaah mereka  

terhadap karya sastra memberikan informasi tentang karya yang penting sehingga 

dapat dijadikan diskusi di kelas. Oleh karena itu,  kekenalan kepada para kritikus 

terutama yang masih aktif tersebut dianggap penting. 

Berbagai genre sastra setiap saat dicetak dan dipublikasikan. Untuk memberi 

tuntunan,  karya yang bernilai dan bermanfaat serta  sesuai untuk pembelajaran sastra 

di sekolah menengah,  hendaknya guru bahas dan sastra Indonesia membaca berbagai 

ulasan yang ditulis oleh ahli sastra. Oleh karena itu, guru bahasa dan sastra Indonesia 

yang baik harus sering membaca ulasan-ulasan sastra baik yang sudah dibukukan 
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maupun yang terdapat di koran dan majalah sastra atau rubrik sastra di koran dan 

umum. 

Membaca ulasan-ulasan para ahli sastra dianggap penting bagi guru bahasa dan 

sastra Indonesiakarenaselain memberikan tuntunan memilih karya sastra yang baik 

untuk dibahas di kelas juga memberi pengetahuan sastra agar pembelajaran sastra di 

kelas sesuai dengan perkembangan sastra terkini. 

Untuk pengembangan keilmuwan dan publikasi setiap kampus dan lembaga 

pengetahuan secara rutin mengadakan seminar baik nasional maupun internasional 

yang mengundang beberapa pakar. Guru bahasa dan sastra Indonesia yang ideal 

hendaknya mampu mengikuti perkembangan sastra dengan mengikuti berbagai 

diskusi dan seminar sastra. 

 Untuk meningkatkan pengetahuan sastra termasuk metode pengajarannya, 

Pemerintah bekerja sama dengan majalah Horison, Universitas Indonesia (UI), dan 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)  mengadakan diklat Membaca, Menulis, dan 

Apresiasi Sastra (MMAS) untuk guru-guru sekolah menengah se-Indonesia. Kegiatan 

yang berlangsung beberapa tahun ini sudah melibatkan lebih dari seribu guru bahasa 

dan  sastra Indonesia serta puluhan sastrawan baik yang senior maupun baru muncul, 

selain itu juga dilaksanakan program sastrawan masuk sekolah seperti  “Siswa 

Bertanya, Sastrawan Menjawab”.  Kegiatan tersebut mengundang sastrawan ke 

sekolah-sekolah kemudian berdiskusi dengan guru dan siswa tentang karya dan proses 

kreatif karya tersebut. 

Perkembangan sastra Indonesia saat ini ditandai banyaknya komunitas sastra 

seperti Forum Lingkar Pena (FLP), Rumah Dunia, Komunitas Sastra Indonesia (KSI), 

dan Komunitas Utan Kayu (KUK). Selain itu di berbagai daerah, para sastrawan 

“membidani” lahirnya komunitas-komunitas lokal. Gerakan sastra yang dilakukan 

Horison dengan membentuk  12 Sanggar Sastra Siswa Indonesia (SSSI) di 12 kota 

yang diasuh sastrawan tempatan. Berbagai komunitas tersebut merupakan wadah siapa 

pun yang ingin menjadi penulis atau sekadar bersastra. 

Komunitas sastra juga muncul di jaringan internet.  Guru bahasa dan sastra 

Indonesia hendaknya menjadi menjadi bagian komunitas tersebut. Ia  tidak hanya 

mendapatkan pengetahuan sastra tetapi juga berbagai pengalaman sastra dalam 
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komunitas yang diikutinya. Sehingga selain menjadi  model dalam bersastra di kelas, 

ia  juga dapat menularkan aktivitas kepada siswanya.  

SIMPULAN 

Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa pembelajaran sastra dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah membutuhkan guru sastra yang 

ideal yang memiliki kompetensi sastra yang mencakup memahami ilmu sastra, 

memiliki minat dan  pengalaman sastra serta mengikuti perkembangan sastra. Dengan 

guru yang ideal akan tercipta pembelajaran sastra yang menyenangkan dan 

bermanfaat. 

Pembelajaran sastra  tidak bertujuan untuk menciptakan sastrawan-sastrawan, 

tetapi minimal siswa selama belajar di bangku sekolah tidak gagap terhadap sastra. 

Dengan memiliki apresiasi terhadap sastra, siswa diharapkan tumbuh menjadi manusia 

yang berbudaya, bermoral, peka akan keadaan masyarakat dan mengamalkan ilmunya 

untuk perbaikan keadaan masyarakat. 
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ABSTRAK 

Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan proses pembelajaran 
BIPA (Bahasa Indonesia Untuk Penutur Asing) melalui penerapan pendekatan 
kontekstual berbantukan media gamelan; (2) Mendeskripsikan temuan dan tindak 
lanjutnya dalam pembelajaran BIPA (Bahasa Indonesia Untuk Penutur Asing) yang 
berbantukan media gamelan Madura. 
 Penelitian dilaksanakan pada pertengahan Februari 2017 hingga awal Maret 2017. 
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Subjek penelitian adalah 
mahasiswa asing yang sedang menempuh program Summer course di Program Studi 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Trunojoyo Madura. Data berupa 
RPH (Rancangan Pertemuan Harian), dokumen laras balungan slendro, foto, catatan 
lapangan, catatan hasil wawancara. Teknik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara, dan dokumen. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber data 
dan metode. Teknik analisis data dengan teknik analisis kritis dan teknik deskriptif 
kualitatif. Prosedur penelitian meliputi persiapan, survei awal, pelaksanaan, 
pengamatan, dan pelaporan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan kontekstual berbantukan 
media gamelan mengalami kualitas proses pembelajaran BIPA dengan baik, ditandai 
adanya (perhatian, keaktifan, motivasi, dan keberanian). Penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa dengan penerapan pendekatan kontekstual menunjukkan bahwa 
kualitas proses (kinerja mahasiswa) maupun kepahaman mereka tentang bahasa 
Indonesia telah mencapai perkembangan yang baik. Selanjutnya, dapat disimpulkan  
bahwa pembelajaran BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) dengan penerapan 
pendekatan kontekstual berbantukan media Gamelan, ditemukan  adanya proses 
pembelajaran yamg interaktif, serta dapat meningkatkan motivasi dalam belajar 
Bahasa Indonesia, dan semangat memahami bahasa Indonesia berbantukan musik 
Gamelan.  
Kata kunci: Pendekatan Kontekstual, Pembelajaran BIPA, Gamelan Madura 
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ABSTRACT 
The study of this case study aims to: (1) Describe the learning process of BIPA 
(Indonesian for Foreign Speakers) through the application of contextual approach 
using the gamelan media; (2) Describe the findings and its follow-up in the learning 
of BIPA (Indonesian for Foreign Speakers) which is based on the Madura gamelan 
media. 
The study was conducted in mid-February 2017 until early March 2017. The approach 
of this research is case study research. The subjects of the study are foreign students 
who are taking Summer Course program in Srudi Education Program of Indonesian 
Language and Literature of Trunojoyo Madura University. Data in the form of RPH 
(Design of Daily Meetings), slendro balances, photographs, field notes, interview 
notes. Techniques of collecting data through observation, interviews, and documents. 
Test the validity of the data using triangulation of data sources and methods. Data 
analysis techniques with critical analysis techniques and qualitative descriptive 
techniques. The research procedure includes preparation, preliminary survey, 
execution, observation, and reporting. 
The result of the research shows that the application of contextual approach using 
Gamelan media experiences the quality of BIPA learning process well, marked by 
(attention, activeness, motivation, and courage). This research also shows that with 
the application of contextual approach indicates that process quality (student 
performance) and their understanding about Indonesian language has achieved good 
development. Furthermore, it can be concluded that the learning of BIPA (Indonesian 
for Foreign Speakers) with the application of contextual approach berbantukan 
Gamelan media, found an interactive learning process, and can increase the 
motivation in learning Indonesian, and the spirit of understanding Indonesian 
berbongukan Gamelan music. 
Keywords: Contextual approuch, BIPA learning, Madura gamelan 
 

PENDAHULUAN 

 Kajian bahasa, sastra, budaya dan media (language, literatrure, cultural 
studies and media) sering disebut sebagai wilayah kajian multi-disiplin. Kajian 
tersebut merupakan sebuah fenomena pascamodern dalam dunia akademis tentang 
mengaburnya batas-batas antar-disiplin ilmu. Sebenarnya konsep ini hanyalah 
merupakan istilah untuk melegitimasi metode dan teori-teori dalam kajian yang 
bersangkutan.Kajian ini lebih melihat berbagai persoalan media dari perspektif 
budaya. Tetapi yang sering luput dalam perbincangan tentang lintas-disiplin dalam 
ilmu-ilmu sosial dan humaniora bahwa gagasan lintas-disiplin dalam kajian budaya 
dan media itu sendiri masih juga melibatkan gagasan tentang perlintasan antara teori 
dengan tindakan. Inilah persoalan pokok yang di anggap mampu membedakan antara 
kajian budaya dan media dengan displin lainnya.  

Perkembanga bahasa Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan 
begitu cepat, keadaan itu menuntut pendidikan harus mampu memfasilitasi 
perkembangan tersebut, sehingga perkembangan manusia atas keterbatasan sumber 
dan media pembelajaran untuk mengajarkan bahasa tidak menjadi hambatan. Lewat 
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media dan sumber pendidikan yang ditunjang kreatifitas manusia, bahasa dan 
kebudayaan yang dijadikan dasar kemajuan manusia tidak luntur. Salah satu solusi 
untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah diperlukannya kretifitas dan 
pengujian media pembelajaran. Dimulai dari penggunaan media pembelajaran serta 
penerapan pendekatan yang tepat. Penerapan pendekatan pembelajaran untuk 
mendukung kedudukan dan keefektifan penggunaan media, sehingga peran 
pendekatan pemebelajaran sangat penting. Karena peran keduanya saling simultan 
dengan kondisi perkembangan peserta didik, sehingga tidak serta merta hanya ditinjau 
dalam penerapan media pembelajaran semata. 

Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) mengalami perkembangan yang 
cukup signifikan peminat dan pengajarnya. Begitu juga permasalahan dan tantangan 
yang dihadapi begitu beragam. Salah satunya adalah pengajarnnya, sehinga pengajar 
BIPA dituntut kreatif untuk mengajarkan bahasa Indonesia sehingga bisa tersampaikan 
dengan efektif pada penutur asing. Salah satu solusi untuk memecahkan persoalan 
tersebut adalah dengan pembelajaran kontekstual sebagai suatu pendekatan 
pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar mahasiswa untuk mencari, 
mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret, yang 
dikolaborasikan dengan media gamelan yang menuntut keterlibatan aktivitas 
mahasiswa dalam mencoba, melakukan, dan mengalami sendiri berbagai proses 
bahasa yang ada dalam pembelajaran tersebut. Secara lebih jelas bahwa pendekatan 
kontekstual lebih menitikberatkan belajar tidak hanya sekadar dilihat dari sisi produk, 
akan tetapi yang terpenting adalah proses.  

 
METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Subjek penelitian 
adalah mahasiswa asing yang sedang menempuh program Summer course di program 
Srudi Pendidikan bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Trunojoyo Madura. Data 
berupa RPH (Rancangan Pertemuan Harian), dokumen laras balungan slendro, foto, 
catatan lapangan, catatan hasil wawancara. Teknik pengumpulan data melalui 
observasi, wawancara, dan dokumen. Uji validitas data menggunakan triangulasi 
sumber data dan metode. Teknik analisis data dengan teknik analisis kritis dan teknik 
deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian meliputi persiapan, survei awal, pelaksanaan, 
pengamatan, dan pelaporan. 

 

PEMBAHASAN 
 Proses pembelajaran BIPA diketahui dari hasil pengamatan dan penilaian 

penilaian kinerja mahasiswa selama mengikuti pembelajaran BIPA berbantukan media 
gamelan. Proses pembelajaran setelah dilakukan tindakan ternyata sudah sesuai 
dengan landasan kualitas proses yang dibuat yaitu, ada lima jenis variabel yang 
menentukan keberhasilan belajar mahasiswa yaitu sebagai berikut: a) melibatkan 
mahasiswa secara aktif, b) Menarik minat dan perhatian mahasiswa, c) 



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

 
161 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

membangkitkan motivasi mahasiswa, c) Peragaan dalam pembelajaran BIPA dengan 
media gamelan.  

 
A. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran BIPA dengan Media Gamelan 
    Setelah dilakukan penelitian dan pengamatan menegenai gamelan serta laras 
dalam gemalen maka dapat dikatakan bahwa, dalam pembelajaran gamelan hanya 
diambil beberapa instrumen saja diantaranya saron, dan kendang, saronen padahal 
dalam pembelajaran gamelan terdapat instrunen lengkap. Kemudian sepertinya peran 
gamelan instrmen asli tidak sepenuhnya dapat diperankan oleh pembelajaran BIPA 
dan gamelan, temuan ini sesuai dengan opini yang disampaikan Aris Setiawan dalam 
kolom opini Jawa Pos terbitan Minggu 28 Juli 2013, bahwa gamelan bukanlah sebuah 
kebenaran tunggal sebab mereka menganggap bahwa ukuran nada gamelan sama pitch 
serta interval nada dianggap sama, padahal disetiap tempat dan daerah ukuran nada 
gamelan berbeda-beda, pemahamn inililah yang perlu disampaikan. Dapat 
disimpulkan dari hasil penelitian pembelajaran BIPA dengan media gamelan hanya 
didasarkan pada pengenalan semata tentang gamelan, nama-nama gamelan dan lagu-
lagu nasional dan daerah. kemudian untruk menunjang penelitian peneliti melakukan 
gamelan dengan rekaman gamelan dan pembelajaran bahasa sehingga dapat 
menunjang penelitian. 
 
B. Pendektan Kontekstual dalam Pembelajaran BIPA 
       Untuk menunjang jalannya strategi pembelajaran peneliti menggunakan 
pendekatan penelitian, karena dari hasil studi teoritik sangat cocok untuk menerapkan 
dan memainkan peran dalam pembelajaran yang menuntut mahasiswa menemukan, 
memprtaktekkan serta mengalami langsung dalam pembelajaran dengan 
menggunakan gamelan dalam mpembelajaran BIPA.  
  penerapan pendekatan kontekstual berbantukan media gamelan mengalami 
kualitas proses pembelajaran BIPA dengan baik, ditandai adanya (perhatian, keaktifan, 
motivasi, dan keberanian). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan penerapan 
pendekatan kontekstual menunjukkan bahwa kualitas proses (kinerja mahasiswa) 
maupun kepahaman mereka tentang bahasa Indonesia telah mencapai perkembangan 
yang baik. Selanjutnya, dapat disimpulkan  bahwa pembelajaran BIPA (Bahasa 
Indonesia untuk Penutur Asing) dengan penerapan pendekatan kontekstual 
berbantukan media Gamelan, ditemukan  adanya proses pembelajaran yamg interaktif, 
serta dapat meningkatkan motivasi dalam belajar bahasa Indonesia, dan semangat 
memahami bahasa Indonesia berbantukan musik Gamelan.  
 Sesuai yang diungkapkan Sungkowo (2005: 12), pendekatan kontekstual membuat 
belajar  lebih bermakna mahasiswa akan terjun dan mengalami langsung pembelajaran 
yang sesungguhnya. Dimana terdapat pembelajaran efektif, yakni konstruktivisme 
(Construktivisme), bertanya (Questioning), menemukan (Inquiri), komunitas belajar 
(Learning Comunity), pemodelan (Modeling), dan penilaian sebenarnya (Authentic 
Assessment). Penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran tembang 
macapat dengan media Gamelan dapat dialami oleh mahasiswa BIPA secara langsung. 
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C. Keterlaksanaan Pembelajaran BIPA dengan Media Gamelan 
Pelaksanaan pembelajaran BIPA dengan menggunakan gamelan Jawa Timur 

diantaranya kendhang, gong, pelog, saronen, kethuk dan kempyang. Kemudian nada 
yang digunakan adalah pelog dengan lagu nasional serta konsep colongan dalam 
gamelan dan lagu pajer lengghu Madura. Pembelajaran BIPA dilaksanakan pada tahap 
pengenalan dan mahasiswa mengulani kosa kata yang diberikan oleh tutor, secar atidak 
langsung mahasiswa mengamati dan menanyakan tentang apa itu budaya madura, apa 
itu gamelan, dan arti dari tembang nasional maupun tembang Madura. kegiatan belajar 
mahasiswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih 
bersifat konkret, yang dikolaborasikan dengan media gamelan yang menuntut 
keterlibatan aktivitas mahasiswa dalam mencoba, melakukan, dan mengalami sendiri 
berbagai proses bahasa yang ada dalam pembelajaran tersebut. 

  
SIMPULAN 
  Penerapan pendekatan kontekstual menunjukkan adanya proses (kinerja 
mahasiswa) maupun kepahaman mereka tentang bahasa Indonesia telah mencapai 
perkembangan yang baik. Selanjutnya, dapat disimpulkan  bahwa pembelajaran BIPA 
(Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) dengan penerapan pendekatan kontekstual 
berbantukan media Gamelan, ditemukan  adanya proses pembelajaran yamg interaktif, 
serta dapat meningkatkan motivasi dalam belajar Bahasa Indonesia, dan semangat 
memahami bahasa Indonesia berbantukan musik Gamelan. Pembelajaran BIPA 
dengan menggunakan gamelan Jawa Timur diantaranya kendhang, gong, pelog, 
saronen, kethuk dan kempyang. Kemudian nada yang digunakan adalah pelog dengan 
lagu nasional serta konsep colongan dalam gamelan dan lagu Madura pajer lengghu. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi 
dengan menerapkan model quantum learning berbantuan media grafis. Desain 
penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas dengan tahapan perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. .  Penelitian ini melibatkan guru kelas dan 38 
siswa kelas IV di sebuah sekolah dasar pinggiran kota Semarang . Latar belakang 
peneliti melakukan penelitian karena ditemukan data bahwa di sekolah tersebut 
keterampilan menulis siswa dalam hal mengarang masih kurang. Hal ini di buktikan 
bahwa banyak siswa ketika melaksanakan tes menulis karangan banyak ditemukan 
kesulitan. Tahap proses penelitian, terdiri dari 2 siklus dimana masing-masing siklus 
terdapat 2 pertemuan.Variabel penelitian ini adalah aktivitas siswa dan keterampilan 
menulis siswa. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes, 
observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data diolah menggunakan teknik 
analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor 
aktivitas siswa  pada tahap-tahap siklus mengalami kenaikan.  Pada tahap siklus 
terakhir menunjukkan bahwa dengan penghintungan statistik deskriptif, 92,1 % 
ketrampilan siswa menempati posisi di atas standar ketuntasan. Dapat disimpulkan 
penerapan model quantum learning berbantuan media grafis dapat meningkatkan 
keterampilan menulis karangan deskripsi mencakup aktivitas siswa dan hasil belajar. 
 
Kata kunci: Keterampilan Menulis; Media Grafis; Quantum Learning;  
PENDAHULUAN 

Banyak permasalahan pelaksanaan standar isi mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Guru dalam menerapkan pembelajaran lebih menekankan  pada metode yang 

mengaktifkan guru, pembelajaran yang dilakukan guru kurang kreatif, lebih banyak 

menggunakan metode ceramah dan kurang mengoptimalkan media pembelajaran 

(Depdiknas:2007). 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di kelas IV SDN 

Wringinjajar 3 Kabupaten Demak, peneliti menemukan beberapa hal yang 



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

 
164 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

menyebabkan keterampilan menulis siswa menjadi rendah. Penyebab tersebut 

diantaranya pembelajaran masih menggunakan satu arah, media yang digunakan  

kurang sesuai dengan materi yang disajikan, dan lembar kerja siswa yang kurang 

sesuai dengan materi pembelajaran.  Dari beberapa kendala tersebut mengakibatkan 

keterampilan menulis di SDN Wringinjajar 3 Kabupaten Demak belum optimal dan 

hasil belajar siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia berupa menulis karangan 

masih rendah dan jauh dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hal itu didukung 

dari data yang diperoleh hasil evaluasi proses pembelajaran bahasa Indonesia berupa 

keterampilan menulis siswa kelas IV masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 65.  

Berdasarkan permasalahan pembelajaran tersebut, Usaha yang dilakukan 

untuk memperbaiki pembelajaran Bahasa Indonesia adalah dengan melakukan 

penelitian tindakan dan melakukan inovasi dalam sistem pembelajaran. Pada 

pengembangan inovasi sistem pembelajaran diperlukan metode pembelajaran yang 

mampu mengaktifkan siswa, membuat siswa nyaman mengikuti kegiatan belajar-

mengajar dan menimbulkan suasana menyenangkan di dalam kelas. Model 

pembelajaran quantum learning merupakan solusi untuk memecahkan masalah 

tersebut. Quantum Learning adalah seperangkat metode dan falsafah belajar yang 

terbukti efektif disekolah dan bisnis untuk semua tipe orang dan segala usia 

(DePorter:2010). Pembelajaran kuantum merupakan pembelajaran yang 

menggabungkan rasa percaya diri, keterampilan belajar, dan keterampilan 

berkomunikasi dalam lingkungan yang menyenangkan. 

Penerapan model Quantum Learning dalam kegiatan pembelajaran akan 

menjadi lebih optimal dan lebih efektif apabila didukung dengan penggunakan media 

pembelajaran. Media pembelajaran yang dimaksudkan adalah media grafis. Webster 

dalam Sudjana (2011 : 27) mendifinisikan Graphics atau grafis sebagai seni atau ilmu 

menggambar, terutama penggambaran mekanik. Sudjana (2011 :3) memaparkan ada 

beberapa jenis media pengajaran yang biasa digunakan dalam proses 

pengajaran.Pertama, media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, 

poster, kartun dll. Menurut Arief (2012: 28) media grafis termasuk media visual. 

Sebagaimana halnya media yang lain media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan 
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dari sumber ke penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indra penglihatan.  

Media grafis menurut Sudjana (2011 :4) memiliki kelebihan yaitu mempunyai 

ketepatan dengan tujuan pengajaran, kemudahan memperoleh media, dan sesuai 

dengan taraf berfikir siswa. 

Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, penelitian dengan 

menggunakan model Quantum Learning dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Intan Kumala Sari pada tahun 2013 

dengan judul “Penerapan Metode Quantum Learning dengan Teknik Pengelompokan 

(Clustering) Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Puisi Pada Sekolah Dasar” 

yang menyatakan bahwa ada peningkatan kualitas proses pembelajaran menulis puisi 

setelah diadakan tindakan kelas dengan metode Quantum Learning. Adanya 

peningkatan kemampuan menulis puisi dilihat dari hasil belajar siswa dalam menulis 

puisi. Hal ini terbukti dengan meningkatnya hasil belajar siswa dalam menulis puisi 

yang penilaiannya didasarkan pada isi, diksi, rima, dan kesesuaian isi dengan tema. 

Peningkatan kemampuan siswa terjadi pada siklus I hingga siklus II yang ditunjukkan 

dengan semakin banyaknya siswa yang telah mencapai batas ketuntasan (KKM ≥ 65).  

Pada siklus I siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar sebesar 65% atau sebanyak 

26 siswa dan pada siklus II meningkat menjadi 88% atau sebanyak 35 siswa. 

Langkah model Quantum Learning dengan media grafis yaitu (1)Guru 

menyiapkan bahan ajar, media grafis berupa gambar dan LKS. (2) Guru menjelaskan 

model Quantum Learning dengan media grafis serta  materi dan kompetensi yang akan 

dicapai secara umum. (3) Guru menempelkan beberapa gambar, kemudian siswa 

diminta untuk membayangkan tentang gambar tersebut dalam kaitannya kehidupan 

sehari-hari siswa. (4) Guru meminta beberapa siswa untuk menjelaskan sedikit 

mengenai gambar yang di tempel di papan tulis. (5) Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok heterogen ( setiap kelompok beranggota 4-5 siswa ). (6) Secara 

berkelompok siswa mengerjakan LKS yang diberikan guru berupa sebuah gambar 

yang kemudian di diskusikan dengan teman satu kelompok. (7) Perwakilan 

kelompok menyajikan hasil karangan kelompok, sedangkan kelompok lain diminta 

memberikan tanggapan. (8) Kegiatan akhir pembelajaran adalah refleksi yang 

dilakuakan guru bersama siswa dan simpulan atas materi yang dipelajari. (9) Evaluasi 
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akhir yaitu siswa menulis karangan deskripsi secara individu. Sedangkan tujuan 

penelitian adalah meningkatkan aktivitas siswa dan keterampilan menulis siswa 

melalui model Quantum Learning berbantuan media grafis. 

METODE PENELITIAN 

Subjek penelitian adalah guru kelas dan siswa kelas IV SDN Wringinjajar 3 

Kabupaten Demak. Jumlah siswa yang diteliti sebanyak 38 siswa. Sumber data dalam 

penelitian ini meliputi siswa, guru, data dokumen, dan catatan lapangan.. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas. Siklus yang 

digunakan sebanyak 2 siklus dengan masing-masing siklus terdiri dari 2 pertemuan. 

Terdapat 4 tahap penting dalam pelaksanaan PTK setiap siklus, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Kegiatan tersebut dilakukan dalam 

siklus berulang (Arikunto : 2011). Variabel  yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Variabel tindakan yaitu penerapan model 

pembelajaran Quantum Learning dengan media grafis siswa kelas IV SDN 

Wringinjajar 3 Kabupaten Demak. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

teknik tes, dan teknik non tes yaitu observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. 

Teknik analisis data kuantitatif untuk menghitung aktivitas siswa adalah sebagai 

berikut.  

Tabel 1 Prosentase Tingkat Keberhasilan 

Tingkat Keberhasilan (%) Arti 
>80% Sangat tinggi 

60-79% Tinggi 
40-59% Sedang 
20-39% Rendah 
<20% Sangat rendah 

        (Aqib : 2011 ) 

Hasil Perhitungan dibandingkan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang dikelompokkan ke dalam kategori tuntas dan tidak tuntas sesuai dengan KKM 

SDN Wringinjajar 3 Mranggen Demak, yaitu dengan kriteria sebagai berikut. 

Tabel 2 Kriteria Ketuntasan Minimal 

% Klasikal Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 
≥ 80 ≥ 65 Tuntas 
< 80 < 65 Tidak Tuntas 
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(Sumber : KKM SDN Wringinjajar 3)  

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Aktivitas Siswa  

 
Gambar 1. Peningkatan Aktivitas Siswa 

Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran pada siklus 

I pertemuan 1diperoleh skor 16,38 dan termasuk kategori cukup. Masih ada siswa yang 

terlambat memasuki kelas, kurang konsentrasi memperhatikan penjelasan guru, dan 

masih ada siswa yang ngobrol dengan temanya saat pembelajaran. Hal tersebut 

mengakibatkan kondisi pembelajaran menjadi gaduh. Namun pada saat menjawab 

pertanyaan siswa terlihat antusisas dan aktif 

Pada siklus I Pertemuan 2 terjadi peningkatan aktivitas siswa dengan perolehan 

skor sebesar 21,31. Pada siklus II, siswa sudah banyak yang siap untuk mengikuti 

pembelajaran walaupun terdapat 5 siswa yang masih kurang siap karena kurang 

menyiapkan peralatan tulis siswa. Pada saat pengamatan gambar siswa sudah aktif 

mengamati gambar tersebut. Namun masih ada siswa kurang serius terhadap kerja 

kelompok dengan teman mereka, sehingga dalam kerja kelompok kurang kondusif.  
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Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 1 mengalami 

peningkatan yaitu dengan perolehan skor 30,59. pada siklus II pertemuan 1, siswa 

lebih siap mengikuti pembelajaran. Dalam hal kerja kelompok semua siswa sudah 

berpartisipasi dalam kerja kelompok tersebut. Semua siswa aktif dalam memberikan 

ide pada kegiatan kelompok. Terdepat 1 kelompok yang kurang maksimal dalam 

mempresentasikan hasil kerja didepan kelas. Namun secara keseluruhan semua siswa 

sudah baik dalam memperhatikan prsentasi kelompok teman. 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 2 mengalami 

peningkatan yaitu dengan perolehan skor 32,52. pada siklus II pertemuan 1, siswa 

lebih siap mengikuti pembelajaran. Semua siswa lebih aktif dalam memberikan ide 

pada kegiatan kelompok. Semua kelompok sudah maksimal dalam mempresentasikan 

hasil kerja didepan kelas. Secara keseluruhan semua siswa sudah baik dalam 

memperhatikan prsentasi kelompok teman. 

Berdasarkan data tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu aktivitas 

siswa pada siklus I pertemuan 1 sampai siklus II pertemuan 2 terjadi peningkatan. Hal 

ini menunjukkan bahwa pembelajaran menulis melalui model Quantum Learning 

dengan media grafis dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Keterampilan Menulis 

 
Gambar 2. Peningkatan Keterampilan Menulis 

 Hasil keterampilan menulis karangan deskripsi siswa melalui model Quantum 

Learning dengan media grafis menunjukkan bahwa siklus I rata-rata nilai yang 
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diperoleh adalah 56,7( belum memenuhi KKM yaitu 65) dengan presentase ketuntasan 

belajar klasikal sebesar 57,89% atau sebanyak 22 siswa dari 38 siswa mendapat 

kategori tuntas. Hasil penelitian siklus II adalah rata-rata nilai yang diperoleh adalah 

74,6 ( memenuhi KKM yaitu 65) dengan persentase ketuntasan belajar klasikal  92,1% 

atau sebanyak 35 dari 37 siswa mendapat kategori tuntas. 

Peningkatan yang terajadi yaitu nilai rata-rata dan persentase ketuntasan 

dikarenakan pada siklus I baik pertemuan 1 dan pertemuan 2 siswa kurang paham 

bagaimana membuat karangan deskripsi dengan merujuk pada gambar. Siswa hanya 

menjelaskan gambar dengan kalimat-kalimat , sehingga bentuk karangan yang 

diinginkan belum muncul dengan baik. Selain itu pada siklus I siswa kurang mampu 

mengembangkan ide karangan yang dibuat siswa, sehingga karangan terkesan kaku. 

Selain itu tanda baca pada karangan yang dibuat belum sesuai dengan apa yang 

diinginkan pada instrumen. 

Hasil karangan pada siklus II menunjukkan penimgkatan di semua deskriptor 

dalam indikator. Siswa sudah mampu berkompetensi secara baik dan sehat dalam 

membuat karangan. Pengguanaan ejaan dan tanda baca juga sudah baik. Selain itu ide 

yang dikembangkan siswa juga sudah baik. 

 Dari uraian diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pembelajaran 

menulis karangan deskripsi melalui model Quantum Lerning dengan media grafis 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

SIMPULAN  

Dari penelitian ini peneliti dapat menarik simpulan. Pertama penerapan model 

Quantum Learning dengan media grafis dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas IV. 

Kedua penerapan model Quantum Lerning dengan media grafis dapat meningkatkan 

hasil belajar berupa menulis karangan deskripsi siswa kelas IV. 
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ABSTRAK  

Sejauh ini media masa berkontribusi dalam pemberian pengajaran kepada masyarakat 
tentang makna pluralisme. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif, dan analisis data yang bersifat induktif / kualitatif, sementara 
teknik pengumpulan data melalui sistem library Research, dengan temuan bahwa 
adanya media masa seperti yang diberitakan melalui TV, radio, dan surat kabar, turut 
memberikan sumbangsih dalam internalisasi nilai-nilai pluralitas dengan alasan media 
masa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa perbedaan di Indonesia adalah 
sebuah keniscayaan, yang pada implikasinya dengan adanya media masa masyarakat 
akan mampu mengenali, menerima dan menghargai perbedaan yang ada, baik 
perbedaan ras, bahasa, warna kulit, budaya dan agama sekalipun.  

Kata Kunci : literasi media, internalisasi, pluralitas agama 

ABSTRACT  

Mass media so far contributes to the teaching of the community about the meaning of 
pluralism. This paper uses descriptive method in writing with qualitative approach, 
and data analysis that is inductive / qualitative, while the data collection technique 
through library system Research, with the findings that mass media as reported 
through TV, radio, and newspapers, also contributed in the internalization plurality 
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values on the reason that mass media informs the public that differences in Indonesia 
are a necessity, which is in its implications of mass media society will be able to 
recognize, accept and appreciate the existing differences, whether racial, linguistic, 
color, cultural, and religion. 

Keywords : Media literation, internalization, religious plurality 

PENDAHULUAN 

Kemajemukan dan perbedaan di Indonesia ini merupakan sunatullah yang 

tidak bisa dipungkiri, mulai dari kemajemukan dan perbedaan ras, etnik, bahasa, 

budaya dan agama sekalipun. Setidaknya menurut Badan Pusat Statistik menyebutkan 

bahwa Indonesia Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa atau 

tepatnya 1.340 suku bangsa (www.netralnews.com). Selain dikenal sebagai negara 

dengan keragaman etniknya, Indonesia yang penduduknya mencapai 260 juta jiwa di 

tahun 2017 ini menganut beberapa agama dan penghayat kepercayaan, sebagaimana 

yang tertuang dalam Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan 

penyalahgunaan dan atau penodaan agama Pasal 1 menyinggung soal ”agama yang 

dianut”, dalam penjelasannya dikatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh 

penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Cu 

(Confusius). 

Sesuai data di atas, dapat dikatakan kemajemukan di Indonesia ini merupakan 

realitas empirik yang sedari dahulu dikenal sebagai potensi berbangsa dan bernegara, 

dengan semboyan “Bineka tunggal ika”. Meskipun berbeda-beda namun tetap satu 

juwa. Begitu sejak Negara Republik Indonesia didirikan, nyatanya bukan menjadi 

negara teokrasi, sebaliknya tidak juga menjadi negara sekuler tetapi menjadi negara 

Pancasila, yang di dalamnya terdiri dari multi etnik, suku, agama, bahasa, budaya dan 

lain sebagainya.  

Kemajemukan dan perbedaan itu sendiri ada secara alami karena terbentuk 

oleh keyakinan (belife) pandangan hidup atau word view. Keyakinan atau belife lebih-

lebih yang dogmatis-idiologis, dibentuk oleh kepentingan-kepentingan untuk 

mempertahankan diri atau kelompok (Survival for the fittest). (M.Amin Abdullah, 

2016). 
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Namun jika diperhatikan pada dasawarsa terakhir, Kita menjadi prihatin dan 

bertanya-tanya mengapa kehidupan di negara Indonesia yang dulu terkenal damai, 

ramah, dan santun kini berubah menjadi kehidupan anarkis, radikalis, konflik bahkan 

teroris menghantui kita di mana-mana. Perwujudannya, terjadinya kasus penolakan 

misa natal oleh FPI dan GPK di alun-alun mini Ungaran pada (24 Desember 2013), 

percobaan pembakaran pintu Gereja Katolik st. Yusuf di Kecamatan Wonosari Klaten 

pada (Rabu, 13 Oktober 2010), terjadinya bom molotov oleh Arga Wiratama di Kapel 

Santa Ancilla Polanharjo Klaten pada (Rabu, 01 Desember 2010), terjadinya bom 

molotov di GKJ Desa Sabranglor Trucuk pada, (Oktober 2010 & 2-6-2011), kemudian 

bom bunuh diri di GBI Kepunton Surakarta pada (25 September 2011) yang dilakukan 

oleh (Pino Damayanto alias Ahmad Yosepa Hayat, pengrusakan gua Maria di Desa 

sepanjang Tawangmangu, tempat ibadah agama Katolik Sendang Pawitra pada (Rabu, 

14 Desember 2011), dan kasus-kasus lainnya.  

Kasus-kasus di atas merupakan contoh kasus memilukan yang terjadi akibat 

paham radikalisme agama pada dasawarsa terakhir ini. Sementara itu radikalisme 

agama sendiri merupakan bagian kecil dari bentuk-bentuk radikalisme, setidaknya 

menurut M. Natsir (Kemenristekdikti) sebagaimana yang disampaikan dalam seminar 

nasional pada Mei 2017 di Aula Pascasarjana Undip Semarang menunjukkan bahwa 

radikalisme berwujud pada 9 (sembilan) jenis POK, di antaranya : 1) radikalisme 

gagasan, 2) radikal milisi, 3) radikal separatis, 4) radikal premanisme, 5) radikal 

lainnya, 6) radikalisme masyarakat, 7) radikalisme agama, 8) radikalisme budaya, dan 

9) radikal teroris. ( M. Natsir, 7 Mei 2017). 

Sementara radikal teroris sendiri dapat kita lihat dari berujungnya kasus bom 

bunuh diri seperti yang terjadi pada kasus bom JW Mariot & Ritz Carlton pada tahun 

2009, bom buku di radio Utan Kayu Jakarta, teror bom di Klaten & Solo pada tahun 

2011, bom Gereja Kepunton Solo pada tahun 2011, bom Thamrin Jakarta pada 2016, 

dan bom Mapolresta Surakarta pada 2016.  

Melihat realitas di atas, sehingga timbul pertanyaan mengapa hal tersebut 

terjadi, apakah ada yang salah dalam perjalanan perkembangan bangsa ini. Hingga 

realitas kemajemukan dan perbedaan yang ada di Indonesia menjadi terciderai, yang 
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seharusnya sebagai kekayaan dan pemersatu bangsa, justru sering menimbulkan 

pertikaian, permusuhan dan konflik berkepanjangan. Dan di sinilah letak garis 

lurusnya, di mana realitas tersebut yang dapat diakses melalui media massa dan oleh 

siapapun juga, media masa atau yang sering dikenal sebagai pers merupakan bentuk 

jamak dari medium yang berarti tengah atau perantara. Massa berasal 

dari bahasa Inggris yaitu mass yang berarti kelompok atau kumpulan. (Echolols, Jhon 

M. & Hasan Shadily, 2000). Dengan demikian, media massa dapat diartikan 

sebagai perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya satu 

sama lain (Soehadi, 1978).  

Media massa dalam kontribusinya tidak terbantahkan lagi, diakui ataupun tidak 

semua kalangan dapat mengaksesnya melalui berbagai jenis media, akan tetapi yang 

menjadi perhatian penting, mampukan masyarakat memanfaatkan media massa 

tersebut sebagai ajang literasi dalam merespon perbedaan agama dan 

kecenderungannya di Indonesia ini, termasuk di dalamnya memilih dan memahami 

konten yang benar serta menghindari budaya literasi hoax, melihat realitas tersebut 

sehingga penulis menjadi tertarik dan mengangkatnya dengan judul Internalisasi Nilai-

Nilai Pluralitas Agama melalui Literasi Media.  

METODE   
Penulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, 

dan analisis data yang bersifat induktif / kualitatif, sementara teknik pengumpulan data 

melalui sistem library Research. 

HASIL 
Adanya  media masa baik berupa printed media, electronic media dan cyber 

media nyatanya turut memberikan sumbangsih dalam internalisasi nilai-nilai pluralitas 

agama dengan alasan media masa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa 

perbedaan di Indonesia adalah sebuah keniscayaan, yang pada implikasinya dengan 

adanya media masa masyarakat akan mampu mengenali, menerima dan menghargai 

perbedaan yang ada, baik perbedaan ras, bahasa, warna kulit, budaya dan agama 

sekalipun.  

 PEMBAHASAN 
1. Media dan Kontribusinya  
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Secara terminologi Media merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang berarti tengah atau perantara, sementara massa berasal 

dari bahasa Inggris yaitu mass yang berarti kelompok atau kumpulan. (Echolols, 

Jhon M. & Hasan Shadily, 2000). Dengan kata lain, media massa dapat diartikan 

sebagai bentuk perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa (kelompok atau 

kumpulan) orang dalam hubungannya satu sama lain (Soehadi, 1978). 

Media massa dapat berwujud pada beragam jenis, di antaranya printed 

media, seperti koran, majalah, surat kabar, tabloid, dan news letter, kemudian 

electronic media seperti radio, televisi, dan film, sementara yang terakhir berwujud 

pada cybermedia. 

Sebagai pelantara dalam berhubungan dengan kelompok, Media masa 

berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 3 

Ayat (1), sementara dalam pasal 4 ditambahkan bahwa media massa juga berfungsi 

sebagai lembaga ekonomi. 

Dilihat dari segi fungsinya to inform, to educate, to control, and to 

entertain, media massa mempunyai dua kecenderungan besar, kecenderungan ini 

bersifat “pengendalian”, dalam literasi bahasa pengendalian merupakan sinonim 

dari kata pengawasan, yang bermakna: inspeksi, kontrol, pemeliharaan, 

pemeriksaan, pencegahan, penelitian, pengamatan, pengendalian, penilikan, 

penjagaan, penyeliaan, perlindungan, dan atau supervise. (KBBI, 2008). Sesuai 

dengan konsep kecenderungan ini, realisasinya kehadiran media massa membawa 

pengaruh, baik berupa idiologi, nilai, atau hasutan yang mampu mempengaruhi, 

artinya pengaruh tersebut bersifat provokasi maupun menciptakan keharmonisan, 

dengan kata lain media massa dalam realisasinya mempunyai dua kecenderungan, 

yakni berpotensi dalam pemicu konflik dan berpotensi dalam menciptakan 

keharmonisan bagi kelompok masyarakat. 

Pertama; media massa dan potensinya sebagai pemicu konflik. Melihat 

fungsinya yang mencakup dalam lima lini sekaligus, tentu tiada yang menyangka 

bahwa media massa mampu berpotensi dalam memicu konflik, karena media 

dipercaya penuh sebagai pusat informasi kepada masyarakat, sebagai bentuk 
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pendidikan kepada masyarakat, kemudian berperan sebagai nilai kontrol dalam 

masyarakat, sebagai media hiburan masyarakat, serta sebagai lembaga ekonomi 

yang dipercaya. Namun pada realitanya, fungsi-fungsi sebagaimana telah 

diundangkan tersebut tidak selamanya berjalan lurus, berbanding terbalik media 

massa nyatanya turut menjadi bagian dalam memicu konflik, media tidak hanya 

menjadi bagian dari sebuah konflik, atau berada dalam situasi konflik, melainkan 

medialah penyebab konflik itu sendiri. (Ranggabumi Nuswantoro, 2013). 

Dikatakan media berpotensi menimbulkan konflik dapat dijelaskan bahwa 

media sendiri menumbuhsuburkan prasangka masyarakat terhadap suatu hal, 

biasanya hal tersebut yang bertalian erat dengan ras, etnik, budaya, golongan, 

maupun agama, atau kasus-kasus lain yang mengandung unsur SARA. Akibatnya, 

masyarakat menjadi terprovokasi sehingga berpotensi meningkatkan prasangka 

negative menjadi perlakukan diskriminatif bahkan berujung konflik terbuka.  

Hal ini dapat dilihat melalui beberapa kasus-kasus yang terjadi di 

Indonesia, pemeriannya pasca terjadinya bom Bali, muncul prasangka negatif 

masyarakat Bali terhadap pendatang terutama mereka yang beragama Islam. 

Prasangka tersebut bertumbuh semakin subur bukan hanya karena satu per satu 

orang Bali membenci pendatang, tetapi karena media lokal terus-menerus 

menampilkan berita negatif mengenai pendatang (Islam) sehingga mempengaruhi 

prasangka yang sudah ada sebelumnya. Salah satu media yang paling kelihatan 

adalah Bali Post (Burhanuddin, 2008). Bali Post bahkan turut mensponsori gerakan 

Ajeg Bali, yakni gerakan yang mengajak masyarakat Bali untuk berpikir, berkata, 

dan berbuat bagi kejaegan Bali, khususnya di bidang agama dan budaya. Gerakan 

ini sebenarnya bertujuan baik, untuk menjaga adat dan budaya asli Bali dari 

intervensi luar. Tetapi dalam pelaksanaannya Ajeg Bali kerap disalahgunakan 

sebagai dasar untuk mendiskriminasikan pendatang. (Ranggabumi Nuswantoro, 

2013). 

Pemerian lainnya kita bisa mengaca dari kasus runtuhnya menara WTC 

pada 11 September 2011). Pasca kejadian tersebut, kaum Muslim menjadi objek 

kecurigaan di tengah masyarakat Eropa, terlebih di Amerika serikat. (Tarmizi 

Taher, 2004). Mereka menuduh masyarakat Islam sengaja melakukan penyerangan 
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terbuka untuk mencapai satu dunia Islam yang utuh di muka bumi ini. Prasangka 

dikonstruksikan oleh Amerika Serikat (saat pemerintahan George W. Bush), 

kemudian disebarluaskan oleh media-media Barat. Akibatnya negara-negara Islam 

mengalami diskriminasi, termasuk Indonesia. Banyak di antara mereka yang 

dikenakan travel warning, sehingga kunjungan wisatawan menurun. Selain itu 

banyak kerja sama tingkat internasional yang ditinjau ulang karena prasangka ini. 

Bagaimana proyek-proyek pendidikan dan kemanusiaan yang tadinya berjalan 

lancar menjadi terhambat. Media barat telah memprovokasi masyarakat 

internasional untuk menaruh prasangka negatif terhadap Islam. (Ranggabumi 

Nuswantoro, 2013). 

Melihat dua kasus besar di atas, berimplikasi bahwa media massa 

mempunyai kecenderungan dalam menciptakan kebencian di tengah-tengah 

masyarakat, sehingga tidak dapat dipungkiri prasangka-prasangka negative akan 

muncul dan prilaku diskriminatif atas suatu golongan tidak dapat terelakkan lagi. 

Sementara itu menurut Baowollo (2012) sebagaimana yang dikutip oleh 

Ranggabumi Nuswantoro menyatakan setidaknya ada 4 konsep yang harus 

diperhatikan ketika membicarakan media dalam situasi konflik: (1) kepemilikan 

media; (2) bandwagon effect; (3) infection; (4) bahasa-bahasa media. (Ranggabumi 

Nuswantoro, 2013). Melalui hal ini berimplikasi ketika media massa mempunyai 

tenaga kerja yang handal, adanya kekuatan modal yang besar, dan informasi serta 

teknologi yang mutakhir, maka media massa akan mampu menciptakan kondisi dan 

berbuat banyak hal dalam masyarakat. Sementara itu dalam mendukung hal 

tersebut, hal yang paling dominan adalah hadirnya media owner itu sendiri, James 

Watson (1998) menyatakan bahwa siapa yang mengontrol proses komunikasi 

massa niscaya mendapat pengaruh besar dalam konteks sosial yang lebih luas. 

Sementara itu Das Freedman memberikan tesis menarik mengenai hal ini: sistem 

media dibentuk oleh pemilik media dengan tujuan ekonomi politik tertentu, dengan 

nuansa-nuansa teknologi, ekonomi, dan sosial di dalamnya. Maka dapat dikatakan 

pemilik media memiliki kepentingan ekonomi politik dari media yang dimilikinya. 

(Das Freedman, 2008). 
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Kedua; Media massa berpotensi menciptakan keharmonisan. Sama halnya 

media massa dilihat dari lini  potensi konflik maka akan terlahir kecurigaan-

kecurigaan dalam pandangan masyarakat yang diakibatkan dari pengaruh atau 

infeksi dari apa yang telah dilihatnya melalui media, tidak jauh berbeda, masih 

menganulir dari kata pengaruh dan infeksi, media nyatanya juga mampu melahirkan 

atau menciptakan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat dengan apa yang 

ditayangkan, ini dikarenakan media massa mempunyai 

pengaruh yang sangat besar dalam membangun mindset masyarakat 

karena perannya yang sangat potensial untuk mengangkat opini publik 

sekaligus sebagai wadah berdialog antar lapisan. (Mas’udi, 2013). 

Secara lebih spesifik dilihat dari potensi positifnya media massa berperan: 

(1) kontribusi dalam menyebarluaskan dan memperkuat kesepahaman antar warga; 

(2) pemahaman terhadap adanya kemajemukan sehingga melahirkan penghargaan 

terhadap budaya lain; (3) sebagai ajang publik dalam mengaktualisasikan aspirasi 

yang beragam; (4) sebagai alat kontrol publik masyarakat dalam mengendalikan 

seseorang, kelompok, golongan, atau lembaga dari perbuatan sewenang-wenang, 

(5) meningkatkan kesadaran terhadap persoalan sosial, politik, dan lain-lain di 

lingkungannya. (Tatang Muttaqin, 2006). 

Kedua kecenderungan media massa di atas diibaratkan seperti dua sisi 

uang koin yang tidak dapat terpisahkan, pertama berpotensi konflik sementara pada 

sisi yang lain mampu menciptakan keharmonisan, yang mana kedua kecenderungan 

tersebut sangat oleh bahasa penyampaian.  

Bahasa sendiri dapat dimaknai sebagai alat pokok media dalam 

menyampaikan informasi kepada publik, dengan kata lain bahasa adalah perangkat 

utama media dalam melakukan konstruksi realitas, bahasa ibarat alat 

konseptualisasi dan alat narasi. Melihat begitu fundamentalnya bahasa dalam 

media, maka berimplikiasi tiada bahasa maka tiada berita, cerita, ataupun ilmu 

pengetahuan tanpa ada bahasa. Selanjutnya, penggunaan bahasa (simbol) tertentu 

menentukan format narasi (makna) tertentu (Sudibyo, dkk, 2001). Ini artinya bahasa 

dijadikan sebagai suatu alat bantu dalam memahami sekaligus menentukan respons 



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

 
178 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

masyarakat terkait informasi realitas pluralitas agama dengan dua 

kecenderungannya yang dihadirkan oleh media.  

Selain itu, kehadiran bahasa sebagai alat bantu dalam penyampaian 

informasi serta perolehan informasi atas realita pluralitas agama dengan beragam 

kecenderungannya di Indonesia ini, tidak dapat menafikkan bahwa di sini perlu 

adanya kecerdasan masyarakat dalam membaca media dan mengambilnya sebagai 

sebuah referensi, membaca media massa lebih kepada kompetensi memilih media 

yang falid dan meninggalkan media yang berkecenderungan menampilkan berita-

berita hoax, dikarenakan dengan apa yang masyarakat pahami tentang pluralitas 

agama sesuai dengan apa yang didapat melalui media nantinya membawa pada 

respons selanjutnya. 

2. Pluralitas agama 
Secara fenomenologis, istilah ‘pluralisme beragama’ (religious pluralism) 

menunjukkan pada fakta, bahwa sejarah agama-agama menampilkan suatu 

pluralitas tradisi dan berbagai varian masing-masing tradisi. Sedangkan, secara 

filosofis istilah ‘pluralisme beragama’ menunjukkan pada suatu teori partikular 

tentang hubungan antara berbagai tradisi itu. Teori itu berkaitan dengan hubungan 

antar berbagai agama besar dunia yang menampakkan berbagai konsepsi, persepsi, 

dan respon tentang ultim yang satu, realitas ketuhanan yang penuh dengan misteri. 

Teori hubungan antar agama itu, paling tidak didekati melalui dua bentuk utama, 

eksklusivisme dan inklusivisme. (Mersia Eliende, 1987). Sebaliknya, pluralisme 

tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, 

beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya 

menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Demikian juga, pluralisme 

tidak boleh dipahami sekadar sebagai “kebaikan negatif” (negative good), hanya 

ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme. Tetapi, pluralisme harus 

dipahami sebagai “pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban”. 

Bahkan, pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, 

antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya. 

(Budhy Munawar Rachman, 2001). 

Makna pluralisme seperti itu, terungkap dalam Kitab Suci al-Quran yang 

berbunyi: “Seandainya Allah tidak mengimbangi segolongan manusia dengan 
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segolongan yang lain, maka pastilah bumi hancur; namun Allah mempunyai 

kemurahan yang melimpah kepada seluruh alam” (QS. al-Baqarah: 251):. Suatu 

penegasan, bahwa Allah menciptakan mekanisme pengawasan dan pengimbangan 

antara sesama manusia guna memelihara keutuhan bumi, dan merupakan salah satu 

wujud kemurahan Tuhan yang melimpah kepada umat manusia. (Budhy Munawar 

Rachman, 2001). Dengan demikian, pluralisme bisa muncul pada masyarakat di 

manapun ia berada. Ia selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin 

cerdas dan tidak ingin dibatasi oleh sekat-sekat sektarianisme. Pluralisme harus 

dimaknai sebagai konsekuensi logis dari Keadilan Ilahi – bahwa keyakinan 

seseorang tidak dapat diklaim benar dan salah tanpa mengetahui dan memahami 

terlebih dahulu latar belakang pembentukannya, seperti lingkungan sosial budaya, 

referensi atau informasi yang diterima, tingkat hubungan komunikasi, dan klaim-

klaim kebenaran yang dibawa dengan kendaraan ekonomi-politik dan kemudian 

direkayasa sedemikian rupa demi kepentingan sesaat, tidak akan diterima oleh 

seluruh komunitas manusia manapun. 

Pada situasi dewasa ini, diperlukan kesadaran akan sifat dan hakikat 

“pluralistik” dan “lintas budaya”. Disebut pluralistik, karena tidak ada lagi satu 

budaya, ideologi, maupun agama yang dapat mengklaim sebagai satu-satunya 

sistem yang unik dan bahkan terbaik dalam pengertian absolut. Di sebut lintas 

budaya, karena komunitas manusia tidak lagi hidup dalam sekat-sekat, sehingga 

setiap persoalan manusia saat ini yang tidak dilihat dalam parameter kemajemukan 

budaya adalah persoalan yang secara metodologis salah letak. (Ahmad Norma 

Permata, 2000). 

Berdasarkan fakta empiris-historis, keragaman beragama (pluralitas) tidak 

mungkin bisa dihindari. Inilah yang diingatkan oleh Nurcholish Madjid, bahwa 

sistem nilai plural adalah sebuah aturan Tuhan (sunnatullah) yang tidak bisa diubah, 

diubah, dilawan, dan diingkari. siapa yang mencoba mengingkari hukum 

kemajemukan budaya tersebut, maka akan timbul fenomena pergolakan yang tidak 

berkesudahan. (Nurcholish Madjid, 1995) Demikian juga pandangan H.M. Rasjidi 

yang mengakui bahwa dalam kenyataan sejarah masyarakat adalah multi-complex 

yang mengandung religious pluralism, bermacam-macam agama. Hal ini adalah 
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realitas, karena itu mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri, dengan mengakui 

adanya religious pluralism dalam masyarakat Indonesia. (M. Rasidji Al-Jamiah, 

1968: 35). Boleh dikatakan bahwa memahami pluraritas agama dan budaya 

merupakan bagian dari cara memahami agama secara kontekstual. Memahami 

agama, pada dasarnya memahami juga kebudayaan masyarakat secara menyeluruh. 

Dan jika agama dipahami secara integral dengan kondisi sosial kulturalnya, pada 

saat itu pula akan tampak dengan sendirinya mana aspek budaya yang selaras 

dengan misi agama dan mana yang tidak. 

Dengan kenyataan bahwa keberagamaan masyarakat Indonesia adalah 

pluralistis dan merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari, maka masalah ini 

diakui dalam konstitusi dan telah ditegaskan adanya jaminan untuk masing-masing 

pemeluk agama dalam melaksanakan ajaran sesuai dengan keyakinan masing-

masing. Oleh karena itu, kekayaan keragaman ini bila dikelola dengan baik dan 

positif, maka akan menjadi modal besar bagi bangsa Indonesia. Namun bisa juga 

menjadi bencana yang mengandung potensi konflik. Sebagai kenyataan sosial, 

pluralitas agama ini tak jarang menjadi problem, di mana agama di satu sisi 

dianggap sebagai hak pribadi yang otonom, namun di sisi lain hak ini memiliki 

implikasi sosial yang kompleks dalam kehidupan masyarakat. Masing-masing 

penganut agama meyakini bahwa ajaran dan nilai-nilai yang dianutnya (claim of 

truth) harus diwartakan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dalam 

konteks ini, agama sering kali menjadi potensi konflik dalam kehidupan 

masyarakat. 

Bukan saja hanya keragaman dalam beragama yang berpeluang 

memunculkan konflik, tetapi juga bisa terjadi karena keragaman etnis dan budaya. 

Perbedaan budaya menjadi sebuah konduksi dalam hubungan interpersonal. 

Misalnya, ada yang mengangguk-nganggukan kepala atau bilang ‘uh’, tepuk tangan 

ataupun mengedipkan mata ketika mengungkapkan perhatiannya ketika diajak 

bicara atau mendengarkan pidato. Di kalangan psikolog, perbedaan budaya 

menunjukkan perbedaan intelegensia masyarakat. Masyarakat Sunda bercirikan 

ramah, masyarakat Bali lemah gemulai, dan lain-lain. Jika masyarakat atau 

seseorang memiliki kemampuan menguasai hal itu maka merupakan ciri dari 
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tingkat intelegensianya. Sementara, manipulasi dan rekayasa kata dan angka 

menjadi penting dalam masyarakat Barat, maka keahlian dalam memiliki 

kemampuan ini menunjukkan kepada kemampuan intelegensinya. 

(www.komunitasdemokrasi.or.id). Di sinilah perlunya membangun kesadaran 

bersama akan penghormatan terhadap keragaman identitas sosial termasuk identitas 

dan ekspresi keberagamaan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya pengetahuan 

dan pemahaman tentang budaya yang beragam itu supaya tidak terjadi fragmentasi 

kelompok, ketersinggungan, kesalahpahaman, dan konflik-konflik horizontal, dan 

konsep yang ditawarkan adalah budaya literasi yang baik tengah masyarakat, 

artinya masyarakat diharapkan mampu mengambil dan memahami informasi 

seluas-luasnya terkait dengan pluralitas agama yang ada, dengan catatan 

masyarakat juga harus memilah informasi yang sesuai, karena dengan budaya 

literasi yang baik itulah nilai-nilai pluralitas agama mampu terinternalisasi dengan 

sempurna dan akhirnya menciptakan keadaan masyarakat yang inklusif.  

3. Internalisasi nilai-nilai pluralitas agama melalui literasi media  

Kemajemukan dan perbedaan di Indonesia ini merupakan sunatullah yang 

tidak bisa dipungkiri, mulai dari kemajemukan dan perbedaan ras, etnik, bahasa, 

budaya dan multi agama sekalipun. Agama-agama besar dunia tumbuh dan 

berkembang di Nusantara ini, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan 

Khonghucu. (Yusuf Asry, 2010).  

Selain itu, kemajemukan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia 

dipandang sebagai hazanah sekaligus kekuatan bangsa. Karena agama dianggap 

satau kesatuan dari system belief yang kuat. Dalam konteks ini, faktor kerukunan 

umat beragama menjadi perlu untuk diaksentuasikan, bahkan upaya pemeliharaan 

keharmonisan tersebut menjadi mutlak diperlukan. 

Namun yang menjadi urgen adalah bagaimana realitas empirik tentang 

hazanah dan kekuatan bangsa ini mampu diketahui bahkan menjadi 

terimplementasi dalam pribadi masyarakat Indonesia secara menyeluruh, pasalnya 

informasi tersebut masih dalam tataran diplomatis oleh para penstudi-penstudi 

agama dan para akademisi saja yang tertuang dalam kegiatan diklat, workshop, 

diskusi, seminar, atau berliterasi secara mandiri, sementara itu masih sangat jarang 
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sekali masyarakat luas mampu mengakses informasi tentang realitas kemajemukan 

bangsanya sendiri secara mendetail.  

Padahal realitas tersebut sangat penting untuk diketahui, terlebih kaitannya 

dengan kepercayaan atau agama, karena dengan mengetahui realitas pluralistik 

tersebut masyarakat Indonesia menjadi paham, dan maklum terhadap keadaan 

bangsanya, serta menjadi referensi dalam pengambilan sikap, apakah masyarakat 

harus berperilaku skriptualis, radikalis atau saling toleran dan inklusif.  

Sesuai dengan kebutuhan ini, tentunya diperlukan suatu pelantara yang 

mencakup semua elemen masyarakat dan diakui sebagai kebenaran tunggal dan 

tentunya harus mudah diakses, tak lain pelantara tersebut adalah adanya media 

massa.  

Media massa merupakan bentuk perantara atau alat-alat yang digunakan 

oleh massa (kelompok atau kumpulan) orang dalam hubungannya satu sama lain 

(Soehadi, 1978). Media massa dapat berwujud pada beragam jenis, di antaranya 

printed media, seperti koran, majalah, surat kabar, tabloid, dan news letter, 

kemudian electronic media seperti radio, televisi, dan film, sementara yang terakhir 

berwujud pada cyber media.  

Media massa adalah salah satu perantara yang dapat digunakan dalam 

menginformasikan kepada masyarakat Indonesia tentang realitas kemajemukan dan 

perbedaan agama yang ada, dengan media massa, baik berupa printed media, 

electronic media dan cyber media, masyarakat yang jauh sekalipun mampu 

mengetahui realitas kemajemukan yang ada di Indonesia ini, sebagai contohnya, 

realitas masyarakat Jawa dengan beragam karakteristik budaya dan multi agamanya 

mampu diketahui oleh masyarakat yang terdapat di Kalimantan, tanpa harus datang 

secara langsung ke pulau Jawa dan melakukan reseach di Jawa, namun dengan 

hanya mengakses informasi melalui cyber media, electronic media, atau printed 

media, masyarakat tersebut sudah mampu mengetahui realitas kemajemukan 

saudaranya di lain daerah.  

Perolehan informasi melalui salah satu dari ketiga media massa di atas 

sebenarnya secara sadar terjadi suatu proses internalisasi. Secara etimologis 

internalisasi menunjukkan suatu proses. Sementara dalam kaidah Bahasa Indonesia, 
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internalisasi mendapatkan akhiran “isasi” mempunyai definisi proses, atau sebagai 

penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam melalui binaan, 

bimbingan dan sebagainya. (KBBI, 1989). yang berlangsung melalui penyuluhan, 

penataran, dan sebagainya yang merupakan keyakinan dan kesadaran akan 

kebenaran suatu nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.  

Dalam pengertian psikologis, internalisasi mempunyai arti penyatuan 

sikap, atau penggabungan, standart tingkah laku, pendapat, dalam kepribadian. 

Freud meyakini bahwa super ego atau aspek moral kepribadian berasal dari 

internalisasi sikap-sikap orang tua. (James Caplin, 1993). Sementara itu menurut 

Hornsby, internalisasi merupakan: something to make attitudes, feeling, beliefs, etc 

fully part of one’s personality by absorbing them throught repeated experience of 

or exposure to them. (Hornsby. A. S, 1995: 624).  

Berdasarkan pendapat tersebut berimplikasi bahwa proses internalisasi 

dapat mempengaruhi seseorang dalam bersikap, berperasaan, dan berkeyakinan, hal 

itu terjadi dari proses penerapan suatu pengalaman tindakan, atau ucapan yang 

berulang-ulang. 

Secara sederhana, menurut Teguh Suyitno proses internalisasi dibagi 

menjadi 6 (enam) tahapan penting : 1) diberi tahu, 2) memahami, 3) menerima, 4) 

melakukan, 5) membiasakan, dan 6) menjadi karakter. (Teguh Suyitno, 2017). 

Dengan menggunakan logika yang sama teori internalisasi dalam konteks 

media massa dan pluralitas agama di Indonesia bisa dijelaskan sebagai berikut: 

bahwa media massa mempunyai peran dalam menginformasikan dan memberikan 

pendidikan kepada masyarakat tentang realitas kemajemukan dan pluralitas agama 

di Indonesia, melalui printed media, seperti koran, majalah, surat kabar, tabloid, 

dan news letter, kemudian electronic media seperti radio, televisi, dan film, 

sementara yang terakhir berwujud pada cyber media. 

Setelah proses pemberian informasi baik melalui printed media, electronic 

media maupun cyber media, tentunya masyarakat mampu memahami tentang 

kemajemukan dan pluralitas agama yang ada, hingga pada tataran menerima. Sikap 

menerima ini adalah sebagai aktualisasi kepahaman terhadap realitas yang ada.  
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Ketika terjadi sikap menerima maka sebagai masyarakat yang paham akan 

mengimplementasikan apa yang diketahuinya ke dalam setiap tindakannya, atau 

setidaknya mampu menjadi dasar dalam pengambilan Keputusan saat memandang 

suatu kasus yang bersinggungan langsung dengan kemajemukan dan pluralitas 

agama di Indonesia.  

Implementasi dari nilai pluralitas ini ketika terus berjalan dalam tataran 

yang benar, maka akan berwujud pada habitus, ini artinya pengetahuan tentang 

kemajemukan dan pluralitas agama di Indonesia tidak hanya sekedar sebagai 

pengetahuan dasar namun lebih jauh lagi yakni masyarakat akan terbiasa yang pada 

puncaknya kebiasaan tersebut akan lahir menjadi sebuah karakter.  

Karakter ini bisa berwujud pada sikap inklusif masyarakat dalam 

memandang kemajemukan dan perbedaan agama, artinya di tengah-tengah 

masyarakat tidak lagi tercipta ketegangan-ketegangan yang berujung konflik, 

melainkan terciptanya keharmonisan, serta perdamaian antara sesama, masyarakat 

menjadi sadar akan kemajemukan agama dan menerimanya sebagai sebuah 

kebenaran.  

Akan tetapi perlu untuk diketahui bersama bahwa untuk mencapai nilai 

karakter pluralitas agama sebagaimana terangkum di atas, masyarakat tidak bisa 

serta merta menimbun semua informasi yang disajikan oleh media massa, 

melainkan masyarakat harus cerdas memilih dan menyikapinya.  

Sikap cerdas ini juga tidak bisa di dapat secara instan oleh masyarakat, 

melainkan harus adanya pendidikan, untuk memberikan usaha penyadaran kepada 

masyarakat agar mereka menjadi masyarakat yang responsif dan melek media. 

Kembali lagi untuk memenuhi tugas ini haruslah media massa melibatkan dirinya 

dalam pemberian informasi-informasi yang falid, dan bukan sekedar berita-berita 

hoax demi kepentingan ekonomi golongan.  

SIMPULAN 

Media massa merupakan bentuk perantara atau alat-alat yang digunakan oleh 

massa (kelompok atau kumpulan) orang dalam hubungannya satu sama lain yang 

berwujud pada beragam jenis, di antaranya printed media, seperti koran, majalah, surat 
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kabar, tabloid, dan news letter, kemudian electronic media seperti radio, televisi, dan 

film, sementara yang terakhir berwujud pada cyber media.  

Media massa dalam peranannya mempunyai dua kecenderungan, 1) 

berpotensi konflik, dan 2) menciptakan keharmonisan dan kesadaran pluralistik 

agama. Dalam penciptaan tersebut disebut juga sebagai proses internalisasi, yang 

secara logika bahwa media massa mempunyai peran untuk menginformasikan dan 

memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang realitas kemajemukan dan 

pluralitas agama di Indonesia,  

Setelah proses pemberian informasi tentunya masyarakat mampu memahami 

tentang kemajemukan dan pluralitas agama yang ada, hingga pada tataran menerima. 

Ketika terjadi sikap menerima maka sebagai masyarakat yang paham akan 

mengimplementasikan apa yang diketahuinya ke dalam setiap tindakannya. 

Implementasi dari nilai pluralitas ini ketika terus berjalan dalam tataran yang benar, 

maka akan berwujud pada habitus, yang pada puncaknya kebiasaan tersebut akan lahir 

menjadi sebuah karakter, sekaligus sebagai hasil dari pada budaya literasi yang baik.  
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pandangan tentang kurangnya kesadaran 
masyarakat akan pentingnya multikulturalisme dalam hidup berbangsa dan bernegara. 
Perbedaan yang ada di tengah masyarakat tidak jarang memicu konflik yang 
menyebabkan munculnya korban jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
literasi multikulturalisme dalam novel-novel Indonesia warna lokal Minangkabau 
sebelum Perang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode 
deskriptif analisis. Sumber data penelitian ini adalah novel-novel Indonesia warna 
lokal Minangkabau sebelum Perang yaitu novel Salah Asuhan karya Abdul Muis, Sitti 
Nurbaya karya Marah Rusli, dan Tenggelam Kapal Vander Wijck Karya Hamka. 
Teknik pengumpulan data dengan cara: (1) membaca dan memahami novel-novel 
Indonesia warna lokal Minangkabau sebelum Perang, (2) menetapkan tokoh utama dan 
tokoh pendamping dalam novel-novel Indonesia warna lokal Minangkabau sebelum 
Perang, dan (3) menginventarisasi data yang berhubungan dengan nilai-nilai 
multikulturalisme belajar hidup dalam perbedaan (toleransi), membangun saling 
percaya, memelihara sikap saling menghargai, terbuka dalam berpikir, serta apresiasi 
dan interdependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam novel-novel 
Indonesia warna lokal Minangkabau sebelum Perang yaitu novel Salah Asuhan karya 
Abdul Muis, Sitti Nurbaya karya Marah Rusli, dan Tenggelam Kapal Vander Wijck 
Karya Hamka, ditemukan nilai-nilai multikulturalisme. Nilai-nilai multikulturalisme 
tersebut adalah nilai belajar hidup dalam perbedaan (toleransi), nilai membangun 
saling percaya, nilai memelihara sikap saling menghargai, nilai terbuka dalam berpikir, 
serta nilai apresiasi dan interdependen. Nilai-nilai multikulturalisme dapat 
diimplikasikan dalam dunia pendidikan. Dengan mempelajari nilai-nilai 
multikulturalisme, pendidik dan peserta didik diharapkan mampu hidup bersama 
dalam perbedaan, menerapkan pembelajaran demokratis di dalam kelas, dan 
menanamkan kecerdasan berbudaya. Semua hal tersebut dapat diterapkan dalam 
pendidikan formal dan informal. 
 
Kata Kunci: Literasi, Multikulturalisme, Novel, Warna Lokal, Minangkabau 

 
ABSTRACT 

 
This study was conducted based on the lack of people's awareness toward 
multiculturalism importances in this nation. Differcity in people's live does not rarely 
lead to conflict even cause some people died. The purpose of this study was to describe 
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multiculturalism literacy on Indonesian's novels with Minangkabau local's view before 
wars. This study used qualitative method and designed by using descriptive analyses. 
The sources of this study was Indonesians' novels with Minangkabau local's view 
before wars, such as Salah asuhan by Abdul Muis, Sitti Nurbaya by Marah rusli, and 
Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck by Hamka. The data were collected in some ways, 
1) reading and comprehending Indonesian's novels with Minangkabau local's view 
before wars. 2) stating the main character and supporting characters. 3) collecting 
the data that have multiculturalism value which live in differcity (tolerances), build 
believe each other, keep respect to another, open minded, appreciation and 
interdependence. The result of this study shows that in Indonesian's novels with 
Minangkabau local's view can be found multiculturalism value. The value consist of 
life's learning in differcity (tolerance), build believes each other, keep respect to 
another,open minded, appreciation, and interdependence.this multiculturalism value 
can be applied in education. By learning multiculturalism values, teachers and 
learners should be live together in differcity, applied democratic in the classroom, and 
grows cultural intelligence.all of those can be applied in formal and informal 
education. 
Key words:  literacy, multiculturalism, novels, view, local, minangkabau 
 

PENDAHULUAN 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, baik dari segi etnis, 

agama, ras, maupun berbagai kepentingan lainnya. Implikasi ketidakcocokan 

bangunan kebudayaan itu masih terlihat dengan banyaknya konflik, kekerasan, dan 

berbagai perkelahian sosial yang menimbulkan banyak korban dan kerugian. Namun 

demikian, dalam satu dekade belakangan ini Indonesia memasuki sebuah era baru, 

yang biasa disebut sebagai era reformasi. Seperti telah menjadi suatu kelaziman, 

berganti era kekuasaan, berganti era politik, sosial, dan budaya, maka berganti pula 

problem-problem yang dihadapi masyarakat dan negara Indonesia.  

Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari banyak 

kebudayaan dan antara pendukung kebudayaan saling menghargai satu sama lain. 

Sedangkan multikulturalisme adalah paham yang beranggapan bahwa berbagai 

budaya yang berbeda memiliki kedudukan yang sederajat. Gagasan tentang 

multikultural pertama kali merupakan sebuah konsep antropologi yang memandang 

bahwa telah terjadi “monoculturalism” sebagai ideologi institusional di AS (Desai, 

2000; Closson, 2008). Kaum multikulturalis menilai kebudayaan AS adalah kulit 

putih, Barat, laki-laki, kelas menengah, dan heteroseksual. Mereka juga menilai bahwa 
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pendidikan memaksa siswa untuk menganut perspektif tersebut melalui bukubuku 

yang dibaca, standar etika dan moral yang diajarkan. 

Multikultural mengandung pengertian yang sangat kompleks yaitu “ multi” 

yang berarti plural, “kulturalisme” berisi pengertian kultur atau budaya. (Tilaar, 2004: 

387) mendefinisikan lebih lanjut istilah multikultural yang berarti institusionalisasi 

dari keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok etnis di 

dalam suatu nation-state melalui bidang-bidang atau sistem hukum, pendidikan, 

kebijakan pemerintah dalam kesehatan dan perumahan, bahasa, praktik-praktik 

keagamaan dan bidang lainnya. Menurut Parekh (2009:19), sebuah masyarakat 

multikultural selanjutnya merupakan sebuah masyarakat yang meliputi dua atau lebih 

komunitas kultural. Istilah multikultural mengacu pada kenyataan akan keberagaman 

kultural. Istilah multikultural mengacu pada sebuah tanggapan normatif atas fakta 

tersebut. Mahfud (2006) memaparkan bahwa multikultural merupakan sebuah konsep 

hidup bersama yang dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan 

budaya; baik ras, suku, etnis agama, dan lainnya dalam kontek kebangsaan. Dari 

bebarapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan multikultural  yaitu sikap dan tata 

laku menghargai perbedaan dan keragaman budaya serta menghargai budaya lain.  

Berkaitan dengan ideologi multikultural, novel juga berpotensi menjadi model 

literasi masyarakat multikultural di Indonesia. Dalam proses pencarian dan 

pembentukan inilah keberadaan novel mengambil peranan pentingnya. Novel 

merupakan insititusi sosial bermediumkan bahasa. Pada ranah teoretis tertentu, sebuah 

novel merupakan respons dan sekaligus merepresentasikan model kehidupan yang 

biasa disebut sebagai secondary modelling system (Lotman, 1977). Sebenarnya sastra 

Indonesia multikultural secara esensial telah ada sejak awal abad XX, meskipun pada 

zaman itu istilah multikultural belum dipakai masyarakat. Melalui pandangan hidup 

pengarang yang merupakan bagian dari masyarakat, problematika multikultur 

diangkat dan ditanggapi. Lebih jauh lagi, saat novel-novel tersebut sampai di tangan 

pembaca, diharapkan dapat menjadi inspirasi dan tentu saja model masyarakat 

multikultural yang harmonis di Indonesia.  

Tiga novel yang dijadikan objek dan dibahas kemudian merupakan beberapa 

dari banyak novel yang bersinggungan dengan multikultural yang merupakan novel-



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

 
190 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

novel Indonesia warna lokal Minangkabau. Alasan mengapa peneliti memilih ketiga 

novel ini,  novel sebelum perang misalnya Novel Salah Asuhan karya Abdul Muis, 

Tenggelamnya Kapal Vander Wijck karya Hamka, dan Sitti Nurbaya Karya Marah 

Rusli. Ketiga karya itu merupakan karya utama dan puncak pada zaman Balai Pustaka, 

novel tersebut telah menawarkan gagasan-gagasan multikultural yang saat itu lebih 

populer dengan istilah kebhinnekaan. Masalah yang diangkat oleh novel-novel 

tersebut mencerminkan berbagai konsep yang hendak diperjuangkan atau 

diselamatkan oleh multikultural, novel yang sarat dengan multikultural dan mewakili 

zamannya dan warna lokal Minangkabau merupakan etnik yang kuat di Indonesia yang 

melahirkan sastrawan yang hebat dan karya yang monumental. Inilah alasan utama 

pemilihan tiga novel di atas. Sementara itu, langkanya atau bahkan belum tersedianya 

rumusan yang jelas mengenai posisi novel dalam kaitannya dengan  perkembangan 

multikultural di Indonesia mendukung orisinalitas penelitian ini. Sejalan dengan 

pendapat tersebut, Taufiq (2014) juga menegaskan bahwa sastra Multikultural sebagai 

studi yang penting dan strategis dalam ikut menjawab problem bangsa. Penelitian ini 

menggunakan teori multikultural yang telah dikemukakan oleh Tilaar (2004)  yaitu 

nilai-nilai multikultural tentang belajar hidup dalam perbedaan (toleransi), 

membangun saling percaya, memelihara sikap saling menghargai, terbuka dalam 

berpikir, serta apresiasi dan interdependen. 

Warna lokal turut mewarnai perkembangan kesusastraan Indonesia. Bahkan, 

sekitar tahun 1980-an, warna lokal ini menjadi kecenderungan dalam kesusastraan 

Indonesia. Perkembangan ini merupakan sesuatu yang menggembirakan sehingga 

kesusastraan Indonesia memiliki keragaman yang menunjukkan kekayaan budaya 

Indonesia. Pada umumnya karya sastra Indonesia yang mengandung warna lokal 

ditulis oleh pengarang yang berasal dari daerah yang bersangkutan. Selain daerah 

Dayak, Jawa, dan Bali. Daerah Minangkabau juga sering muncul dalam karya sastra. 

Minangkabau sebagai daerah yang kaya dengan nilai-nilai budaya menjadi salah satu 

daerah yang sering dimanfaatkan sebagai latar penciptaan karya sastra. Dalam 

perkembangan kebudayaan Indonesia, budaya Minangkabau mempunyai posisi yang 

penting. Nilai budaya yang tinggi menjadi salah satu faktor pendukung, selain juga 
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adanya tingkat keluwesan nilai-nilai itu dan tingkat mobilitas masyarakat 

Minangkabau sendiri (Esten, 1983:221). 

Warna lokal mensyaratkan adanya corak yang khas, yang tidak dimiliki oleh 

sesuatu di luar warna lokal tersebut. Abrams (1981:1989) mendefinisikan warna lokal 

ini sebagai lukisan yang cermat mengenai latar, dialek, adat istiadat, cara berpakaian, 

cara berpikir, cara merasa, dan sebagainya yang khas dari suatu daerah tertentu yang 

terdapat dalam cerita. Oleh karena itu, untuk mengenal warna lokal dalam karya sastra 

diperlukan pemahaman falsafah kebudayaan dari bangsa atau daerah pelaku cerita. 

Dari falsafah itulah terbentuk alam pikiran dan pandangan hidup sosial dari bangsa 

atau daerah tersebut (Navis, 1994:44). Dengan asumsi ini, maka warna lokal tidak 

sekadar muncul dalam hal-hal yang sifatnya lahiriyah atau tampak mata, tetapi juga 

muncul dalam ideologi bangsa atau daerah tersebut, yang berimbas pada sikap dan 

cara berpikir. 

Dalam karya sastra munculnya warna lokal ini akan menyebabkan latar 

menjadi unsur yang paling dominan atau menjadi lokus utama dalam karya yang 

bersangkutan. Nurgiyantoro (1998:227) membagi unsur latar ini menjadi tiga bagian, 

yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Sejalan dengan pengertian di atas, 

menurut Navis (1983:43), warna lokal dalam karya sastra ditentukan oleh beberapa 

unsur antara lain latar atau tempat berlangsungnya cerita, asal-usul pengarang, nama 

pelaku, serta nama panggilan yang digunakan. Unsur-unsur warna lokal tersebut 

dilengkapi oleh Sastrowardoyo (1999:78) dengan pakaian, adat istiadat, cara berpikir, 

lingkungan hidup, sejarah, cerita rakyat, dan kepercayaan. Kusmarwati (2008) 

mengungkapkan bahwa untuk memahami warna lokal, dalam hal ini Minangkabau, 

diperlukan pengetahuan tentang kondisi sosial budaya masyarakatnya. Kondisi sosial 

budaya masyarakat Minangkabau yang khas antara lain tampak dalam masalah 

perkawinan, hubungan kekerabatan, organisasi sosial, pola perkampungan, 

kepercayaan, matapencaharian, adat dan perubahan, kesenian, individu dalam 

masyarakat, dan harga diri. 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dan menggunakan 

metode deskriptif. Data penelitian ini adalah kata, frase, klausa, dan kalimat yang 
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terdapat di dalam novel-novel sumber data. Data ditelusuri melalui tuturan narator, 

tuturan, dan tindakan tokoh cerita dari novel-novel sumber data adalah novel-novel 

Indonesia warna lokal Minangkabau sebelum perang; Novel Salah Asuhan karya 

Abdul Muis, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck karya Hamka, Sitti Nurbaya Karya 

Marah Rusli. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti secara 

langsung membaca, menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan 

memaknai kata, frasa, klausa, dan kalimat yang dapat diabstraksikan sebagai data nilai-

nilai multikultural. Peneliti dibantu dengan alat-alat penelitian berupa format untuk 

pencatatan dan pengklasifikasian data. Teknik pengabsahan data menggunakan teknik 

triangulasi dan lokasi penelitian yaitu di perpustakaan Universitas Dharmas Indonesia 

dan perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang. 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi tentang nilai-nilai multikultural dalan novel-novel Indonesia 

warna lokal Minangkabau. Multikulturalisme yang dialami tokoh utama dalam Novel 

Salah Asuhan karya Abdul Muis, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck karya Hamka, 

Sitti Nurbaya Karya Marah Rusli. Hanafi, Corrie, Mariam, Samsulbahri, Sitti Nurbaya, 

Zainuddin, dan Hayati, muncul ketika mereka bergaul dan bersosialisasi dengan 

orang-orang yang berasal dari adat, budaya, daerah, agama yang berbeda, bergaul 

dengan orang-orang yang berasal dari berbagai daerah dan negara yang memiliki 

karakter, adat, dan kebudayaan yang berbeda pula. Perbedaan dan keberagaman 

budaya atau multikultural yang ada dapat memicu timbulnya nilai-nilai multikultural 

terhadap tokoh utama. Nilai-nilai multikultural itu terjadi dalam beberapa bentuk 

seperti nilai belajar hidup dalam perbedaan (toleransi), nilai membangun saling 

percaya, nilai memelihara sikap saling menghargai, nilai terbuka dalam berpikir, dan 

nilai apresiasi dan interdependen. 

Data total nilai-nilai multikultural yang ditemukan dalam ketiga novel 

Indonesia warna lokal Minangkabau; Novel Salah Asuhan, Tenggelamnya Kapal Van 

Der Wicjk, Sitti Nurbaya adalah 363 data dengan rincian, novel Salah Asuhan 128 

data, Tenggelam Kapal Van Der Wicjk 111 data, dan Sitti Nurbaya 124 data. 

Kemudian total nilai-nilai multikultural dari ketiga novel tersebut akan diuraikan 

sebagai berikut. 
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1. Nilai belajar hidup dalam perbedaan (toleransi)  ditemukan 57 data. 

Dalam novel Salah Asuhan  Ditemukan data nilai membicarakan tentang sub 

indikator kebebasan dalam berkumpul baik tua maupun muda, tidak memandang suku 

bangsa. Hal itu dapat dilihat dalam contoh kutipan berikut ini 

Setiap petang berkumpullah beberapa orang penduduk Solok yang ternama 
ketempat itu buat bermain Tennis. Tua-muda, Gadis dan nyonya,Bangsa Barat 
dan Bangsa Timur sekaliannya bercampur gaul  disana buat memuaskan hati, 
melakukan permainan sport yang makin digemari orang di segenap negeri ( 
Data SA 1). 
 

Selain itu, ditemukan data yang membicarakan tentang sub indikator 

kebebasan dalam menjalankan syariat agama yang terdapat dalam novel Sitti Nurbaya 

dan Tenggelamnya Kapal Vander Wijck 

Oleh sebab tinggal sehari itulah kaum muslimin boleh makan siang hari, 
dipuas-puaskan merekalah nafsunya dengan segala makanan yang lezat atas 
rasanya. Itulah sebabnya maka dinamakan orang Padang hari itu”hari makan-
makan ( Data 38 SN) 
 
Kalau ada kepecayaanmu tuhanpun tidaklah akan menyia-nyiakan engkau, 
sembahlah ia dengak khusyuk, ingat dia diwaktu kita sedang senang, supaya 
dia ingat pula kepada kita diwaktu kita sengsara (Data 36 TKVDW). 
 

2. Nilai membangun saling percaya ditemukan 67 data  

Ditemukan data nilai membangun saling percaya yang membicarakan tentang 

sub indikator kasih sayang antarsesama. Hal itu dapat dilihat dalam contoh kutipan 

berikut ini. 

Sementara itu Hanafi tak alpa daripada memikirkan keadaan ibunya. Pada 
waktu itulah baru dirasainya belas kasihan serta kasih sayang kepada ibunya ( 
Data 93 SA) 
 
Pada perkataan-perkataan yang telah kau ucapkan ternyata bahwa kasih 
sayangku, bahwa cintaku telah kau terimah, bahkan pengharapanku yang telah 
putus kau hubungkan kembali (Data 33 TKVDW). 
 
 “…akupun demikian pula, Sam” jawab Nurbaya.”tuhan saksiku tak ada laki-
laki di alam ini yang kucintai lain daripada engkau. Engkaulah suamiku dunia 
akhirat.”( Data 29 SN) 

3. Nilai memelihara sikap saling menghargai ditemukan 90 data 

Ditemukan data nilai memelihara sikap saling menghargai yang membicarakan 

tentang sub indikator menghargai orang lain yang terdapat dalam novel Salah Asuhan, 
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Tenggelam Kapal Van Der Wicjk, . Hal itu dapat dilihat dalam contoh kutipan berikut 

ini 

Asal Bangsa Barat, dan berketurunan tinggi, meskipun berperangai seperti 
binatang, dan tidak beruang satu sen jua. Apalagi kalau hartawan! Bagi kaum 
keluarga papa sangat dimuliakan benar. Bagi papa bukan begitu yang papa 
muliakan ialah budi dan batin orang. (Data 6 SA) 

 
Dia tahu akan gadis itu orang sekampung sama-sama orang batipuh, dia tahu 
betul , meskipun belum berkenalan  tidak sampai hatinnya ingin meninggalkan 
mereka (Data 31 TKVDW). 
 
Lebih lanjut, dalam novel Sitti Nurbaya ditemukan data nilai memelihara sikap 

saling menghargai yang membicarakan tentang sub indikator mencerna dan menerima 

keputusan dengan segala pertimbangan yang baik dan menghargai orang lain. Hal itu 

dapat dilihat dalam contoh kutipan berikut ini. 

 “…tiap-tiap suatu yang hendak dikerjakan atau dikatakan,harus dipikirkan 
terlebih dahulu dengan sehabis-habis pikir dan ditimbang dengan masak-
masaknya.” (Data 22 SN). 

4. Nilai terbuka dalam berpikir ditemukan 78 data 

Ditemukan data nilai terbuka dalam berpikir yang membicarakan tentang sub 

indikator mau meminta atau memberi maaf yang terdapat dalam novel Salah Asuhan 

dan Sitti Nurbaya. Hal itu dapat dilihat dalam contoh kutipan berikut ini. 

 “Ya Allah, yang Mahakuasa!” demikian ia berkata sambil menyusun jarinya 
yang sepuluh. Maaflah tuan Han, saya tidak sangka tuan akan datang kemari. 
Saudaraku tidak mengirim kabar sepatah jua (Data 77 SA) 
 
Tentang perbuatan ananda yang akhir ini pun, ananda mohonkan ampun dan 
maaf, dunia dan akhirat kepada Ayahanda jangan jadi keberatan atas perjalanan 
ananda dalam menuruti Bunda dan Nurbaya, yang telah berangkat lebih 
dahulu. Moga-moga kami bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan yang 
Maha Adil (Daya 91 SN) 
Selain itu, ditemukan data nilai terbuka dalam berpikir yang membicarakan 

tentang sub indikator peka terhadap hal-hal baru yang unik yang terdapat dalam novel 

Tenggelam Kapal Van Der Wicjk . Hal itu dapat dilihat dalam contoh kutipan berikut 

ini. 

Dilihatnya alam sekelilingnya disana terlukis gambaran cinta. Dan disana 
didengarnya suara cinta, didengarnya alam itu melagukan lagu percintaan. 
Karena tuhan menjadikan segenap alam itu dengan cinta. (Data 29 TKVDW). 

5. Nilai apresiasi dan interdependen ditemukan 71 data. 
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Ditemukan data nilai apresiasi dan interdependen yang membicarakan tentang 

sub indikator bekerja sama dan tolong-menolong, saling membutuhkan dan saling 

ketergantungan satu sama lain, dan bertanggung jawab yang terdapat dalam novel Sitti 

Nurbaya. Hal itu dapat dilihat dalam contoh kutipan berikut ini. 

Yang beruntung jangan menghinakan yang malang dan yang malang jangan 
dengki kepada yang beruntung melainkan berkasih-kasihanlah selama-
lamanya, serta tolong menolong dalam segala hal, karena yang beruntung pelu 
yang malang, dan yang malang perlu juga kepada yang mujur. Jika tak ada 
yang malang niscaya tak ada pula yang mujur, dan jika tak ada yang mujur, 
yang malang pun tak ada pula. (Data 34 SN) 
 

Lebih lanjut, dalam novel Tenggelam Kapal Van Der Wicjk ditemukan data 

nilai apresiasi dan interdependen yang membicarakan tentang sub indikator 

bertanggung jawab. Hal itu dapat dilihat dalam contoh kutipan berikut ini. 

Saya kenal akan dikau Zainudin memiliki kegagahan dan tanggung jawab yang 
besar (Data 53 TKVDW). 
Selanjutnya, dalam novel Salah Asuhan ditemukan data nilai apresiasi dan 

interdependen yang membicarakan tentang sub indikator berterima kasih kepada orang 

lain. Hal itu dapat dilihat dalam contoh kutipan berikut ini. 

 “Terima Kasih, Tuan! Kebaikan hati Tuan kepada saya, akan saya kenang-
kenangkan. Jika saya berasa lapar, tentu saya datang kerumah tuan pada 
waktunya.” (Data 83 SA) 
 

PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi tentang nilai-nilai multikultural dalam kehidupan masyarakat 

multietnik dan penanaman nilai-nilai multicultural melalui pendidikan formal dan 

informal. 

1. Nilai-nilai Multikultural dalam Kehidupan Masyarakat Multietnik 

Multikultural dipahami tidak hanya sebagai keanekaragaman saja, tetapi juga 

dikonstruksi untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, dirancang untuk saling 

memahami dan menghargai keberbedaan tersebut. Multikultural menuntut masyarakat 

untuk hidup penuh toleransi, saling pengertian antar budaya dan antar bangsa dalam 

membina suatu dunia baru. Dengan demikian, multikultural dapat menyumbangkan 

rasa cinta terhadap sesama dan sebagai alat untuk membina dunia yang aman dan 

sejahtera. Dalam multikultural, bangsa-bangsa duduk bersama, saling menghargai, 
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saling membantu, dan tidak memandang apakah suatu kelompok masyarakat 

merupakan kelompok mayoritas atau minoritas sehingga tidak terjadi dominasi 

mayoritas dan tirani minoritas. Pemahaman manusia dalam memahami multikultural 

akan memberikan peranan dan sumbangan yang besar terhadap pembangunan dunia 

yang lebih baik. Suatu bangsa yang tidak hanya memikirkan generasinya, tetapi juga 

mampu mewariskan kehidupan yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. 

Indonesia merupakan bangsa multietnik dan multikultur. Sampai saat ini 

tercatat ada lebih dari 500 etnik yang menggunakan lebih dari 250 bahasa. Masing-

masing etnik itu tidak berdiri sebagai entitas yang tertutup dan independen, tetapi 

saling berinteraksi satu sama lain dan saling bergantung, serta saling mempengaruhi 

satu sama lain. Interaksi sosial yang terbentuk dengan keberagaman ini memerlukan 

suatu pemahaman lintas budaya dan rasa percaya pada setiap pihak yang terlibat dalam 

interaksi itu dan merupakan modal sosial bagi terbentuknya suatu hubungan antar 

etnik-antar budaya yang sehat, sejahtera dan maju. Multikultural lebih sering muncul 

dalam masyarakat modern yang hidup di perkotaan di Indonesia. Masyarakat modern 

adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya 

yang terarah ke kehidupan dalam peradaban masa kini. Pada umumnya, masyarakat 

modern tinggal di daerah perkotaan sehingga disebut masyarakat kota. 

Penanaman nilai-nilai multikultural dalam kehidupan masyarakat multietnik di 

Indonesia perlu diterapkan sedini mungkin. Salah satu contoh penerapan nilai-nilai 

multikultural dapat dilihat dalam novel Salah Asuhan, Tenggelam Kapal Van Der 

Wicjk, dan Sitti Nurbaya.. Dalam novel tersebut tergambar bagaimana tokoh-tokoh 

cerita dapat hidup berdampingan dengan masyarakat multikultural yang berasal dari 

berbagai daerah, suku, ras, agama, dan negara. 

2. Penanaman Nilai-nilai Multikultural melalui Pendidikan Formal dan 

Informal 

Multikultural mempunyai peran yang besar dalam pembangunan bangsa. 

Indonesia sebagai suatu negara yang berdiri di atas keanekaragaman kebudayaan, 

maka sangat penting memahami multikultural dalam setiap langkah yang akan diambil 

untuk pembangunan bangsa. Dengan multikultural ini, maka prinsip “bhineka tunggal 

ika” seperti yang tercantum dalam dasar negara akan menjadi terwujud. 
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Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia akan menjadi inspirasi 

dan potensi bagi pembangunan bangsa sehingga cita-cita untuk mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dapat tercapai. 

Penanaman nilai-nilai multikultural tersebut dapat dilakukan melalui 

pendidikan formal dan informal. Berikut ini dijelaskan penanaman nilai-nilai 

multikultural melalui pendidikan formal. 

1. Membangun paradigma keberagaman inklusi di lingkungan sekolah. 

Guru dan kebijakan sekolah harus menerima bahwa ada agama lain selain 

agama yang dianutnya. Ada pemeluk agama selain dirinya yang juga memeluk suatu 

agama. Dalam sekolah yang muridnya beragam agama, sekolah harus melayani 

kegiatan rohani semua siswanya secara baik. Hilangkan kesan mayoritas minoritas 

siswa menurut agamanya. 

2. Menghargai keberagaman bahasa di sekolah 

Dalam suatu sekolah terdiri dari guru, tenaga kependidikan, dan siswa yang 

berasal dari berbagai wilayah dengan keanekaragaman bahasa, dialek, dan logat 

bicara. Meski ada bahasa Indonesia sebagai pengantar formal di sekolah namun logat 

atau gaya bicara selalu saja muncul dalam setiap ungkapan bahasa, baik lisan maupun 

tulisan. Sekolah perlu memiliki peraturan yang mengakomodasi penghargaan terhadap 

perbedaan bahasa.   

3. Membangun pemahaman kritis dan empati terhadap perbedaan sosial 

Pelayanan pendidikan dan penegakan peraturan sekolah tidak boleh 

mempertimbangkan status sosial siswa. Baurkan siswa dari beragam status sosial 

dalam kelompok dan kelas untuk berinteraksi normal di sekolah. Meskipun begitu, 

guru dan siswa harus tetap memahami perbedaan sosial yang ada di antara teman-

temannya. Pemahaman ini bukan untuk menciptakan perbedaan, sikap lebih tinggi dari 

yang lain, atau sikap rendah diri bagi yang kurang, namun untuk menanamkan sikap 

syukur atas apapun yang dimiliki. 

4. Membangun sikap antideskriminasi etnis 

Sekolah bisa menjadi Indonesia mini atau dunia mini, di mana berbagai etnis 

menuntut ilmu di sekolah. Di sekolah bisa jadi suatu etnis mayoritas terhadap etnis 
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lainnya. Perlu dipahami bahwa di sekolah lain, etnis yang semula mayoritas bisa 

menjadi minoritas. Hindari sikap negatif terhadap etnis yang berbeda. 

5. Menghargai perbedaan kemampuan 

Di sekolah, tidak semua siswanya berkemampuan sama. Dalam psikologi 

sosial dikenal denganl istilah disability, artinya terdapat sebuah kondisi fisik dan 

mental yang membuat seseorang baiknya dibiasakan membaur antara siswa unggul 

dan lemah dalam kelompok atau kelas agar terjadi pembimbingan sebaya.  

6. Menghargai perbedaan umur 

Setiap siswa mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan kejiwaan sesuai 

pertambahan umurnya. Guru harus memahami ini, terutama tentang karakteristik 

psikologis dan tingkat kemampuan sesuai umurnya. Seharusnya yang lebih tua 

memberi tauladan, memberi motivasi, memberi kepercayaan, demokratis, 

membimbing, mengasuh, dan melindungi yang lebih muda sedangkan yang muda 

menghormati, sopan santun, dan menauladani kebaikan yang lebih tua. 

Selain melalui pendidikan formal, penanaman nilai-nilai multikulturalisme 

juga dapat diterapkan melalui pendidikan informal. Berikut ini dijelaskan penanaman 

nilai-nilai multikultural melalui pendidikan informal. 

1. Menanamkan pada diri setiap anak bahwa kita hidup dikelilingi oleh 

keanekaragaman mulai dari agama, suku, ras, dan antargolongan dengan cara 

bersosialisasi baik dengan tetangga sehingga mereka dapat belajar untuk menerima 

perbedaan dengan proses yang menyenangkan sehingga anak merasa perbedaan 

itu bukanlah masalah tetapi anugerah. 

2. Mengembangkan rasa ketertarikan anak terhadap hal-hal yang sifatnya tidak 

prinsipil, seperti kebudayaan atau kebiasaan orang lain, pekerjaan, atau hal-hal 

menarik lainnya. Rasa ketertarikan akan keragaman dapat memotivasi anak untuk 

tahu lebih banyak dengan cara membaca, melihat di internet, berkunjung, bertanya 

pada yang lebih tahu, dan sebagainya.  

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan hasil penelitian nilai-nilai 

multikultural yang ditemukan dalam novel-novel Indonesia warna lokal Minangkabau 

yaitu nilai-nilai multikultural tentang belajar hidup dalam perbedaan (toleransi), 



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

 
199 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

membangun saling percaya, memelihara sikap saling menghargai, terbuka dalam 

berpikir, serta apresiasi dan interdependen. Dengan total data yang dimtemukan 363 

data, dengan rincian, novel Salah Asuhan 128 data, Tenggelam Kapal Van Der Wicjk 

111 data, dan Sitti Nurbaya 124 data. Kemudian, penanaman nilai-nilai multikultural 

dalam kehidupan masyarakat multietnik di Indonesia perlu diterapkan sedini mungkin. 

Salah satu contoh penerapan nilai-nilai multikultural dapat dilihat dalam novel Salah 

Asuhan, Tenggelam Kapal Van Der Wicjk, dan Sitti Nurbaya.. Dalam novel tersebut 

tergambar bagaimana tokoh-tokoh cerita dapat hidup berdampingan dengan 

masyarakat multikultural yang berasal dari berbagai daerah, suku, ras, agama, dan 

negara. Selanjutnya, penanaman nilai-nilai multikultural dapat dilakukan melalui 

pendidikan formal dan informal. 
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ABSTRAK 

Pada Juli 2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2015 tentang 
penumbuhan budi pekerti. Salah satu upaya dalam penumbuhan budi pekerti adalah 
dengan meningkatkan minat baca dan menulis melalui Gerakan Literasi Sekolah 
(GLS). Gerakan ini bertujuan untuk menciptakan suasana sekolah yang literat. Agar 
program Gerakan Literasi Sekolah berjalan maksimal, sekolah juga perlu membentuk 
tim Gerakan Literasi Sekolah dan merancang program ini dengan kreatif. Di masa 
modern dengan arus informasi yang sangat cepat seperti saat ini, sekolah perlu 
memasukkan ide-ide kratif yang tidak membosankan bagi warga sekolah. Salah satu 
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usaha tersebut adalah dengan membentuk sebuah pojok literasi sastra yang terintegrasi 
dengan teknologi informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas 
konsep pojok literasi sastra yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Simpulan 
dalam penelitian ini yaitu keefektivan konsep pojok literasi sastra yang terintegrasi 
dengan teknologi informasi. 

 
Kata kunci: gerakan literasi sekolah, pojok sastra, teknologi informasi. 
 

ABSTRACT 
 

In July 2015 the Ministry of Education and Culture issued a Regulation of the Minister 
of Education and Culture (Permendikbud) No. 23 of 2015 on the growth of manners. 
One of the efforts in the growth of character is by increasing the interest of reading 
and writing through the School Literacy Movement (GLS). This movement aims to 
create a literary school atmosphere. In order for the School Literacy Program to run 
maximally, the school also needs to establish a School Literacy Movement team and 
design this program creatively. In the modern era with the very fast flow of information 
like today, schools need to incorporate creative ideas that are not boring for the 
citizens of the school. One such effort is to form a literary literary corner integrated 
with information technology. The purpose of this study is to determine the effectiveness 
of the concept of literary literary corner integrated with information technology. The 
conclusion in this research is the effectiveness of the concept of literary literary corner 
integrated with information technology. 
PENDAHULUAN 

Keterampilan membaca adalah salah satu keterampilan yang penting dalam 

proses belajar, karena ilmu diperoleh salah satunya dengan membaca. Orang yang 

gemar membaca dan menjadikan membaca sebagai gaya hidupnya maka akan 

memiliki pola pikir yang luas, kritis dan mampu mengembangkan suatu ilmu ke tahap 

yang lebih tinggi. Membaca merupakan kunci kesuksesan siswa-siswa di negara-

negara maju dalam meraih prestasi. Di negara dengan tingkat literasi yang tinggi, 

peserta didik dapat memahami, menggunakan, dan merefleksikan hasil membaca 

dalam bentuk tulisan. Sutrianto dkk., (2016) menyebutkan dalam PIRLS 2011 

International Results in Reading, Indonesia menduduki peringkat ke-45 dari 48 negara 

peserta dengan skor 428 dari skor rata-rata 500 (IEA, 2012). Sementara itu, uji literasi 

membaca dalam PISA 2009 menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada 

peringkat ke-57 dari 65 negara dengan skor 396 (skor rata-rata OECD 493), sedangkan 

PISA 2012 menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 65 

negara yang ikut berpartisipasi dengan skor 396 (skor rata-rata OECD 496). Hal ini 
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jelas menunjukkan bahwa tingkat literasi peserta didik di Indonesia masih tergolong 

rendah. 

Dari data tersebut membuktian bahwa lembaga pendidikan sebagai organisasi 

belajar peserta didik belum maksimal dalam menumbuhkan kesadaran membaca. 

Kegiatan membaca hanya sebatas materi pelajaran yang diajarkan di kelas, peserta 

didik belum menjadikan membaca sebagai sebuah kebiasaan yang mereka lakukan 

setiap hari. Minat peserta didik dalam pengetahuan dan mengembangkannya belum 

tumbuh sehingga pola pikir dan pengetahuan menjadi terbatas. Harapan pemerintah 

tentang peserta didik yang menjadi pembelajar sepanjang hayat masih jauh dari 

harapan. 

Dalam perkembangan teknologi informasi dan internet (ICT) dewasa ini, maka 

timbul masalah baru yang makin memperburuk tingkat literasi peserta didik. 

Munculnya berbagai macam media sosial seperti whatsapp, facebook, twitter, dan 

instagram mengakibatkan peserta didik lebih sibuk mengakses media sosial daripada 

membaca. Intensitas mengakses media sosial lebih banyak daripada mencari ilmu 

pengetahuan di dunia maya. Di zaman serba cepat saat ini literasi tidak hanya 

didapatkan melalui membaca buku, pengertian literasi berkembang ke ranah yang 

lebih luas yaitu literasi yang dapat diperoleh dari sumber manapun, baik nondigital 

maupun digital yang melibatkan teknologi informasi. Teknologi informasi sebagai 

sebuah keniscayaan bagaikan dua sisi mata uang yang memiliki sisi baik dan buruk 

tergantung dari individu yang menggunakannya. 

Guna meningkatkan peran sekolah dalam menciptakan peserta didik yang 

literat maka pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang melibatkan seluruh warga 

sekolah (guru, peserta didik, tenaga kependidikan dan orang tua murid). Gerakan ini 

diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015. Implementasi gerakan ini adalah 

dengan mengajak peserta didik membaca buku nonpelajaran selama 15 menit sebelum 

waktu belajar dimulai. Materi yang dibaca meliputi kearifan lokal, budi pekerti, 

pengetahuan umum, sastra, nasional dan global yang disampaikan sesuai dengan 

perkembangan peserta didik (Sutrianto dkk., 2016). Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan juga telah menerbitkan buku panduan yang membantu dalam pelaksanaan 
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Gerakan Literasi Sekolah pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB. Sekolah juga 

diharapkan dapat membentuk tim GLS yang menyusun format pelaksanaan GLS yang 

dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan dan dapat mendukung tercapainya tujuan GLS. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gerakan Literasi Sekolah 

Literasi secara sempit diartikan sebagai kemampuan dalam membaca dan 

menulis. National Literacy Forum (2014) menyatakan bahwa ada empat cara yang 

harus dilakukan dalam membangun literasi yang universal yaitu; a) meningkatkan 

kemampuan bahasa sejak dini di rumah dan dalam pendidikan nonformal; b) lebih 

mengefektifkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan keterampilan membaca dan 

menulis di sekolah; c) adanya akses untuk membaca dan program yang membuat anak 

merasa senang melakukan kegiatan literasi, d) menciptakan kerjasama antara sekolah, 

lingkungan, keluarga, dan lingkungan kerja untuk dapat mendukung budaya literasi. 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah sebuah gerakan yang digagas Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia guna menumbuhkan minat baca peserta didik. 

Gerakan ini muncul karena keprihatinan bahwa peserta didik di Indonesia masih 

tegolong rendah dalam hal literasi. Gerakan ini dimulai sejak tahun 2015 dan sudah 

mulai dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan di tanah air. Gerakan Literasi 

Sekolah merangkul seluruh elemen baik elemen pendidikan maupun elemen 

masyarakat dan pihak pemangku kebijakan agar pelaksanaannya sukses dan mencapai 

hasil yang maksimal.  Pada praktiknya GLS mengajak peserta didik untuk membaca 

buku nonpelajaran selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, namun hal ini 

tidak menjadi aturan yang baku. Sekolah dapat memodifikasi dan mengembangkan 

konsep GLS sesuai kebutuhan dan kondisi sekolah. 

Gerakan Literasi Sekolah juga membutuhkan Tim Literasi Sekolah (TLS) yang 

dapat dibentuk oleh kepala sekolah dengan anggota pusatakawan, guru bahasa, dan 

pengajar yang tertarik dengan dunia literasi. 

Secara garis besar Gerakan Literasi Sekolah di tingkat SMA memiliki tiga tahapan 

yaitu tahapan pembiasaan, tahapan pengembangan, dan tahapan pembelajaran. 

Kegiatan literasi di tahap pembiasaan yaitu membaca dalam hati. Secara umum 

tahapan ini memiliki tujuan; a) meningkatkan rasa cinta baca di luar jam pelajaran; b) 
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meningkatkan kemampuan memahami bacaan; c) meningkatkan rasa percaya diri 

sebagai pembaca yang baik; dan d) menumbuhkembangkan penggunaan berbagai 

sumber bacaan. Pada tahapan pembiasaan peserta didik diminta membaca buku 

nonpelajaran selama 15 menit baik di awal, tengah maupun akhir. Kegiatan membaca 

tersebut tidak diikuti dengan tugas-tugas yang bersifat tagihan. Pada tahapan 

selanjutnya yaitu tahapan pengembangan memiliki tujuan; a) mengasah kemampuan 

peserta didik dalam menanggapi buku pengayaan secara lisan maupun tulisan; b) 

membangun interaksi antarpeserta didik dan antara peserta didik dengan guru tentang 

buku yang dibaca; c) mengasah kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, 

analitis, kreatif dan inovatif; dan d) mendorong peserta didik untuk selalu mencari 

keterkaitan antara buku yang dibaca dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar. 

Kegiatan literasi pada tahap ini dapat diikuti dengan kegiatan presentasi singkat, 

menulis, kriya, atau seni peran dapat dinilai secara nonakademik. Pada tahapan 

pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat; a) mengembangkan kemampuan 

memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi sehingga terbentuk 

pribadi pembelajar sepanjang hayat; b) mengembangkan kemampuan berpikir kritis; 

dan c) mengolah dan mengelola kemampuan komunikasi secara kreatif (verbal, 

tulisan, visual, dan digital) melalui kegiatan menanggapi teks buku bacaan (Sutrianto 

dkk., 2016). 

Secara konseptual, pengertian literasi yang diadopsi dan disosialisasikan 

kemendikbud bukan sekedar kegiatan membaca dan menulis. Lebih dari itu, literasi 

dipahami sebagai kemampuan mengakses, mencerna, dan memanfaatkan informasi 

secara cerdas. Penumbuhan  budaya baca menjadi sarana untuk mewujudkan warga 

sekolah yang literat, dekat dengan buku, dan terbiasa menggunakan bahan bacaan 

dalam memecahkan beragam masalah kehidupan. 

B. Literasi Sastra 

Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Maka literasi sastra adalah 

kemampuan membaca dan menulis dalam bidang sastra. Penataan lokasi perpustakaan 

di sekolah merupakan salah satu faktor pendukung Gerakan Literasi Sekolah (GLS). 

Siswa lebih menyukai hal-hal yang nyaman dan menyenangkan sehingga kegiatan 

membaca merupakan kegiatan yang mengasyikan bagi mereka. Pengorganisasian 
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pojok literasi menjadi salah satu program yang disusun oleh Tim Literasi Sekolah 

(TLS). 

Sutrianto, dkk (2016) menyatakan bahwa penataan dan pengorganisasian 

perpustakaan di SMA, desain dan pengorganisasian perpustakaan dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan. Misalnya, dengan menyediakan area bacaan di sekolah; a) 

memanfaatkan sudut kelas sebagai tempat menyediakan bahan bacaan sebagai bagian 

dari kebutuhan sekolah membangun aktivitas literasi atau sekedar tempat untuk 

mengisi waktu luang dan rileks semata; b) pada tingkat tertentu, sekolah mendesain 

perpustakaan dengan lebih serius sesuai ketentuan dan standar perpustakaan; c) 

menata perpustakaan sekolah sebagai ruang kelas sekaligus menjadi ruang 

pembelajaran, diskusi, dan untuk memajang berbagai hasil karya tulis peserta didik 

dan guru. 

Usaha mengembangkan literasi sastra salah satunya dengan mengelompokkan 

buku-buku karya sastra dan buku sastra ke suatu bagian tertentu di perpustakaan. 

Tujuannya adalah untuk mempermudah peserta didik menemukan dan membaca karya 

sastra. 

 

C. Teknologi Informasi 

Menurut Isjoni dan Firdaus L.N. (2007) menyebutkan bahwa informasi yang perlu 

dikuasai tidak terbatas pada lingkungan pendidikan dan pelatihan, melainkan 

berlangsung sepanjang hayat: kapan saja, di mana saja, dari apa saja dan siapa saja, 

serta mengenai apa saja. Dalam lingkungan, penggabungan ketiga hal itu (pendidikan, 

pelatihan, dan informasi) merupakan usaha pemberdayaan yang berlangsung terus 

menerus. 

Lebih lanjut Isjoni dan Fordaus L.N. (2007) menyebutkan bahwa teknologi 

internet pada hakikatnya merupakan perkembangan dari teknologi komunikasi 

generasi sebelumnya. Media seperti radio, televisi, video, multimedia dan media 

lainnya telah digunakan dan dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan. Apalagi 

media internet yang memiliki sifat interaktif, bisa sebagai media massa dan 

interpersonal, dan gudangnya sumber informasi dari berbagai penjuru dunia, sangat 

dimungkinkan menjadi media pendidikan lebih uggul dari generasi sebelumnya. Oleh 
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karena itu setelah kehadiran guru dalam arti sebenarnya, intenet menjadi suplemen dan 

komplemen bagi guru sebagai sumber informasi yang penting dalam pembelajaran. 

Serangkaian prinsip yang dijadikan landasan dalam penggunakan teknologi 

informasi dalam pendidikan adalah: 

1. Lingkungan kita senantiasa berubah. Perubahan itu ada yang direkayasa, ada 

yang dapat diperkirakan, namun sebagian besar tidak dapat kita ketahui 

sebelumnya 

2. Jumlah penduduk semakin bertambah, meskipun dengan prosentase yang 

mengecil. Mereka semua perlu belajar dan belajar berlangsung seumur hidup. 

3. Sumber-sumber sediakala (tradisional) makin terbatas, karena itu harus 

dimanfaatkan sebaik dan seoptimal mungkin. Selain itu, harus pula diciptakan 

sumber baru, dan didayagunakan sumber yang belum terpakai. 

4. Setiap pribadi mempunyai hak untuk dapat berkembang semaksimal mungkin, 

selaras dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan. 

5. Masyarakat bebudaya teknologi, yaitu bahwa teknologi merupakan bagian yang 

tertanam (imbedded) dan tumbuh dalam setiap masyarakat dengan kadar yang 

berbeda. 

Berdasar hal-hal tersebut, jelaslah teknologi informasi mendukung dan berperan 

serta dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Dari pendapat para ahli di atas maka teknologi informasi saat ini merupakan 

bagian dari ilmu pengetahuan yang tak terpisahkan. Perkembangan teknologi 

informasi yang makin pesat memudahkan manuisa dalam mendapatkan informasi. 

D. Literasi Sastra yang Terintegrasi Teknologi Informasi 

Literasi dewasa ini tidak hanya sebatas pada literasi teks saja, namun sudah 

berkembang ke ranah digital. Peserta didik sudah akrab dengan internet atau dunia 

maya. Hal ini semakin mempermudah peserta didik dalam mengakses informasi dari 

sumber-sumber yang beragam secara cepat dan efisien. Pelaksanaan literasi sastra 

yang terintegrasi teknologi informasi contohnya peserta didik membaca novel berjudul 

Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari melalui novel koleksi yang tersedia di 

pojok sastra. Setelah membaca, guru dapat membimbing peserta didik mengakses 

internet untuk mencari profil pengarang, unsur intinsik dan ekstrensik dalam novel 
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tersebut kemdian dibandingkan dengan persepsi pribadi. Selain itu peserta didik dapat 

melihat dan membandingkan dengan versi filmnya jika novel tersebut sudah diadaptasi 

ke dalam sebuah film. Karya sastra yang sudah diadaptasi ke dalam film biasanya 

mudah diingat peserta didik dalam berbagai segi, misalnya alur, tokoh, karakter tokoh 

dan setting yang tergambar jelas dalam film. Setelah membaca dan menonton versi 

filmnya, peserta didik dapat membadingkan dan mendiskusikan bersama. Pada 

tahapan ini sudah bisa disebut sebagai tahapan pengembangan. 

Literasi sastra yang terintegrasi teknologi informasi dapat berjalan maksimal jika 

dilaksanakan dengan baik dan seimbang. Bahan bacaan yang berupa teks sastra yang 

dibaca peserta didik yang menjadi bahan pokok literasi kemudian disempurnakan dan 

dikembangkan dengan informasi yang tersedia di internet dengan pendampingan aktif 

dari guru. Dengan hal ini pemahaman dan pengetahuan peserta didik mengenai sebuah 

karya sastra makin tajam dan mendalam. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peserta didik mengakses teknologi informasi di pojok sastra 

 

 
 

Gambar 2. Peserta didik mencari profil penulis novel 

SIMPULAN 

Gerakan Literasi Sekolah yang dicanangkan pemerintah adalah suatu usaha 

nyata dalam meningkatkan kesadaran peserta didik menjadi pembelajar sepanjang 
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hayat. Budaya literasi perlu terus dikembangkan agar kapasitas keilmuan peserta didik 

meningkat. Peranan teknologi informasi dalam pengembangan literasi merupakan 

suatu bentuk pemanfaatan teknologi yang semakin pesat dalam pendidikan. Jika 

penggunaan teknologi informasi makin sering digunakan maka pembelajaran 

berangsur-angsur akan berpusat pada peserta didik bukan pada guru lagi. Guru hanya 

membimbing dan mengawasi serta memberikan saran yang melengkapi. 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam gerakan literasi sekolah juga 

merupakan sekaligus usaha menyiapkan insan yang sadar teknologi. Sesuai dengan 

tujuan pemerintah daam menyiapkan generasi emas pada tahun 2045 yaitu generasi 

yang melek teknologi. 
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ABSTRAK 
Membaca merupakan jendela dunia, sayangnya dengan perkembangan teknologi, 
siswa semakin jauh dari membaca. Salah satu tugas guru, terutama dalam pelajaran 
Bahasa Indonesia adalah membuat siswa kembali menyukai membaca. Makalah ini 
bertujuan memberikan alternatif pengajaran membaca yang dapat digunakan guru 
dalam kelas, antara lain mencari pasangan gambar dan cerita, Dari memasangkan 
gambar dengan cerita diharapkan siswa menjadi tertarik untuk mengetahui jalan cerita 
dari gambar yang disajikan secara tidak langsung akan membaca dengan sendirinya. 
Kata Kunci: membaca, gambar, cerita 
 

PENDAHULUAN 

Membaca sering dianggap sebagai kegiatan karena bersifat reseptif. 

Aktivitasnya hanya menerima apa yang disampaikan oleh penulisnya melalui media 

tulisan. Apabila diamati secara seksama, kegiatan membaca adalah kegiatan aktif yang 

bersifat komunikatif karena dalam kegiatan membaca terjadi suatu komunikasi antara 

penulis dan pembaca. Seperti yang disampaikan Wiryodijoyo (1989) membaca adalah 

suatu keterampilan yang kompleks, meliputi berbagai segi seperti keterampilan 

berbahasa, perasaan, ingatan, pengalaman, pikiran, dan sebagainya.  

Membaca sendiri bukan hanya untuk mendapatkan simbol-simbol secara 

tertulis saja, melainkan juga menghubungkan bacaan yang dibaca dengan konsep, 

pengalaman sebelumnya, dan juga wawasan yang dimiliki pembaca itu sendiri. 

Seseorang yang membaca sebuah teks tentu biasanya memiliki tujuan dalam membaca 

teks tersebut. Misalnya seseorang akan membaca kembali buku pelajaran yang 

sebelumnya sudah dia pelajari ketika akan menghadapi ujian, hal ini dimaksudkan 
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untuk mengingat kembali pelajaran yang telah ia pelajari sebelumnya. Adapun 

menurut Iskandarwassid dan Suhendar (2016) tujuan membaca adalah untuk 

mengenali naskah tulisan suatu bahasa, memaknai dan menggunakan kosakata asing, 

memahami informasi yang dinyatakan secara eksplisit dan implisit, memahami makna 

konseptual, memahami nilai komunikatif dari suatu kalimat, memahami hubungan 

dalam kalimat, antar kalimat, dan antar paragraf, menginterpretasi bacaan, 

mengidentifikasi informasi penting dalam wacana, membedakan antara gagasan utama 

dan gagasan penunjang, menentukan hal-hal penting untuk dijadikan rangkuman, 

skimming, dan scanning. 

Dari pendapat dua orang ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa tujuan 

membaca sangatlah banyak dan beragam, tujuan membaca juga terkadang berbeda 

antara individu satu dengan individu lainnya, ini disebabkan setiap individu memiliki 

kebutuhan yang berbeda ketika mereka membaca. Untuk itu dalam membaca 

diperlukan langkah-langkah strategis yang tepat agar seseorang bisa lebih mudah 

mendapatkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkannya. 

Ada banyak teori yang bisa diaplikasikan dalam pembelajaran membaca, namun 

secara umum ada tiga pangkal utama dalam pembelajaran membaca, baik untuk anak-

anak yang baru mengenal huruf dan kata, maupun untuk orang dewasa yang sedang 

mempelajari bahasa asing. 

Teori membaca Bottom-Up. Menurut teori ini membaca dimulai dengan cara 

mengenal sebuah huruf dalam sebuah kata, mengenal sebuah kata dalam sebuah 

kalimat, lalu mengenal kalimat dari sebuah teks bacaan. Salah satu model pendekatan 

membaca yang menggunakan teori ini adalah model Gough. 

Teori membaca Top Down. Menurut teori ini untuk mampu membaca seseorang 

harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu mengenai hal yang akan dibaca, jika tidak 

maka ia tidak akan bisa membaca sebuah teks atau tulisan. Untuk memahami suatu 

tulisan atau teks maka seorang pembaca harus mampu menguasai semantik, sintaktik, 

dan graphophonik. 

Teori membaca Interaktif. Membaca sebenarnya suatu proses sosial dimana ada 

sebuah interaksi antara si pembaca dengan tulisan yang ada pada teks atau buku. Oleh 
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sebab itu sebenarnya secara tidak langsung ada sebuah interaksi antara si pembaca 

dengan si penulis atau si pengarang sebuah buku. 

Dari teori-teori diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam proses membaca 

individu harus mengenal terlebih dahulu tentang huruf, simbol, dan sedikit 

pengetahuan tentang apa yang akan dibaca agar individu yang membaca bisa 

merasakan timbal balik dari buku yang sedang dibaca karena pada hakikatnya 

membaca adalah proses interaksi.  

KAJIAN PUSTAKA 

Membaca merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah 

informasi, memperoleh ilmu dan pengetahuan serta pengalaman-pengalaman baru. 

Pada hakikatnya, aktivitas membaca terdiri dari dua bagian, yaitu membaca sebagai 

proses dan membaca sebagai produk. Membaca sebagai proses mengacu pada aktivitas 

fisik dan mental. Sedangkan membaca sebagai produk mengacu pada konsekuensi dari 

aktivitas yang dilakukan pada saat membaca ( Puji Santosa dkk, 2005: 6.3). Membaca 

sejatinya adalah salah satu keterampilan berbahasa yang diajarkan dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari, peranan 

membaca tidak dapat dipungkiri lagi. Ada beberapa peranan yang dapat disumbangkan 

oleh kegiatan membaca, antara lain dapat membantu memecahkan masalah; 

memperkuat suatu keyakinan atau kepercayaan pembaca; sebagai suatu pelatihan; 

memberi pengalaman estetis; meningkatkan prestasi; memperluas pengetahuan, dan 

sebagainya. Kegiatan membaca memiliki nilai yang sangat strategis dalam upaya 

pengembangan diri. Membaca dapat diibaratkan sebagai kunci pembuka gudang ilmu 

dan pengetahuan (Damayanti, Ni Komang Rika, dkk., 2014) 

Kegiatan membaca merupakan aktivitas yang unik dan rumit, sehingga 

seseorang tidak dapat melakukan hal tersebut tanpa mempelajarinya, terutama anak 

usia sekolah dasar yang baru mengenal huruf atau kata-kata. Problem umum yang 

dihadapi anak dalam membaca adalah pada pelaksanaan pengajaran membaca, guru 

sering kali dihadapkan anak yang mengalami kesulitan, baik yang berkenaan dengan 

hubungan huruf, suku kata, kata, kalimat sederhana, maupun ketidakmampuan anak 

memahami isi bacaan. 
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Anak-anak disiapkan untuk membaca di usia dini dengan mendengarkan cerita, 

dibacakan cerita dan berinteraksi tentang cerita yang mereka dengar dengan orang tua 

atau temannya (nasution:2009). Disini anak mulai diperkenalkan dengan buku, jika 

kegiatan ini berhasil maka anak akan menyukai buku dan menyukai kegiatan 

membaca.  

Penggunaan model pembelajaran dan media sangat membantu dalam pengajaran 

membaca permulaan bagi siswa kelas satu SD merupakan hal yang mutlak diperlukan, 

anak kelas satu SD yang pada umumnya baru berusia enam tahun masih berada pada 

tahap berfikir konkret, yaitu anak akan mudah mengenali hal-hal yang bersifat nyata. 

Disamping itu, dengan alat bantu yang digunakan oleh guru secara bervariasi akan 

membangkitkan minat siswa dalam mengikuti pelajaran. Salah satu media yang 

memungkinkan digunakan oleh guru dalam pengajaran membaca permulaan ini adalah 

melalui media kartu huruf. 

Berdasarkan hasil observasi, pembelajaran membaca permulaan di SDN selama 

ini masih belum mengoptimalkan media pembelajaran yang ada di sekolah. Proses 

pembelajaran masih menggunakan media konvensional yaitu dengan menggunakan 

papan tulis dan pembelajaran hanya berpusat kepada guru. Hal ini menyebabkan 

kemampuan membaca permulaan siswa masih sangat rendah. Media Kartu Huruf yang 

ada di sekolah tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan hanya disimpan dalam 

lemari. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah menerapkan beberapa media 

yang menyenangkan dalam penerapan pembelajaran membaca bagi anak sekolah dasar 

pada kelas rendah, antara lain dalam jurnal yang di tulis oleh (Suriani, Sahrudin B, dan 

Efendi), dalam jurnal tersebut memaparkan tentang “Peningkatan Kemampuan 

Membaca Permulaan Siswa Kelas 1 SDN Ginunggung Melalui Media Kartu Huruf 

Kec. Galang”, disini menjelaskan tentang adanya peningkatan yang signifikan dalam 

penggunaan media Kartu Huruf dalam meningkatkan kemampuan membaca pemula 

siswa Sekolah Dasar.  

PENGAJARAN PEMBELAJARAN MEMBACA 

A. Media Pasangkanlah 
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Pertama-tama guru menyiapkan gambar dan cerita tentang gambar tersebut, 

disini penulis mengambil contoh cerita Bona dan rongrong dari majalah Bobo. 

Cerita yang relatif singkat tapi mengandung pesan moral untuk mengembangkan 

karakter siswa. Guru memisahkan gambar dan cerita. Guru memberikan satu 

buah cerita kepada satu orang siswa lalu memberi kesempatan siswa untuk 

membaca dan memahami cerita yang dia dapat. Setelah siswa membaca dan 

memahami ceritanya, guru menyuruh siswa untuk mencari gambar yang sesuai 

dengan ceritanya. Untuk membuat kegiatan ini lebih menarik, guru dapat 

membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk berkompetisi. 

 
Gambar 1. Contoh gambar dan cerita 

B. Media Kartu Huruf  

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar 

mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam 

mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia dan metode yang 

dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran/pelatihan. 

Media juga seringkali diartikan sebagai alat yang dapat dilihat dan didengar. 

Alat-alat ini dipakai dalam pengajaran dengan maksud untuk membuat cara 

berkomunikasi lebih efektif dan efisien. Dengan menggunakan alat-alat ini, guru 
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dan siswa dapat berkomunikasi lebih mantap, hidup dan interaksinya bersifat 

banyak arah. 

Alat adalah sarana yang sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan 

proses belajar mengajar. Alat peraga menurut Depdiknas (2004) adalah 

benda/alat yang digunakan untuk memperagakan fakta, konsep, prinsip/prosedur 

tertentu agar tampak lebih nyata/kongkret. Jadi Alat Peraga adalah sarana yang 

digunakan oleh guru untuk menunjang proses belajar mengajar didalam kelas 

agar pembelajaran tampak lebih nyata/kongkret sehingga siswa lebih mengerti. 

Kartu huruf merupakan abjad-abjad yang dituliskan pada potongan-

potongan suatu media, baik karton, kertas maupun papan tulis (tripleks). 

Potongan-potongan huruf tersebut dapat dipindah-pindahkan sesuai keinginan 

pembuat suku kata, kata maupun kalimat. Penggunaan kartu huruf ini sangat 

menarik perhatian siswa dan sangat mudah digunakan dalam pengajaran 

membaca permulaan. Selain itu kartu huruf juga melatih kreativitas siswa dalam 

menyusun kata-kata sesuai dengan keinginannya. 

PENUTUP 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa membaca adalah jembatan 

dalam membuka jendela dunia. Membaca merupakan suatu aktivitas yang dilakukan 

untuk mendapatkan sebuah informasi, memperoleh ilmu dan pengetahuan serta 

pengalaman-pengalaman baru. Penggunaan model pembelajaran dan media sangat 

membantu dalam pengajaran membaca permulaan bagi siswa kelas satu SD 

merupakan hal yang mutlak diperlukan, anak kelas satu SD yang pada umumnya baru 

berusia enam tahun masih berada pada tahap berfikir konkret, yaitu anak akan mudah 

mengenali hal-hal yang bersifat nyata. Disamping itu, dengan alat bantu yang 

digunakan oleh guru secara bervariasi akan membangkitkan minat siswa dalam 

mengikuti pelajaran. Sebagai contoh dengan penggunaan  media yang memungkinkan 

digunakan oleh guru dalam pengajaran membaca permulaan ini adalah melalui media 

pasangkanlah dan kartu huruf. 
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ABSTRAK  

Hasil survei internasional PIRLS 2011 dan PISA 2012 tentang keterampilan membaca 
siswa menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat rendah. Pemerintah 
menyadari pentingnya mengembangkan budaya literasi untuk menjawab tuntutan 
keterampilan abad 21 dalam membaca yaitu kemampuan memahami informasi secara 
analitis, kritis, dan reflektif  (Kemendikbud, 2016). Melalui Gerakan Literasi Sekolah 
pemerintah bertujuan untuk mengembangkan budi perkerti siswa supaya menjadi 
pembelajar sepanjang hayat melalui pembudayaan ekosistem literasi di sekolah  
(Kemendikbud, 2016). Langkah nyata yang telah dilakukan sekolah-sekolah untuk 
membangun budaya tersebut adalah pembiasaan membaca buku non-mata pelajaran 
selama 10 menit di awal hari. Namun cara itu saja tidak cukup diperlukan cara-cara 
lain supaya budaya membaca di sekolah terbangun lebih kuat. Selain itu, budaya 
membaca sekolah akan terbangun dengan baik jika ada kerjasama antara sekolah dan 
orang tua.Dalam makalah ini akan dipaparkan alternatif-alternatif kegiatan yang dapat 
dilakukan untuk membangun budaya membaca di sekolah.  

Kata kunci: budaya literasi, budaya membaca, sekolah. 
 

ABSTRACT 

PIRLS 2011 and PISA 2012 results shows that Indonesian students have low reading 
skills. The government realized tha it is important to build literacy culture to overcome 
the demand of 21st century on reading. It is the ability to understand informations 
analitically, critically, and reflectively (Kemendikbud, 2016). Gerakan Literasi 
Sekolah is the government’s programme to develop students’ manner so they can be 
longlife learners through literacy building (Kemendikbud, 2016). The real steps that 
already taken by schools is doing silent reading for 10-20 minutes in the beginning of 
school day. That is not enough to build a strong reading culture, they need many 
interesting different methods. In addition, collaboration between school and parents 
is very important to support reading culture. This paper will propose many kind of 
methods to build reading culture in school. 
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PENDAHULUAN 

Hasil survei internasional PIRLS 2011 dan PISA 2012 tentang keterampilan 

membaca siswa menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat rendah. 

Pemerintah menyadari pentingnya mengembangkan budaya literasi untuk menjawab 

tuntutan keterampilan abad 21 dalam membaca yaitu kemampuan memahami 

informasi secara analitis, kritis, dan reflektif  (Kemendikbud, 2016). Sejalan dengan 

pemikiran Kemendikbud,  Bullmaster-Day (2015) juga mengungkapkan bahwa 

tuntutan ekonomi global menuntut inovasi yang mewajibkan siswa untuk memperoleh 

keterampilan tingkat tinggi dalam mengakses dan menganalisis informasi. 

Pemerintah menyadari pentingnya peran sekolah dalam memperbaiki 

keterampilan membaca siswa. Melalui Gerakan Literasi Sekolah pemerintah bertujuan 

untuk mengembangkan budi perkerti siswa supaya menjadi pembelajar sepanjang 

hayat melalui pembudayaan ekosistem literasi di sekolah  (Kemendikbud, 2016). 

Untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan budaya membaca dibutuhkan 

kemampuan untuk mengenali akses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang 

ada dalam literatur (Mackenzie dalam Nalusiba, 2010).  

Joubert, dkk. (2013) mengungkapkan bahwa pembiasaan membaca merupakan 

pondasi dari budaya membaca. Langkah nyata yang telah dilakukan sekolah-sekolah 

untuk membangun budaya tersebut adalah pembiasaan membaca buku non-mata 

pelajaran selama 10 menit di awal hari. Namun cara itu saja tidak cukup diperlukan 

cara-cara lain supaya budaya membaca di sekolah terbangun lebih kuat. Dalam 

makalah ini akan dipaparkan alternatif-alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk 

membangun budaya membaca di sekolah. 

STUDI PUSTAKA 

Budaya adalah hasil dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa (Widagdho, 

1994). Kluckhohn dan Kelly (1945) dalam Iyaji & Gomment (2011) mengartikan 

budaya sebagai rancangan hidup yang tercipta secara historis, baik yang eksplisit 

maupun implisit, rasional, irasional, yang ada pada suatu waktu, sebagai pedoman 

berperilaku yang potensial bagi manusia. 
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Ditinjau secara etimologis, kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta 

buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, jadi dapat diartikan 

sebagai segala hal yang berhubungan dengan akal. Culture atau budaya, yang 

merupakan kata dasar dari kebudayaan berasal dari kata latin colore yang artinya 

mengolah atau mengerjakan. Kata tersebut lebih cenderung pada mengolah tanah atau 

bercocok tanam. Dalam perkembangannya budaya didefinisikan sebagai segala daya 

upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam 

(Koentjaraningrat, 1990: 181-182). 

Burn dan Roe dalam Hairudin, dkk. (2007: 3-23) menjelaskan bahwa membaca 

terdiri dari dua bagian yaitu membaca sebagai proses dan membaca sebagai produk. 

Membaca sebagai proses berkaitan dengan kegiatan mental atau fisik, sedangkan 

membaca sebagai produk berkaitan dengan konsekuensi dari kegiatan yang dilakukan 

saat membaca. Menurut Moeliono (1988: 12) membaca adalah melihat serta 

memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan/hanya dalam hati). 

Sutarno (2006: 27) mengemukakan bahwa budaya baca adalah sikap, tindakan 

atau perbuatan untuk membaca yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Umar 

dalam  Sulistyo (2017) mengartikan budaya membaca sebagai sikap dan tindakan 

membaya yang sudah melekat dan mengikat seseorang dalam kehidupannya sehingga 

dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Dari kedua pengertian tersebut ada dua 

unsur yang sama yaitu keteraturan dan berkelanjutan. 

McEwan (2002) dalam Joubert, dkk. (2013) mendefinisikan budaya membaca 

sebagai sikap, kepercayaan, dan perilaku kolektif dari semua stake-holder di sekolah 

yang berkaitan dengan semua kegiatan yang memungkinkan siswa untuk membaca 

pada pencapaian tingkat tertinggi untuk  memperoleh manfaat personal maupun 

akademis. Budaya membaca dalam konteks makalah ini sama seperti budaya membaca 

dalam penelitian yang dilakukan oleh  (Nalusiba, 2010) untuk disertasinya yaitu gaya 

hidup yang bercirikan kebiasaan membaca secara intensif dan ekstensif. 
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PEMBAHASAN 

Menanamkan Nilai Membaca di Sekolah 

Redding (1991) dalam  (Baker & Moss, 1993) mengartikan nilai dalam 

komunitas sekolah adalah sebuah kemampuan atau karakteristik yang dipercaya oleh 

warga sekolah diinginkan secara fundamental ada dalam diri siswa. Sebuah nilai bisa 

dianggap sebagai nilai komunitas sekolah ketika memenuhi kriteria-kriteria sebagai 

berikut: (1) dianggap berharga bagi sebagian besar komunitas sekolah, (2) dapat 

dicapai semua siswa, (3) dicapai melalui belajar, baik di rumah maupun di sekolah, (4) 

dapat diterapkan di semua area kurikuler sekolah, dan (5) dapat dicapai dengan 

kerjasama siswa, guru, dan orangtua. 

Setelah nilai yang penting bagi komunitas sekolah diidentifikasi, nilai-nilai 

tersebut akan diterjemahkan ke dalam bentuk ekspektasi sekolah yang di dalamnya 

dimuat tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh siswa. Tujuan-tujuan tersebut akan lebih 

baik jika disertai dengan strategi dan keterampilan membaca yang dapat digunakan 

oleh siswa sehingga akan membantu siswa untuk tumbuh sebagai pembaca yang 

strategis  (ASCD, 2016). Dalam ekspektasi tersebut biasanya disebutkan alokasi waktu 

atau jumlah buku yang diharapkan untuk dibaca siswa per hari  (ASCD, 2016). 

Optimalisasi Perpustakaan 

Perpustakaan bukan hanya tempat meminjam buku dan membaca buku. 

Perpustakaan perlu berinovasi memberikan program-program membaca untuk 

mempermudah siswa mengetahui koleksi-koleksi buku yang mereka miliki dan 

memotivasi siswa untuk membaca. Ogbonna & Eze (2015) mengungkapkan bahwa 

beberapa program yang dapat dikembangkan oleh perpustakaan selain menyediakan 

materi membaca, meminjamkan buku, dan membantu pemilihan buku, adalah 

memasang display/pajangan, latar cerita, dan poster yang menarik untuk membangun 

lingkungan membaca yang menyenangkan sehingga siswa tertarik mengunjungi 

perpustakaan dan mengetahui koleksi-koleksinya. Selain itu mereka juga 

menambahkan untuk mengembangkan kegiatan tugas buku, kuis buku, kompetisi 
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membaca, mengundang penulis, pameran, dan menyediakan waktu untuk membaca 

secara pribadi. 

Supaya program-program tersebut berjalan dengan lancar tentunya dibutuhkan 

seorang pustakawan yang bukan merupakan seorang guru dengan beban mengajar. 

Jika program-program tersebut dikembangkan dan dijalankan dengan serius, akan 

berpengaruh terhadap keinginan siswa untuk membaca secara sukarela. Guru tidak 

perlu meminta atau menugaskan siswa untuk membaca. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian Ogbonna & Eze (2015). 

Beberapa sekolah yang tidak memiliki perpustakaan memiliki solusi dengan 

membentuk sebuah kereta membaca, ada pula bantuan dari pemerintah berupa mobil 

perpustakaan keliling (USAID PRIORITAS, 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pemerintah juga berperan penting dalam terbangunnya budaya membaca di sekolah. 

Selain menerbitkan aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan pendidikan, pemerintah 

juga berperan dalam menyediakan fasilitas yang mendukung. 

Kegiatan Sekolah 

Kegiatan membaca siswa di sekolah membutuhkan motivasi yang tepat dari 

guru. ASCD dalam Building a Schoolwide Independent Reading Culture (2016) dijelaskan bahwa 

siswa tidak termotivasi untuk membaca karya yang dibutuhkan yang ditugaskan di 

kelas. Siswa lebih termotivasi untuk terlibat dalam pembacaan independen dengan 

alasan intrinsik seperti kesenangan, keterlibatan, keingintahuan, dan tantangan, 

berlawanan dengan alasan ekstrinsik nilai, penghargaan, dan persaingan, peningkatan 

pemahaman bacaan mereka (Cox & Guthrie, 2001; Guthrie, dkk, 2006). Ketika tujuan 

membaca siswa adalah belajar dan berbagi pengetahuan dengan orang lain, motivasi 

dan waktu mereka untuk membaca meningkat, yang pada akhirnya menghasilkan 

peningkatan prestasi akademik (Swan, dkk., 2010). Oleh karena itu, sekolah perlu 

menggunakan strategi untuk alasan, identifikasi poin kunci, atur informasi, dan 

dapatkan pengetahuan konseptual. Sehingga siswa termotivasi untuk melakukan 

kegiatan membaca baik di kelas maupun di luar kelas. 

Langkah pertama yang perlu diketahui dalam mengembangkan budaya 

membaca independen yaitu: (1) apa yang terjadi di seluruh sekolah untuk 

mempromosikan budaya membaca independen yang kuat, (2) apa yang masing-
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masing guru lakukan untuk memastikan budaya membaca mandiri yang kuat ada di 

dalamnya setiap kelas, dan (3) apa yang bisa dilakukan sekolah untuk mempromosikan 

pembacaan mandiri di rumah, serta alat dan apa sumber daya yang dapat diberikan 

sekolah untuk membantu keluarga mencapai tujuan ini. 

Sekolah dapat menerapkan budaya yang dapat memotivasi siswa seperti 

penataan ketersediaan buku diberbagai tempat, tempat duduk yang nyaman, dan 

bacaan buku yang menarik. Selain itu, guru perlu diberikan pelatihan dan pemahaman 

dalam meningkatkan profesinya. Guru mempunyai tugas untuk mengidentifikasi 

tentang bagaimana membangun stamina, mengidentifikasi pembicaraan buku yang 

akan datang terkait dengan unit studi, atau menjelaskan bagaimana cara mengajarkan 

pelajaran fokus dengan mengutip bukti dari teks selama diskusi siswa.  

Strategi lain yaitu pembiasaan membaca selama beberapa menit dalam satu 

hari, serta berapa buku yang dapat dibaca dalam satu hari. Beberapa sekolah yang 

mendapatkan bantuan dari USAID PRIORITAS telah menerapkan strategi ini dan 

melaporkan bahwa strategi ini berhasil membantu terbangunnya budaya membaca di 

sekolah  (USAID PRIORITAS, 2017). Waktu yang disediakan untuk kegiatan tersebut 

bervariasi untuk setiap sekolah, mulai dari 10-20 menit.  

Pengadaan acara sekolah seperti pemberian penghargaan bagi siswa pembaca 

tergiat, pertukaran buku antar siswa, dan pameran buku dapat meningkatkan motivasi 

untuk membaca. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan skala besar dapat 

dilakukan setahun sekali khususnya pada bulan bahasa yang diperingati pada bulan 

Oktober. Untuk merayakan bulan bahasa, kegiatan lain yang cukup menarik adalah 

parade buku, dimana semua warga sekolah memakai kostum sesuai dengan tokoh yang 

ada dalam buku kesukaan mereka. Hal penting lain yang perlu dilakukan yaitu 

pemajangan grafik, tabel, dan karya siswa yang berkaitan dengan perkembangan 

literasi mereka pada setiap lorong di dinding sekolah. 

Penataan lingkungan di dalam kelas agar siswa dapat termotivasi untuk 

membaca berdasarkan ASCD (2016) yaitu penataan buku sesuai topik seperti fiksi dan 

non fiksi secara terpisah, sehingga memudahkan siswa saat memilih buku bacaan. 

Adanya tempat duduk yang nyaman untuk membaca, kunjungan kelompok kecil pada 

masing-masing jenis tipe buku selama 20 menit. Kunjungan tersebut memiliki maksud 
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untuk memaparkan buku apa yang dibaca oleh setiap kelompok, kemudian masing-

masing kelompok menceritakan isi buku yang telah dibacanya kepada kelompok yang 

sedang dikunjungi. 

Kegiatan lain yang dapat dilakukan di kelas adalah program insentif membaca 

(Baker & Moss, 1993). Dalam program ini siswa yang dapat mencapai ekspektasi 

bersama yang telah disepakati oleh warga kelas akan mendapatkan hadiah yang juga 

telah disepakati bersama. Dengan begitu siswa akan lebih semangat dalam membaca. 

Kegiatan kelas sangat bergantung pada kreativitas guru kelas masing-masing. 

Keterlibatan orangtua dalam meningkatkan kegiatan membaca siswa sangatlah 

penting. Fagbeminiyi (2011) menjelaskan bahwa sentuhan orang tua memberikan 

dampak penting bagi pendidikan anak. Orang tua bertugas menyiapkan anaknya untuk 

ke sekolah Mafa & Makuba (2013). Selain itu, dibutuhkan komunikasi intensif anatara 

pihak sekolah dan orang tua. Cara tersebut bertujuan untuk memberikan arahan dan 

bimbingan kepada siswa. Sekolah dapat melibatkan orang tua, selain itu, orang tua 

dapat secara langsung mendapakan laporan dari sekolah tentang proses belajar siswa.  

Hal yang dapat dilakukan orang tua dirumah dalam memotivasi siswa untuk 

membaca menurut Usher & Nancy (2012) yaitu mempromosikan membaca di rumah, 

mendiskusikan bahan bacaan dengan anak-anak mereka dan mendorong anak untuk 

menikmati belajar, dan mencari kesempatan di rumah untuk mendiskusikan dan 

menerapkan apa yang sedang dipelajari anak-anak. Cara lain yang dapat dilakukan 

orang tua dalam membangun budaya membaca siswa menurut Nutbrown & Hannon 

(2011) yaitu ORIM (Opportunities, Recognition, Interaction and Model) (1) 

pemberian peluang bagi anak, dalam hal ini anak diberikan kebebasan memilih buku 

bacaan yang mereka suka, (2) memberikan dorongan kepada anak, orang tua 

memberikan bimbingan intensif, (3) interaksi anak dengan orang tua, pemberian 

penguatan dan penjelasan tentang pentingnya membaca, (4) orang tua sebagai model, 

memberikan contoh secara langsung dengan kegiatan membaca rutin dapat ditiru anak. 

misalnya orang tua sering membaca Koran di pagi hari serta membacakan cerita. 

Selain usaha dari orang tua sendiri, hal yang perlu diperhatikan yaitu adanya 

kerjasama antara pihak sekolah dengan orangtua untuk meningkatkan kemampuan 

membaca siswa yang meliputi ketersediaan buku bacaan. Karena tidak semua orangtua 
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siswa mampu menyediakan hal tersebut. ASCD (2016) memaparkan jika sekolah 

dapat memberikan kerjasama dalam bentuk penyediaan perpustakaan mini disetiap 

komunitas sekolah, setiap apartemen, dan setiap lingkungan sekitar siswa sebagai 

wujud penyediaan buku. Atau dengan kata lain diadakan perpustakaan keliling. 

Orangtua hanya perlu mendorong dan mengawasi anak untuk selalu aktif membaca.  

Bagi sekolah yang tidak mampu memberikan fasilitas untuk siswa di rumah, 

sekolah dapat melibatkan orangtua dalam kegiatan di sekolah seperti yang dilakukan 

oleh SDN Bener Pekalongan, Jawa Tengah. Mereka mengundang orangtua datang ke 

sekolah untuk membaca bersama. Selain memberikan pengetahuan tentang pentingnya 

membaca, kegiatan tersebut dapat digunakan sebagai percontohan bagi siswa bahwa 

membaca tidak hanya dilakukan oleh pelajar tetapi membaca dilakukan sampai mereka 

dewasa. Jadi tugas sekolah bukan hanya mendidik siswa tetapi juga orang tua.  

SIMPULAN 

Indonesia Merupakan Negara Dalam Kategori Rendah Untuk Budaya Literasi. 

Oleh Karena Itu Perlu Adanya Strategi Tepat Untuk Meningkatkan Kesadaran 

Membaca. Salah Satu Yang Dapat Dilakukan Yaitu Dengan Menumbuhkan Budaya 

Literasi Di Sekolah. beberapa hal yang perlu kita ketahui antara lain, ketersediaan 

sarana prasarana yang mendukung, seperti berbagai macam jenis buku, serta peran 

aktif orangtua. selain itu, sering kita lupa bahwa siswa memiliki hak untuk memilih 

apa yang akan dibaca, dengan melibatkan siswa dalam pemilihan jenis bacaan dapat 

memotivasi dan menimbulkan antusiasitas siswa dalam membaca. siswa merasa 

senang dan nyaman ketika membaca. dengan demikian, kegiatan membaca siswa akan 

menyenagkan. Kegiatan di sekolah yang dapat dilakukan antara lain penyediaan 

berbagai jenis buku bacaan untuk siswa, tempat bacaan yang nyaman dan 

menyenangkan, guru-guru dan staf sekolah yang berkompeten, penempelan karya 

siswa di setiap lorong pada dinding sekolah, dapat memotivasi siswa untuk melakukan 

kegiatan membaca. Selain itu, kegiatan di kelas yang dapat dilakukan untuk 

memotivasi siswa dalam meningkatkan kegiatan membaca yaitu pemberian reward 

atau penghargaan kepada siswa. Dalam memberikan penghargaan, perlu dibedakan 

untuk setiap pencapaian masing-masing siswa. Strategi kelompok kecil dalam 

melakukan kunjungan di setiap jenis buku yang berbeda serta saling tukar informasi 
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dengan kelompok yang lain di dalam kelas merupakan cara lain yang tepat digunakan 

di dalam kelas.  

Kegiatan tahunan yang dapat dilakukan sekolah meliputi penganugerahan 

siswa aktif dalam membaca, malam literasi orangtua, buku swap, serta pameran buku. 

Kegiatan tersebut dianggap sebagai cara tepat untuk mengetahui dan mengapresiasi 

pencapaian siswa yang melibatkan orangtua.  

Peran orangtua dalam memotivasi dan memberikan pengawasan di rumah 

adalah hal yang penting diterapkan dalam rangka meningkatkan kegiatan membaca. 

Sekolah dapat memberikan solusi agar siswa tetap aktif membaca sesuai dengan apa 

yang mereka harapkan dengan adanya penyediaan lingkungan baca yang berisi 

berbagai macam buku-buku bacaan. Selain itu, sekolah menyediakan fasilitas 

perpustakaan keliling. Hal itu dilakukan untuk memberikan solusi bagi siswa yang 

kurang fasilitas di rumah. Sekolah juga berperan penting dalam mendidik orangtua 

tentang pentingnya membaca sehingga dapat memotivasi siswa untuk membaca 

dengan baik. 

Setelah dipaparkan berbagai alternatif kegiatan yang dapat dilakukan di 

sekolah untuk membangun budaya literasi, disarankan bagi para guru untuk mencoba 

beberapa alternatif kegiatan yang diajukan oleh penulis. Selain itu akan lebih baik jika 

dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kegiatan yang telah diujicobakan di sekolah. 
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ABSTRAK 

Penelitian pengaruh interaksi dalam pembelajaran terhadap hasil belajar bertujuan 
untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh interaksi dalam pembelajaran terhadap hasil 
belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas V Sekolah Dasar Daerah Binaan 
I Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan metode 
survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V Sekolah Dasar 
Daerah Binaan I Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang tahun pelajaran 
2014/2015 yang berjumlah 372 siswa. Sampel penelitian sebanyak 180 siswa. Teknik 
yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik Proporsional Random 
Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, dokumentasi, dan 
wawancara. Perhitungan pengujian hipotesis menggunakan bantuan Statistical 
Product and Service Solution (SPSS) versi 20. Variabel penelitian meliputi interaksi 
dalam pembelajaran sebagai variabel bebas dan hasil belajar sebagai variabel terikat. 
Teknik pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi, sebelum dilakukan uji 
analisis maka dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dengan cara uji One 
Sample Kolmogorov-Smirnov dan uji liniearitas. Hasil uji normalitas dan linieritas 
menunjukkan data berdistribusi normal dan linier. Pengujian hipotesis dengan taraf 
signifikansi 5% diperoleh hasil yang menunjukkan  bahwa terdapat pengaruh interaksi 
dalam pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Ditunjukkan oleh hasil R sebesar 
0,637 dan koefisien determinan (R2) 40,5% nilai probabilitas 0,000 ≤ 0,05 (Sig.). Hal 
ini menunjukkan bahwa 40,5% hasil belajar siswa dipengaruhi oleh interaksi dalam 
pembelajaran(interaksi guru dengan siswa),  Sedangkan 59,5% dipengaruhi oleh faktor 
lain yang tidak dibahas dalam penelitian. 

Kata Kunci: interaksi dalam pembelajaran; hasil belajar 

ABSTRACT 

Study the influence of interaction in learning to learning achievement aims to 
determine whether there is an interaction effect in learning on student achievement 
Elementary School fifth grade in whole of Guided Regional I  District of Pemalang, 
Pemalang Regency. This study used a survey method. The population in this study 
were all students in fifth grade elementary school in whole of Guided Regional I  
District of Pemalang, Pemalang Regency 2014/2015 academic year that totaled 372 
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students. The research sample consist of 180 students with proportional random 
sampling technique. The technique of collecting data using questionnaires, 
documentation, and interviews. Calculation hypothesis testing using the help 
Statistical Product and Service Solutions (SPSS) version 20. Research variable is  
interaction in learning as independent variable and learning achievement as 
dependent variable. Mechanical testing of hypotheses using regression analysis, 
before did the analysis test, analysis prerequisite are required. Prerequisite analysis 
in this research is normality test with One Sample Kolmogorov-Smirnov test and Test 
for Linearity. The result of  Normality and Linearity test showing that data are have 
normal distribution and linear. Testing the hypothesis with a significance level of 5% 
was obtained results indicate that there is an interaction effect of learning on student 
achievement. R shown by the results is 0.637 and determinant coefficient (R2) 40.5% 
with probability value ≤ 0.05 (Sig.). It shows that 40.5% of student achievement is 
influenced by the interaction of learning (teacher interaction with students), while 
59.5% are influenced by other factors not addressed in the study. 

Keywords: interaction in learning; learning achievement 

 

PENDAHULUAN 

 Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan 

manusia. Menurut Munib, dkk (2011), “pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis 

yang dilakukan oleh orang-orang yang disertai tanggung jawab untuk mempengaruhi 

peserta didik agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan.” 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Selain dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, pendidikan 

juga dapat  mengembangkan aspek lain seperti aspek sosial yang menekankan pada 

keterampilan bersosialisasi. Hal ini erat kaitannya dengan kehidupan manusia yang 

merupakan makhluk sosial. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial mengandung 
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makna bahwa manusia tidak dapat lepas dari manusia lain dalam menjalani 

kehidupannya. Menurut Djamarah (2010), “sebagai makhluk sosial, manusia dalam 

kehidupannya membutuhkan hubungan dengan manusia lain. Hubungan itu terjadi 

karena manusia menghajatkan manusia lainnya.” 

Kecenderungan manusia untuk berhubungan dengan manusia lain melahirkan 

komunikasi dua arah melalui bahasa yang mengandung tindakan dan perbuatan. Jika 

ada aksi dan reaksi maka interaksi pun terjadi, karena itu interaksi akan berlangsung 

bila ada hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih (Djamarah, 2010).  

Selanjutnya, interaksi akan selalu berkaitan dengan istilah komunikasi atau 

hubungan. Menurut Sardiman (2011), dalam proses komunikasi, dikenal adanya unsur 

komunikan dan komunikator. Hubungan komunikator dengan komunikan biasanya 

karena menginteraksikan sesuatu pesan (message). Kemudian untuk menyampaikan 

atau mengontakkan pesan itu diperlukan adanya media atau saluran (channel). Jadi, 

unsur-unsur yang terlibat dalam komunikasi antara lain: komunikator, komunikan, 

pesan, dan saluran atau media. Begitu pula hubungan manusia dengan manusia lain, 

empat unsur tersebut akan selalu ada ketika melakukan proses komunikasi. Interaksi 

yang berlangsung di sekitar kehidupan manusia dapat diubah menjadi “interaksi yang 

bernilai edukatif” yakni interaksi yang benilai pendidikan, yang ada dalam dunia 

pendidikan dan bertujuan untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan seseorang 

menjadi lebih baik. 

Dunia pendidikan tidak akan lepas dari proses komunikasi. Di dalam proses 

pendidikan manusia dapat mewujudkan tujuan pendidikan melalui proses sosialisasi, 

yaitu melalui interaksi dan komunikasi dengan manusia lainnya. Manusia dapat dinilai 

memiliki budi pekerti yang luhur apabila mampu berinteraksi dan berkomunikasi 

dengan baik dengan manusia lainnya. 

Beberapa bentuk interaksi, khususnya mengenai interaksi yang disengaja, ada 

istilah interaksi edukatif yaitu interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk 

tujuan pendidikan dan pengajaran (Sardiman,   2011). Dalam arti yang lebih spesifik 

pada bidang pengajaran, dikenal istilah interaksi pembelajaran. Dengan kata lain, apa 

yang dimaksud dengan interaksi edukatif, secara khusus adalah sebagai interaksi yang 

berlangsung di dalam pembelajaran. Sesuai yang dikatakan Sardiman (2011), interaksi 
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dalam pembelajaran secara sadar mempunyai tujuan untuk mendidik dan 

mengantarkan siswa menuju kedewasaan. 

Interaksi dalam pembelajaran terjadi antara unsur guru, isi pembelajaran, dan 

siswa (Sumiati dan Asra, 2009). Dalam proses pembelajaran terkadang isi 

pembelajaran lebih mendominasi, terkadang pula proses pembelajaran berpusat pada 

guru atau siswa sehingga peran salah satunya lebih mendominasi. Akan tetapi, proses 

pembelajaran akan berlangsung dengan baik manakala dominasi guru dan siswa 

seimbang. Menurut Sumiati dan Asra (2009), “keaktifan dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran  tidak hanya pada pihak guru secara ekstrim atau pada pihak siswa secara 

ekstrim, melainkan adanya kegiatan guru yang bersifat aktif dalam mengajar, dan 

kegiatan siswa yang bersifat aktif pula dalam belajar.” 

Lebih lanjut Sardiman (2011) menyatakan bahwa interaksi pembelajaran  

mengandung suatu arti adanya kegiatan interaksi dari tenaga pengajar yang 

melaksanakan tugas mengajar di suatu pihak, dengan warga belajar yaitu siswa. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa interaksi erat kaitannya dengan 

pembelajaran. Seperti halnya dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan 

sekolah pun kegiatan hidup siswa akan diiringi dengan proses interaksi. Interaksi siswa 

di sekolah meliputi: Interaksi dengan lingkungan sekolah, dengan sesama siswa, dan 

dengan guru. Interaksi tersebut dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. 

Interaksi dalam pembelajaran cukup berpengaruh terhadap motivasi siswa untuk 

mengikuti pembelajaran di sekolah dan dapat menumbuhkan motivasi serta 

reinforcement pada siswa sehingga dapat melakukan kegiatan belajar secara optimal. 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa guru kelas V Sekolah Dasar Daerah 

Binaan I Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, dapat disimpulkan bahwa dalam 

pelaksanaan pembelajaran sebagian guru belum berinteraksi dengan siswa dan 

pembelajaran masih bersifat satu arah. Guru sebagai pembina dan pembimbing belum 

menempatkan siswa sebagai subjek belajar melainkan sebagai objek belajar. Masih 

ada guru yang tidak mengerti tentang diri siswanya. Masih ada guru yang kurang 

memanfaatkan media sehingga proses pembelajaran tidak berjalan optimal. Selain itu, 

masih ada siswa yang malu untuk menanyakan materi yang kurang dipahami baik 

kepada guru maupun temannya. Kesimpulannya, masih ada guru yang mengabaikan 
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interaksi dengan siswa dalam pembelajaran yang akhirnya dapat menghambat proses 

pembelajaran. Dengan melihat kondisi tersebut menjadi penting bagi kita mengetahui 

interaksi yang terjadi dalam pembelajaran dan mengetahui adakah pengaruh interaksi 

dalam pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menjelaskan tentang metode apa yang digunakan dalam 

penelitian. Metode penelitian dapat berbentuk: metode penelitian survei, expost facto, 

eksperimen, naturalistik, policy research (penelitian kebijakan), action research 

(penelitian tindakan), evaluasi, dan sejarah (Riduwan, 2013). Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V Sekolah Dasar Daerah Binaan I Kecamatan 

Pemalang Kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 372 siswa. 

Sampel penelitian sebanyak 180 siswa. Teknik yang digunakan dalam pengambilan 

sampel adalah teknik Proporsional Random Sampling. Variabel penelitian meliputi 

interaksi dalam pembelajaran sebagai variabel bebas dan hasil belajar sebagai variabel 

terikat.  

 Teknik pengumpulan data menggunakan angket, dokumentasi, dan 

wawancara. Angket digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data interaksi 

dalam pembelajaran, dokumentasi digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, pada Ulangan Tengah Semester 2 tahun pelajaran 

2014/2015 siswa kelas V Sekolah Dasar Daerah Binaan 1 Kecamatan Pemalang 

Kabupaten Pemalang. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data 

awal sebelum penelitian, antara lain: masalah-masalah yang terjadi di tempat 

penelitian, gambaran umum tempat penelitian, data guru dan siswa di tempat 

penelitian.  

  Data yang terkumpul dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang 

terdiri dari data dari angket interaksi dalam pembelajaran dan data hasil belajar siswa. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji prasyarat analisis dan 

analisis akhir atau pengujian hipotesis. Uji prasyarat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu uji normalitas dan linieritas, sedangkan  Analisis akhir atau 
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pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji korelasi, regresi, dan 

koefisien determinan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh interaksi 

dalam pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Daerah Binaan 

I Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan metode survei. Berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa 

nilai interaksi dalam pembelajaran guru dengan siswa kelas V Sekolah Dasar Daerah 

Binaan I Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang memiliki nilai 72,1 dan rata-rata 

hasil belajar siswa 76,51. Interaksi dalam pembelajaran di kelas V Sekolah Dasar 

Daerah Binaan I Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang mempunyai keterkaitan 

dengan hasil belajar siswa. Apabila nilai interaksi dalam pembelajaran tinggi maka 

nilai hasil belajar siswa juga tinggi, begitu pula sebaliknya.  

 Selanjutnya pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi linier sederhana. Hasil analisis regresi linier sederhana didapat pada tabel 

Model Summary pada kolom (R) yaitu sebesar 0,637. Sugiyono dalam Priyatno (2010) 

menyatakan bahwa apabila nilai (R) berada di angka 0,60 – 0,799 artinya kuat. 

Sehingga hasil (R) dalam penelitian adalah sebesar 0,637 artinya terjadi hubungan 

yang kuat antara interaksi dalam pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Hubungan 

yang kuat ini terjadi karena (1) beberapa guru kelas V di Sekolah Dasar Daerah Binaan 

I sudah berinteraksi dengan siswa dalam pembelajaran; (2) dominasi guru dan siswa 

dalam pembelajaran seimbang. 

Hasil uji hipotesis selanjutnya dilakukan dengan melihat hasil analisis regresi 

ANOVA yaitu pada kolom Sig., didapat nilai signifikansi adalah 0,000. Karena nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa interaksi dalam pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. 

Untuk mengetahui besar sumbangan keterampilan mengajar guru terhadap 

hasil belajar siswa dapat dilihat pada hasil analisis koefisien determinasi (R Square). 
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Didapat nilai R Square adalah 0,405 atau 40,5%. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pengaruh interaksi dalam pembelajaran terhadap hasil belajar siswa adalah 

sebesar 40,5%. Sedangkan sisanya 58,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain 

yang tidak dimasukkan dalam penelitian. 

 Dengan demikian hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh interaksi 

dalam pembelajaran terhadap hasil belajar siswa sehingga telah membuktikan teori 

yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hasil belajar siswa akan meningkat apabila 

guru juga meningkatkan interaksi dalam pembelajaran. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Mariatun (2009) yang menyatakan bahwa perkembangan prestasi di antaranya 

dipengaruhi oleh (interaksi) dan faktor-faktor interaksi belajar mengajar. Terkait 

dengan penelitian tentang  pengaruh interaksi dalam pembelajaran terhadap hasil 

belajar, hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Kataren (2010), Vanderstraeten 

(2004), Nurul (2011), Prasetyaningsih, dkk (2013), Isnaini dan Christina (2014), dan 

Mahendra (2007) yang menyatakan bahwa interaksi dalam pembelajaran berpengaruh 

terhadap hasil belajar. 

SIMPULAN 

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis serta hasil dan pembahasan, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) terdapat pengaruh yang signifikan 

interaksi dalam pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas V Sekolah Dasar 

Daerah Binaan I Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang; (2) besarnya pengaruh 

interaksi dalam pembelajaran terhadap hasil belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia 

siswa tergolong kuat dengan koefisien R sebesar 0,637. Sedangkan kontribusi variabel 

X terhadap variabel Y sebesar 40,5%  kemudian sisanya 59,5% ditentukan oleh faktor 

lain. Sementara besar kecilnya hasil belajar siswa dapat diprediksi melalui persamaan 

regresi Ŷ= 42,72+ 0,355 X.  Konstanta sebesar 42,72; artinya jika interaksi dalam 

pembelajaran (X) nilainya adalah 0, maka nilai hasil belajar sebesar 42,72. Koefisien 

regresi variabel interaksi dalam pembelajaran (X) sebesar 0,335 artinya jika interaksi 

dalam pembelajaran mengalami kenaikan sebesar 1 maka hasil belajar (Ŷ) akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,335. Koefisien bernilai positif artinya terjadi 

hubungan positif interaksi dalam pembelajaran dengan hasil belajar siswa.  
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ABSTRAK 

Permasalahan utama dalam mata kuliah pembelajaran antara lain pemahaman 
permasalahan dalam implementasi pembelajaran di sekolah, kurangnya pengetahuan 
mengenai dasar-dasar pengetahuan mengenai ilmu tersebut atau lemahnya literasi 
mahasiswa, serta kemampuan mahasiswa calon guru dalam pengembangan 
pembelajaran. Solusi realistis yang ditawarkan adalah penerapan model pembelajaran 
berpusat pada mahasiswa yaitu problem based learning. Selain itu, penguatan 
kesadara literasi juga menjadi bagian penting dalam langkah implementasi model 
pembelajaran yang dikuatkan nilai konservasi sebagai penciri di Universitas Negeri 
Semarang. 
 
Kata kunci: model problem based learning, literasi, nilai konservasi  

 

PENDAHULUAN 

Mata kuliah pembelajaran merupakan perkuliahan yang diharapkan 

memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dasar mengajar bagi mahasiswa 

bahasa dan sastra Indonesia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi 

mahasiswa program kependidikan. Di samping itu, mata kuliah ini merupakan 

kelanjutan dari mata kuliah praktik pada semester sebelumnya. Oleh karena itu, 

mahasiswa dapat mengontrak mata kuliah pembelajaran apabila yang bersangkutan 

telah mengontrak dan lulus perkuliahan praktikum. Dalam perkuliahan praktikum 

mahasiswa dibekali dengan berbagai macam teori dan praktik, sedangkan dalam mata 

kuliah pembelajaran mahasiswa diarahkan agar memahami proses belajar mengajar. 

Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan perkuliahan 

pembelajaran. Berdasarkan pengamatan dan wawancara, permasalahan yang muncul 

dalam perkuliahan pembelajaran antara lain: (1) pemahaman permasalahan dalam 

implementasi pembelajaran di sekolah, (2) kurangnya pengetahuan mengenai dasar-
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dasar pengetahuan mengenai ilmu tersebut atau lemahnya literasi mahasiswa, serta (3) 

kemampuan mahasiswa calon guru dalam pengembangan pembelajaran. Oleh sebab 

itu, diperlukan suatu cara untuk mengatasi masalah dalam mata kuliah pembelajaran.  

Berdasarkan fakta yang sudah dipaparkan, salah satu cara untuk meningkatkan 

perkuliahan pembelajaran pada mahasiswa adalah dengan menerapkan suatu model 

pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam 

proses pembelajaran dengan cara berdiskusi, membangkitkan literasi, serta 

penanaman nilai konservasi sebagai ciri di Universitas Negeri Semarang. Adanya 

diskusi mendorong mahasiswa untuk berani mengungkapkan ide dan gagasan mereka 

dalam memecahkan suatu permasalah. Diskusi pada dasarnya suatu bentuk tukar 

pikiran yang teratur dan terarah, baik dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok 

besar, tujuannya untuk mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, dan keputusan 

bersama mengenai suatu masalah.  

Beragamnya model pembelajaran yang ada saat ini dapat dijadikan acuan bagi 

dosen untuk  menerapkannya  di  dalam proses pembelajaran di kelas. Namun, tidak 

menutup kemungkinan untuk menerapkan model pembelajaran  baru  yang  lebih 

inovatif sehingga nantinya dapat meningkatkan kemampuan berpikir serta  skill  

peserta  didiknya. 

Salah satu model pembelajaran inovatif yang berpusat pada mahasiswa adalah 

model pembelajaran Problem Based Learning. Model pembelajaran tersebut dilandasi 

pada permasalahan yang membutuhkan penyelidikan dan penyelesaian nyata sehingga 

mahasiswa terdorong untuk menyelesaikan masalah dengan cara mengungkapkan ide 

atau gagasan mereka dalam diskusi kelas. Rofi’uddin dan Zuhdi (2002:15) 

menyebutkan diskusi memberikan kesempatan kepada murid untuk berinteraksi 

dengan mahasiswa yang lain serta dosen, mengekspresikan pikiran secara lengkap, 

serta mengajukan berbagai pendapat mereka. Hasil penelitian yang dilakukan 

Alverman (dalam Rofi’atun dan Zuhdi, 2002:16) menunjukkan bahwa diskusi 

merupakan strategi yang tepat untuk mengembangkan bahasa lisan yang menuntut 

mahasiswa untuk mengajukan pendapat mengenai suatu permasalahan secara mandiri. 

Strategi  belajar  seperti  ini  membuat  mahasiswa lebih bergairah untuk mengikuti 

pembelajaran. 
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Model Pembelajaran Problem Based Learning adalah suatu model 

pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai acuan bagi mahasiswa 

untuk berpikir kritis dan keterampilan memecahkan  masalah  (Trianto  2007:68).   

Proses pembelajaran berdasarkan Problem Based Learnig jika dilihat dari 

aspek psikologi didasarkan pada psikologi kognitif dengan asumsi bahwa belajar 

merupakan proses perubahan tingkah laku yang bersumber dari pengalaman-

pengalaman. Proses belajar disini bukanlah hanya dengan cara menghafal suatu fakta, 

namun merupakan suatu interaksi antara individu dengan lingkungannya. Melalui 

proses ini lambat laun mahasiswa akan  mengalami  perkembangan secara utuh.  

 

PROBLEM BASED LEARNING WUJUD STUDENT CENTERED LEARNING 

KKNI sebagai acuan kegiatan pembelajaran menghendaki mahasiswa aktif 

atau pembelajaran berpusat pada mahasiswa (student centered learning/SCL), bukan 

dosen yang aktif atau dosen sebagai pusat (teacher centered learning/TCL). Berpusat 

pada mahasiswa berarti cara pencapaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian 

dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan 

menemukan pengetahuan. Dalam SCL, mahasiswa didorong untuk memiliki motivasi 

dalam diri mereka sendiri dan selanjutnya berupaya keras mencapai hasil pembelajaran 

yang diinginkan. 

Perubahan pendekatan dalam pembelajaran dari TCL menjadi SCL adalah 

perubahan paradigma, yaitu perubahan dalam cara memandang beberapa hal dalam 

pembelajaran. Hal itu meliputi (a) pengetahuan, yakni dari  pengetahuan yang 

dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi yang tinggal ditransfer dari dosen ke 

mahasiswa menjadi pengetahuan dipandang sebagai hasil konstruksi atau hasil 

transformasi oleh pembelajar; (b) belajar, yakni dari menerima pengetahuan (pasif-

reseptif) menjadi belajar sebagai aktivitas mencari dan mengkonstruksi pengetahuan, 

aktif dan spesifik caranya; dan (c) pembelajaran, yakni dari  dosen menyampaikan 

pengetahuan atau mengajar (ceramah dan kuliah) menjadi dosen berpartisipasi 

bersama mahasiswa untuk membentuk pengetahuan. 
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Sesuai dengan paradigma tersebut, tiga prinsip yang harus dikembangkan 

dalam pembelajaran SCL adalah (a) memandang pengetahuan sebagai satu hal yang 

belum lengkap; (b) memandang proses belajar sebagai proses untuk  merekonstruksi 

dan mencari pengetahuan yang akan dipelajari; serta (c) memandang proses 

pembelajaran bukan sebagai proses pengajaran (teaching) yang dapat dilakukan secara 

klasikal, dan  bukan  merupakan  suatu  proses  untuk  menjalankan  sebuah  instruksi  

baku yang telah dirancang. Proses pembelajaran bermaknasebagai proses  dosen 

menyediakan berbagai macam strategi dan metode pembelajaran dan paham akan 

pendekatan pembelajaran mahasiswanya untuk dapat  mengembangkan  potensi yang 

dimiliki mahasiswa. 

Pembelajaran berciri student centered learning (SCL) secara visual dapat 

dilihat pada Gambar 1. SCL dalam Gambar 1 bermakna bahwa dosen berperan sebagai 

fasilitator dan motivator; mahasiswa harus menunjukkan kinerja, yang   bersifat kreatif 

yang mengintegrasi kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afeksi secara utuh. Proses 

interaksi dosen dan mahasiswa menitikberatkan pada “method  of  inquiry  and  

discovery”; sementara itu sumber belajarnya bersifat  multidimensi yang bisa 

diperoleh dari mana saja; dan lingkungan belajarnya harus terancang dan kontekstual. 

 

 
 

Gambar 1. Ciri Pembelajaran SCL 



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

 
238 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

 

Dosen dan mahasiswa mempunyai peran berbeda tetapi saling berkaitan. Peran 

dosen dalam pembelajaran SCL adalah (1) bertindak sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran; (2) memahami capaian pembelajaran matakuliah yang perlu dikuasai 

mahasiswa di akhir pembelajaran; (3) merancang strategi dan  lingkungan 

pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar yang diperlukan 

mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi yang dituntut mata kuliah; (4) 

membantu mahasiswa mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk 

dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari; (5) 

mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar mahasiswa yang relevan 

dengan capaian pembelajaran yang akan diukur. Peran mahasiswa dalam pembelajaran 

SCL adalah (1) memahami capaian pembelajaran mata kuliah yang dipaparkan dosen; 

(2) menguasai strategi pembelajaran yang ditawarkan dosen; dan (3) menyepakati 

rencana pembelajaran untuk mata kuliah yang diikutinya. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat dipilih dalam pembelajaran SCL 

adalah problem based learning. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan 

model pembelajaran dengan menghadapkan mahasiswa terhadap permasalahan–

permasalahan nyata. Dalam proses pembelajaran berbasis masalah, sebelum 

pembelajaran dimulai mahasiswa akan diberikan masalah-masalah. Dari masalah yang 

diberikan ini, mahasiswa bekerja sama dalam kelompok, mencoba memecahkannya 

dengan pengetahuan yang mereka miliki, dan mencari informasi-informasi baru yang 

relevan untuk solusinya.  

Suprijono (2010) menerangkan bahwa pembelajaran ini berorientasi pada 

kecakapan pesert didik memproses informasi. Pemrosesan informasi mengacu pada 

cara-cara orang menangani stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, melihat 

masalah, mengembangkan konsep dan memecahkan masalah dan menggunakan 

lambang-lambang verbal dan non-verbal. Model pembelajaran berbasis masalah 

menekankan konsep-konsep dan informasi yang dijabarkan dari disiplin-disiplin 

akademik. 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah 

sangat bermanfaat bagi peserta didik. Sani (2014) menerangkan bahwa pembelajaran 
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berbasis masalah akan dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir dan mengatasi masalah, mempelajari peran-peran orang dewasa, 

dan menjadi pembelajar mandiri. 

Pembelajaran dengan metode pembelajaran berbasis masalah akan melibatkan 

siswa untuk belajar menyelesaikan suatu masalah dunia nyata dan sekaligus belajar 

untuk mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Pembelajaran berbasis masalah 

memungkinkan untuk melatih peserta didik dalam mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan secara stimultan serta mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. 

Pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, 

menumbuhkan inisiatif dalam belajar atau bekerja, menumbuhkan hubungan dalam 

bekerja kelompok. 

Sintagmatik model pembelajaran berbasis masalah terdiri atas 5 fase, yakni: 

fase pertama memberikan orientasi tentang permasalahan kepada peserta didik; fase 

kedua mengorganisasikan peserta didik untuk penyelidikan; fase ketiga Pelaksanaan 

investigasi; fase keempat mengembangkan dan menyajikan hasil; dan fase terakhir 

menganalisis dan mengevaluasi proses penyelidikan. 

Daryanto (2014:29) mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis masalah 

merupakan model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk “belajar 

bagaimana belajar”, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari 

permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat 

peserta didik pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah 

diberikan kepada peserta didik, sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi 

yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan.  

Sarana pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan model ini adalah 

segala sesuatu yang menyentuh kebutuhan peserta didik untuk dapat menggali 

berbagai informasi yang diperlukan untuk memperjelas isu yang sedang diinvestigasi 

baik secara individu maupun kelompok. Sumber informasi tersebut dapat dalam 

bentuk artikel tertulis yang tersimpan di perpustakaan, halaman web, surat kabar, atau 

bahkan pakar dalam bidang yang relevan.  

 

LITERASI DALAM PEMBELAJARAN 
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Kajian mengenai literasi bukan persoalan baru, walaupun terus menjadi 

permasalahan diberbagai macam ranah kehidupan. Terdapat banyak artikel mengenai 

literasi, antara lain: Kreitzer, Mary Jo; Victor Sierpina; Susan Fleishman (2010) 

menulis artikel Teaching Research Literacy: A Model Faculty Development Program 

at Oregon College of Oriental Medicine; Cook, Summer B.; Marvin Druger; Lori L. 

Ploutz-Snyder (2011) menulis artikel Scientific literacy and attitudes towards 

American space exploration among college undergraduates. Drouin, M.A. (2011) 

menulis artikel College students' text messaging, use of textese and literacy skills.; 

Gross, Melissa; Don Latham (2012) menilis artikel What's skill got to do with it?: 

Information literacy skills and self-views of ability among first-year college students.; 

Miller, Richard E. (2012) Thomas P. Miller. The Evolution of College English: 

Literacy Studies from the Puritans to the Postmoderns. Pittsburgh, PA: University of 

Pittsburgh Press, 2011. 344 pp. Paper $27.95; Mei-yun Ko, Tzu-Fu Wang (2013) 

menulis artikel EFL Learners’ Critical Literacy Practices: A Case Study of Four 

College Students in Taiwan. 

Dalam artikel-artikel tersebut, digambarkan bahwa literasi menjadi bagian 

penting untuk menguatkan berbagai bidang. Dimulai dari bidang kesehatan, 

kemampuan berbahasa, pengembangan pendidikan, serta pembelajaran. Hal ini 

menggambarkan bahwa literasi berpengaruh positif dalam pengembangan 

pengetahuan dan perilaku manusia. 

Tompkins (1991:18) menyatakan Literacy erat kaitannya dengan istilah 

kemahirwacanaan. Literasi secara luas dimaknai sebagai kemampuan berbahasa yang 

mencakup kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta 

kemampuan berpikir yang menjadi elemen di dalamnya. Dalam pengertian luas, 

literasi meliputi kemampuan berbahasa (menyimak, berbicara, membaca,dan menulis) 

dan berpikir yang menjadi elemen di dalamnya. Berdasarkan pendapat tersebut literasi 

erat kaitannya dengan keterampilan membaca dan menulis. Pada penelitian ini fokus 

kajian lebih pada aspek menulis. 

Dalam khazanah pembelajaran bahasa, literasi diartikan melek huruf, 

kemampuan baca tulis, kemelekwancanaan atau kecakapan dalam membaca dan 

menulis (Alwasilah 2001). Literasi yang dalam bahasa Inggrisnya literacy berasal dari 
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bahasa Latin littera (huruf) yang pengertiannya melibatkan penguasaan sistem-sistem 

tulisan dan konvensi-konvensi yang menyertainya. Namun demikian, literasi 

utamanya berhubungan dengan bahasa dan bagaimana bahasa itu digunakan. Adapun 

sistem bahasa tulis itu sifatnya sekunder. Berbicara mengenai bahasa, tentunya tidak 

lepas dari pembicaraan mengenai budaya karena bahasa itu sendiri merupakan bagian 

dari budaya. Sehingga, pendefinisian istilah literasi tentunya harus mencakup unsur 

yang melingkupi bahasa itu sendiri, yakni situasi sosial budayanya.  

Literasi dalam mata kuliah pembelajaran dapat berupa: (1) kewajiban memiliki 

referensi yang bervariasi tentang pembelajaran, (2) pembentukan kelompok literasi, 

(3) praktik literasi dan implementasi dalam mata kuliah pembelajaran. Hal ini 

dimasukkan dalam alur pembelajaran problem based learning, dimulai dari persiapan 

pembelajaran, kegitan inti, dan evaluasi. Bentuk kegiatannya pun dapat bervariasi 

sesuai dengan kesiapan mahasiswa dalam perkuliahan pembelajaran. 

  

IMPLEMENTASI NILAI KONSERVASI 

Dalam Kurikulum Unnes 2015 (2015), dengan prinsip pengembangan karakter 

konservasi dikandung maksud bahwa isi dan implementasi kurikulum setiap prodi di 

UNNES harus diilhami, diorientasikan, dan ditujukan untuk pembentukan karakter 

bangsa yang berbudaya konservasi. Lulusan UNNES adalah lulusan yang memiliki 

karakter konservasi, yaitu lulusan yang memiliki delapan nilai karakter konservasi, 

yaitu inspiratif, humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, kejururan, dan keadilan. 

Delapan nilai konservasi tersebut berasal dari karakter dasar dari delapan fakultas yang 

pada saat ini dimiliki oleh Universitas Negeri Semarang. Kedelapan nilai tersebut, 

dengan demikian. menjadi kekhasan dari tiap-tiap fakultas sekaligus juga berlaku di 

semua fakultas secara umum karena merupakan nilai-nilai universal.  

Nilai konservasi pertama adalah nilai inspiratif yang tercermin pada figur-figur 

calon guru yang tidak hanya kuat kompetensi pedagogiknya tetapi juga kuat komptensi 

profesionalnya. Nilai konservasi humanis tercermin pada sikap mahasiswa yang 

bersedia menghargai orang lain, senantiasa mengharapkan dan memperjuangkan 

terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik berdasarkan asas kemanusiaan. Nilai 

konservasi peduli  menjadi peneguh keyakinan bahwa tindakan peduli kepada sesama 
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manusia adalah nilai luhur yang perlu dibina, sebab tindakan peduli kepada sesama 

menjadi bukti nyata dari mahakarya terbesar atas peradaban manusia yaitu cinta. Nilai 

konservasi keempat adalah inovatif yang dapat menjadi peneguh kayakinan para 

filosof terdahulu yang meyakini bahwa “tidak ada sesuatu yang benar-benar baru di 

bawah matahari, sebab yang ada adalah inovasi”. Nilai konservasi  sportif  adalah 

kemampuan untuk bersikap kesatria dan jujur. Sportivitas berarti bersikap adil 

terhadap lawan, bersedia mengakui keunggulan, kekuatan, kebenaran lawan atau 

kekelahan, kelemahan serta kesalahan sendiri. Nilai konservasi kreatif  adalah sifat 

yang tercermin dalam kemampuan berpikir atau bertindak untuk menyelesaikan 

masalah secara cerdas dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru 

dari sesuatu yang dimiliki. Nilai konservasi ketujuh adalah kejujuran adalah perilaku 

yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. Nilai konservasi kedelapan adalah 

keadilan yang tercermin pada keberadaan Fakultas Hukum (FH) UNNES. Keadilan 

adalah perbuatan yang adil. Adil artinya tidak berpihak, berpihak yang benar dan tidak 

merugikan orang lain dan diri sendiri.  

Bentuk implementasi nilai konservasi dalam mata kuliah pembelajaran, dapat 

dilakukan dengan berbagai macam cara. Hal tersebut dicontohkan dalam nilai 

konservasi, inspiratif, humanis, dan peduli. 

Nilai inspiratif dalam perkuliahan pembelajaran, dapat dilakukan melalui: (1) 

Pemberian materi perkuliahan mahasiswa mengacu pada perangkat perkuliahan mulai 

dari RPS dan Bahan Ajar. (2) Menepati segala komitmen yang telah disepakati di awal 

perkuliahan dan selama perkuliahan berlangsung. (3) Menjelaskan materi kepada 

mahasiswa berdasarkan pada ilmu pengetahuan. (4) Mendidik, membimbing, dan 

melatih serta memfasilitasi perkuliahan/ pelatihan mahasiswa sesuai kaidah dan etika 

akademik. 

Nilai Humanis dalam perkuliahan pembelajaran, dilakukan melalui: (1) 

Kearifan, memiliki unsur nilai kebajikan, kebebasan yang bertanggung jawab. Sikap 

dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya 

dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), 

negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Aplikasi dalam Pembelajaran: (a) Bekerja sama 
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dalam melaksanakan tugas kelompok, (b) Bertanya dan menjawab pertanyaan dengan 

tujuan memahami materi pembelajaran. (2) Keteguhan (komitmen), memiliki unsur 

nilai integritas, vitalitas. Sikap dan perilaku yang mengingatkan dan melekat pada 

seseorang untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Aplikasi dalam 

Pembelajaran: (a) Mengikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh, (b) Membuat 

tugas sesuai waktu yang telah ditentukan, (c) Melaksanakan tugas dengan sungguh-

sungguh. (2) Penegakan nilai kemanusiaan, memiliki unsur nilai kasih sayang/ cinta 

kasih, kepedulian/ tolong menolong. Sikap dan tindakan yang selalu merupaya 

mencegah ketidaknyamanan pada kesamaan dan selalu ingin memberi bantuan pada 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Aplikasi dalam Pembelajaran: (a) 

Berperan aktif dalam proses pembelajaran, (b) Membantu teman yang belum 

memahami materi pembelajaran. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. (1) 

Salah satu model pembelajaran SCL adalah problem based learning. Model 

pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran dengan 

menghadapkan mahasiswa terhadap permasalahan–permasalahan nyata. Dalam proses 

pembelajaran berbasis masalah, sebelum pembelajaran dimulai mahasiswa akan 

diberikan masalah-masalah. Dari masalah yang diberikan ini, mahasiswa bekerja sama 

dalam kelompok, mencoba memecahkannya dengan pengetahuan yang mereka miliki, 

dan mencari informasi-informasi baru yang relevan untuk solusinya. (2) Literasi dalam 

mata kuliah pembelajaran dapat berupa: (a) kewajiban memiliki referensi yang 

bervariasi tentang pembelajaran, (b) pembentukan kelompok literasi, (c) praktik 

literasi dan implementasi dalam mata kuliah pembelajaran. (3) Delapan nilai karakter 

konservasi yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran yaitu inspiratif, 

humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, kejururan, dan keadilan. 
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ABSTRAK 

Dewasa ini,gempuran teknologi dalam bentuk popularitas media dan alat 
komunikasi mengakibatkan buku yang menjadi salah satu sumber informasi 
yangkurang menarik bagi siswa, sehingga minat dan gairah membaca terhadap buku 
rendah.Literasi  dalam arti kemampuan membaca dan menulis permulaan memiliki 
peranan yang sangat penting. Kemampuan literasi di kelas rendah merupakan fondasi 
atau dasar penentu keberhasilan dalam kegiatan belajar siswa.Disisi lain tersedianya 
buku-buku berkualitas yang mampu mengembangkan kecerdasan bahasa, visual, 
kognitif anak dengan konten yang relevan dengan usia dan topik pengajaran di dalam 
kelas sangat terbatas.Oleh karena itu, penulis melakukan studi dan penelitian 
tentang  gerakan literasi dengan membaca buku berjenjang bagi siswa sekolah dasar 
kelas rendah. Dalam karya tulis ilmiah ini metode penulisan yang penulis gunakan 
adalah studi literatur atau kajian pustaka. Buku berjenjang adalah buku cerita dengan 
ilustrasi gambar hidup yang sangat menarik untuk anak kelas rendah. Buku berjenjang 
ini diurutkan sesuai tingkatan pemikiran anak, isi buku mulai dari jenjang yang paling 
sederhana sampai ke jenjang yang lebih kompleks. Penggunaan buku berjenjang ini 
bisa dilaksanakan 15 menit sebelum guru memulai pelajaran atau memasukkan buku 
ini sebagai bahan ajar pembelajaran.Berdasarkan hasil yang di peroleh dari literatur, 
penulis dapat menyimpulkan bahwapenggunaan buku berjenjang dapat meningkatkan 
kegiatan literasi pendidikan anak kelas rendah yang mendukung gerakan literasi 
sekolah. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa gerakan literasi sekolah 
dapat ditingkatkan dengan adanya kreativitas guru dalam mengelola kegiatan literasi 
ini. 
 
Kata kunci : literasi, buku berjenjang, kelas rendah 
 
PENDAHULUAN 

Dewasa ini, gempuran teknologi dalam bentuk popularitas media dan alat 

komunikasi mengakibatkan buku yang menjadi salah satu sumber informasi yang 

kurang menarik bagi siswa, sehingga minat dan gairah membaca terhadap buku 
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rendah.Literasi  dalam arti kemampuan membaca dan menulis permulaan memiliki 

peranan yang sangat penting. Kemampuan literasi di kelas rendah merupakan fondasi 

atau dasar penentu keberhasilan dalam kegiatan belajar siswa. Disisi lain tersedianya 

buku-buku berkualitas yang mampu mengembangkan kecerdasan bahasa, visual, 

kognitif anak dengan konten yang relevan dengan usia dan topik pengajaran di dalam 

kelas sangat terbatas. 

Minat baca siswa perlu ditumbuhkan agar mereka mencintai pengetahuan. 

Kemampuan membaca siswa perlu ditingkatkan bukan hanya untuk meningkatkan 

keterampilan memahami bacaan siswa Indonesia yang terpuruk pada peringkat 64 dari 

65 negara yang berpartisipasi dalam tes Programme of International Student 

Assessment(PISA); tapi juga untuk menjadikan siswa sebagai pembelajar sepanjang 

hayat. Meningkatkan kemampuan literasi siswa menjadi cara yang efektif untuk 

menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional. 

Kajian Nasional Keterampilan Membaca Kelas Awal pada tahun 2014 

menemukan bahwa kurang dari setengah siswa Indonesia dapat membaca dengan 

lancar dan memahami artinya. Berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan 

membaca termasuk: pendapatan keluarga, lokasi, gizi buruk, usia, dan sumber daya 

pendidikan yang belum baik. Di tingkat sekolah, kinerja yang lebih tinggi dikaitkan 

dengan infrastruktur pendidikan yang lebih baik dan pemanfaatan perpustakaan. 

Sayangnya, sebagian besar perpustakaan tidak memiliki buku bacaan dalam jumlah 

yang memadai, relevan dan sesuai dengan usia. 

Pada penerapan kurikulum revisi 2013 yang baru, kita patut mengucapkan banyak 

terimakasih kepada pemerintah kita atas dilaksanakannya gerakan literasi di sekolah. 

Gerakan literasi sekolah mulai banyak disosialisasikan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan—sebagai implementasi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015—dalam 

wujud 15 menit membaca setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Gerakan itu merujuk 

pada keterampilan abad ke-21 bahwa siswa dituntut menguasai literasi numerasi, 

sains, teknologi informasi, finansial, budaya, dan kewarganegaraan. Literasi secara 

mendasar dipahami sebagai melek, menguasai, memahami dengan baik. Dalam 

konteks gerakan literasi sekolah, literasi dimaknai sebagai kemampuan mengakses, 

memahami, dan menggunakan informasi dengan cerdas. 
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Untuk memfasilitasi kebutuhan membaca anak kelas rendah, guru harus 

mempersiapkan media yang sesuai agar minat baca anak menjadi tinggi. Buku teks 

biasa tidak akan mampu menarik minat baca anak kelas rendah, buku cerita biasa juga 

belum tentu sesuai dengan usia anak kelas rendah. Oleh karena itu dalam makalah ini 

penulis memberikan solusi untuk menggunakan buku berjenjang untuk membantu 

meningkatkan minat baca anak kelas rendah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Literasi  adalah  kemampuan berbahasa seseorang (menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis) untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan 

tujuannya. Sulzby (1986) mengartikan literasi secara sempit, yaitu literasi sebagai 

kemampuan membaca dan menulis. Hal ini sejalan dengan  pendapat Grabe & Kaplan 

(1992) dan Graff (2006) yang mengartikan  literacy sebagai kemampuan untuk 

membaca dan menulis  (able to read and write).    

Literasi sangat penting bagi siswa karena keterampilan dalam literasi berpengaruh 

terhadap keberhasilan belajar mereka dan kehidupannya.  Keterampilan literasi yang 

baik akan membantu siswa dalam memahami teks lisan, tulisan, maupun 

gambar/visual.   

Kemampuan literasi (membaca dan menulis) di kelas awal berperan penting dalam 

menentukan keberhasilan belajar siswa. Di tingkat ini, pembelajaran membaca dan 

menulis perlu diperkenalkan.  Kedua keterampilan tersebut tidak berkembang dengan 

sendirinya, tetapi perlu diajarkan.   Jika pembelajaran literasi (membaca dan menulis) 

di kelas awal tidak kuat, maka pada tahap membaca dan menulis lanjut siswa akan 

mengalami kesulitan untuk dapat memiliki kemampuan membaca dan menulis yang 

memadai. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kemampuan membaca dan 

menulis sangat diperlukan oleh setiap orang yang ingin memperluas pengetahuan dan 

pengalaman, mempertinggi daya pikir, mempertajam penalaran, untuk mencapai 

kemajuan dan peningkatan diri.  

 

Pengertian Buku Berjenjang   
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Buku berjenjang adalah buku cerita yang menggabungkan teks, gambar dan 

diskusi serta latihan yang sesuai, buku-buku tersebut meningkatkan pemahaman, 

perluasan kosa kata, dan pengembangan keterampilan. Buku berjenjang pertama kali 

diperkenalkan oleh USAID PRIORITAS kepada sekolah-sekolah mitra di seluruh 

tanah air. Buku berjenjang ini didesain semenarik mungkin untuk menarik minat baca 

siswa kelas rendah. Buku terbitan dari USAID ini disebut dengan buku berjenjang 

karena terdiri dari beberapa tingkatan.  

Buku berjenjang ini terdiri dari enam tingkatan, setiap jenjang ditandai dengan 

huruf dan warna sampul berbeda. Total buku berjenjang ini ada 75 judul, dan setiap 

judul ada 8 buku. Buku dengan enam jenjang meliputi jenjang A (21 judul), jenjang B 

(9 judul), jenjang C (9 judul), jenjang D (14 judul), jenjang E (13 judul), dan jenjang 

F (9 judul). 

 
Gambar 1. Buku berjenjang dengan berbagai warna cover 

 

Buku cetakan asli dari USAID ini hanya diberikan oleh sekolah mitra USAID, 

sehingga tidak diperjual belikan secara umum di toko-toko buku di sekitar kita. Lalu 

bagaimanakan jika sekolah kita bukan mitra dari USAID dan ingin menggunakan buku 

tersebut ? Guru adalah lakon utama dalam pembelajaran, guru tidak akan kehilangan 

akal untuk memfasilitasi peserta didiknya belajar. Jika sekolah tidak memiliki buku 
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berjenjang asli, maka guru bisa membuat buku berjenjang sendiri sesuai dengan 

kebutuhannya, buku bisa dibuat dengan tema yang ia inginkan. 

 

Manfaat Penggunaan Buku Berjenjang 

Buku berjenjang ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan literasi siswa di 

kelas rendah. Siswa yang awalnya tidak memiliki minat baca sama sekalipun akan 

tertarik dengan buku berjenjang ini. Gambar adalah suatu hal yang paling ditekankan 

dalam pembuatan buku berjenjang ini, gambar yang ditekankan adalah gambar 

ilustrasi dari cerita tersebut. Gambar yag diberikan merupakan gambar tangan asli dan 

bukan dari gambar komputer, karena itulah buku ini sangat menarik untuk siswa kelas 

rendah, karena pada dasarnya mereka sangat menyukai gambar. 

Siswa kelas 1 bisa diberikan buku dengan jenjang A terlebih dahulu, pada 

jenjang ini komposisi gambar lebih menonjol dan tulisan hanya sedikit. Jenjang A ini 

sangat cocok digunakan untuk anak-anak yang baru mulai belajar membaca, awalnya 

mereka akan tertarik dengan gambarnya dan lambat laun mereka akan mulai membaca 

tulisan yang ada di sampingnya. Komposisi tulisan akan terus bertambah sesuai 

dengan jenjangnya, buku jenjang F merupakan buku dengan tingkat tertinggi dengan 

tulisan yang mulai banyak dan kosakata yang lebih sulit. 

Dengan adanya buku berjenjang ini, secara otomatis guru akan lebih mudah 

menarik minat baca anak, dan jika anak mulai tertarik untuk membaca buku maka 

kosakata yang dimilikinya akan semakin bertambah. Jika mereka memiliki minat baca 

yang tinggi maka ilmu yang mereka dapatkan juga semakin luas. Oleh karena itu maka 

sebagai seorang pendidik kita harus mulai menggunakan buku berjenjang ini untuk 

menarik minat baca anak agar mereka terus berkembang. 

Berikut adalah beberapa cara mengajarkan cara membaca dengan buku 

berjenjang: 

Membaca Permulaan 

Anderson (Dhieni, dkk., 2008:5.5) mengungkapkan bahwa membaca permulaan 

merupakan kegiatan membaca yang diberikan secara terpadu, menitikberatkan pada 

pengenalan huruf dan kata serta menghubungkannya dengan bunyi. Menurut Zuchdi 
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dan Budiasih (1996: 50) membaca permulaan diberikan secara bertahap, yakni 

pramembaca dan membaca. 

Membaca permulaan merupakan keterampilan yang dibutuhkan siswa untuk 

membantunya menjadi seorang pembaca.  Di antara keterampilannya tersebut, banyak 

yang diperoleh secara natural, baik di rumah, lingkungan masyarakat, maupun di 

sekolah.  Keterampilan ini sangatlah penting untuk dimiliki siswa karena akan 

berpengaruh terhadap kemampuan membacanya kelak. 

Pada tahap pramembaca, siswa diajarkan dan dibiasakan untuk melakukan kegiatan 

berikut. 

1. Sikap duduk yang baik pada waktu membaca.   

2. Cara meletakkan buku di meja.   

3. Cara memegang buku.   

4. Cara membuka dan membalik halaman buku.   

5. Melihat dan memperhatikan tulisan. 

 

Membaca Bersama 

Membaca bersama dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu 

caranya adalah guru membaca terlebih dahulu, kemudian siswa bergantian 

melanjutkan membaca. Pada saat guru membaca, siswa bersama-sama menyimak 

sambil melihat bacaan pada buku, kemudian siswa membaca kelanjutannya secara 

bergiliran. Kegiatan membaca bersama ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 

Pada siswa yang belum lancar membaca, kegiatan ini dapat dilakukan dengan 

membaca satu kata secara bergiliran.  

Kegiatan membaca bersama juga dapat dilakukan dengan cara siswa sebagai 

pembaca pertama. Setelah siswa pertama membaca, siswa lain sebagai pembaca kedua 

melanjutkannya, kemudian kegiatan membaca dilakukan oleh guru sebagai pembaca 

ketiga, dan seterusnya. Dengan demikian, membaca bersama dapat dilakukan antara 

guru dengan siswa, siswa dengan siswa, atau guru dengan beberapa siswa dalam 

kelompok kecil.   

Langkah-langkah Membaca Bersama di Kelas Awal adalah sebagai berikut : 
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1. Guru menyiapkan alat/bahan yang dibutuhkan (big book dan teks cerita sederhana 

sesuai dengan tema kelas awal) 

2. Guru terlebih dahulu membaca Big Book sampai benar-benar memahami isinya.  

3. Guru mengondisikan siswa dan memastikan siswa sudah siap melakukan kegiatan 

membaca bersama.  

4. Guru mengatur posisi duduk siswa sesuai dengan kondisi kelas.  

5. Guru membacakan cerita dengan intonasi yang sesuai.  

6. Guru membaca dan siswa menyimak sambil melihat bacaan yang tertera pada 

buku. Guru meminta salah satu siswa untuk membaca kalimat berikutnya, diikuti 

oleh siswa lain. Begitu seterusnya. 

7. Di akhir cerita, guru bisa menanyakan atau meminta siswa menceritakan kembali 

isi cerita. 

 

Membaca Terbimbing 

Menurut Abidin (2012: 90), membaca terbimbing adalah metode pembelajaran 

terbimbing untuk membantu siswa dalam menggunakan strategi belajar membaca 

secara mandiri. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dapat membuat 

siswa aktif selama pembelajaran membaca. Agar proses membaca yang dilakukan 

dapat efektif, maka guru sebaiknya memberikan pedoman bagi siswa dalam membaca. 

Langkah-langkah membaca terbimbing (Gail E., 2011: 348) adalah sebagai berikut.  

1. Memilih buku yang tepat (setiap siswa memiliki buku/teks yang sama).    

2. Mengenalkan buku.  

3. Meminta  satu siswa untuk membaca buku, yang lain mengulangi bacaan.  

4. Guru memberikan masukan terhadap bacaan yang kurang tepat.  

5. Memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk membaca mandiri. 

 

SIMPULAN 

Buku berjenjang adalah buku cerita yang menggabungkan teks, gambar dan 

diskusi serta latihan yang sesuai, buku-buku tersebut meningkatkan pemahaman, 

perluasan kosa kata, dan pengembangan keterampilan.  
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Menerapkan gerakan literasi membaca buku berjenjang dapat meningkatkan 

kegiatan literasi pendidikan anak kelas rendah yang mendukung gerakan literasi 

sekolah. Selain itu gerakan literasi sekolah dapat ditingkatkan dengan adanya 

kreativitas guru dalam mengelola kegiatan literasi ini. 
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ABSTRAK 

Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara 
mendeskripsikan siswa kelas IV SDN Kedaung Kaliangke 13 Pagi, Cengkareng, 
Jakarta Barat, menggunakan metode permainan bahasa “Lihat Katakan”. Penelitian ini 
dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2014/2015 dengan subjek penelitian kelas 
IV yang berjumlah 44 siswa. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan model dari 
Stephen Kemmis dan Mc Taggart yang dikembangkan oleh Suharsimi. Pengumpulan 
data dilakukan menggunakan instrumen tes dan instrumen non tes. Pada siklus I, 
persentase keterampilan berbicara mendeskripsikan yang dicapai adalah 59,09% dan 
persentase pemantauan tindakan mencapai 70%. Pada siklus II, persentase 
keterampilan berbicara mendeskripsikan yang dicapai adalah 84,09% dan persentase 
pemantauan tindakan mencapai 100%. Dengan demikian tercapailah target yang sudah 
ditetapkan oleh peneliti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan 
metode permainan bahasa “Lihat Katakan” dapat meningkatkan keterampilan 
berbicara mendeskripsikan. Oleh karena itu, guru dapat menggunakan metode 
permainan bahasa “Lihat Katakan” untuk meningkatkan keterampilan berbicara 
mendeskripsikan. 
 
Kata Kunci: Meningkatkan keterampilan berbicara mendeskripsikan, metode 
permainan bahasa “Lihat Katakan” 
 
 

ABSTRACT 
 
Classroom Action Research aims to improve speaking and describing skills the fourth 
grade students of SDN Kedaung Kaliangke 13 Pagi, Cengkareng, West of Jakarta 
using the method of language games “Lihat Katakan”. The research was implemented 



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

 
254 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

in the 2nd semester of year 2014/2015 with the fourth grade students as the research 
subjects which amounts to 44 students. The research was conducted using a model of 
Stephen Kemmis and Mc Taggart developed by Suharsimi. Data is collected using test 
instruments and non-test instrument. In the first cycle, which the percentage of 
speaking and describing skills achieved is 59.09% and the percentage reaches 70% of 
monitoring actions. In the second cycle, the percentage of speaking and describing 
skills achieved is 84.09% and the percentage of monitoring actions reached 100%. 
Therefore, it was reached the targets set by the researcher. The conclusion of this 
research is to use the method of language games "Lihat Katakan" can improve 
speaking and describing skills. Therefore, teachers can use the method of language 
games "Lihat Katakan" to improve speaking and describing skills. 
 
Keywords: Improve speaking and describing skills, a method of language games 
“Lihat Katakan” 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa memiliki peran yang penting dalam dunia pendidikan. Tanpa bahasa, 

seseorang tidak bisa mengungkapkan ide, gagasan, dan pengalaman secara lisan. 

Tanpa bahasa, seseorang juga tidak memiliki kemampuan dalam memahami berbagai 

pesan atau informasi yang disampaikan dalam bahasa Indonesia tulis. Dunia 

pendidikan tidak akan berjalan dengan baik tanpa hadirnya bahasa. Sebagai bahasa 

nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan bangsa Indonesia. 

Oleh karena itu, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai muatan pelajaran yang harus 

dikuasai oleh pelajar di Indonesia, termasuk siswa SD. 

Dalam pembelajaran, komunikasi dua arah akan memudahkan seorang guru 

untuk mendapatkan umpan balik dari siswanya, yaitu siswa dapat mengomunikasikan 

ilmu yang diperolehnya secara lisan dengan bahasa Indonesia. Dari kemampuan yang 

dimiliki siswa untuk mengomunikasikan ilmu yang diperolehnya secara lisan, guru 

dapat melihat bahwa siswa sudah menerapkan salah satu komponen keterampilan 

dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu keterampilan berbicara. Kompetensi 

dasar dalam silabus kurikulum SD 2013 di kelas IV, muatan pelajaran bahasa 

Indonesia membelajarkan empat komponen keterampilan, yaitu keterampilan 

membaca, keterampilan menulis, keterampilan berbicara, dan keterampilan 

menyimak. Empat komponen keterampilan dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia 

menjadi bekal dasar dalam pencapaian kompetensi dalam mata pelajaran lainnya. 
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Uraian di atas menyebutkan bahwa berbicara merupakan satu di antara empat 

keterampilan dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia. Keterampilan berbicara 

mempunyai arti lebih dari sekadar pengucapan bunyi dan kata-kata. Berbicara 

merupakan keterampilan untuk mengungkapkan ide, gagasan, dan pengalaman yang 

sudah dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan pendengar. Dengan berbicara, 

seseorang dapat mengungkapkan inspirasi yang dimilikinya. Dalam kehidupan, 

tentulah berbicara bisa dikatakan sebagai keterampilan yang wajib dimiliki setiap 

individu. Tanpa berbicara, seseorang tidak dapat menjalin interaksi yang nyata. 

Terkadang dalam berbicara masih banyak individu yang tidak memperhatikan tutur 

kata dan kalimat-kalimat yang diucapkan ketika sedang berbincang dengan orang lain, 

sehingga mengakibatkan kawan bicara seringkali tidak dapat memahami apa yang 

sedang dibicarakan. Oleh karena itu, sebaiknya setiap individu menguasai 

keterampilan berbicara yang baik. Maka dalam pelaksanaan pembelajaran khususnya 

muatan pelajaran bahasa Indonesia, siswa diarahkan untuk meningkatkan 

keterampilan berbicaranya. 

Kurikulum SD 2013 baru saja diberlakukan pada semester 1 tahun ajaran 

2013/2014, sehingga pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia berbasis 

kurikulum SD 2013 merupakan suatu kegiatan baru bagi guru SD. Gejala awal tentang 

implementasi kurikulum SD 2013 adalah kebingungan guru dalam menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tematik-terpadu berbasis kurikulum SD 2013, dan 

berkelanjutan sampai kebingungan bagaimana mengajar dengan menerapkan RPP 

tematik-terpadu berbasis kurikulum SD 2013. Hal ini berakibat pada hasil belajar 

siswa kelas IV SDN Kedaung Kaliangke 13 Pagi, Cengkareng, Jakarta Barat, yang 

menunjukkan belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang sudah 

ditetapkan oleh sekolah, yaitu 66,7. Setelah pelaksanaan pembelajaran muatan 

pelajaran bahasa Indonesia secara tematik-terpadu berbasis kurikulum SD 2013 pada 

semester 2 tahun ajaran 2013/2014, diperoleh fakta awal 30% dari 44 siswa kelas IV, 

yaitu 13 siswa mencapai hasil belajar 70-80. Sisanya, 70% dari 44 siswa kelas IV, 

yaitu 31 siswa hanya mencapai hasil belajar 40-65. Rendahnya hasil belajar siswa 

kelas IV SDN Kedaung Kaliangke 13 Pagi, Cengkareng, Jakarta Barat, banyak 

disumbang oleh keterampilan berbicara. 
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Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana meningkatkan 

keterampilan berbicara mendeskripsikan siswa kelas IV SDN Kedaung Kaliangke 13 

Pagi, Cengkareng, Jakarta Barat, dengan penggunaan metode permainan bahasa “Lihat 

Katakan”? 2) Apakah penggunaan metode permainan bahasa “Lihat Katakan” dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara mendeskripsikan siswa kelas IV SDN Kedaung 

Kaliangke 13 Pagi, Cengkareng, Jakarta Barat? 

Penelitian ini difokuskan pada penggunaan metode permainan bahasa “Lihat 

Katakan” untuk meningkatkan keterampilan berbicara mendeskripsikan siswa kelas 

IV SDN Kedaung Kaliangke 13 Pagi, Cengkareng, Jakarta Barat, pada semester 2 

tahun ajaran 2014/2015. 

KAJIAN TEORETIK 

Keterampilan berbicara merupakan keterampilan berbahasa Indonesia lisan yang 

perlu ditumbuh-kembangkan pada diri pelajar di Indonesia, khususnya siswa SD. 

Dengan memiliki keterampilan berbicara yang baik maka siswa dapat mengungkapkan 

semua yang dialaminya selama pembelajaran, baik kepada guru maupun teman-

temannya. 

Tarigan (1983) mengungkapkan bahwa berbicara adalah kemampuan 

mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata yang mengekspresikan, 

menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Dengan demikian, 

berbicara dapat diartikan pula sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa 

untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan ide, gagasan, pikiran, 

pengalaman, maupun perasaan kepada orang lain sehingga orang lain dapat 

memahaminya. 

Dengan bahasa lisan, pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh 

pendengar. Dalam aktivitas ini, terjadi pemindahan pesan dari pembicara kepada pihak 

lain yang menjadi pendengar melalui bunyi-bunyi bahasa yang mengandung makna 

dan saling memperoleh umpan balik. Pesan yang dipindahkan oleh pembicara berisi 

informasi tentang berbagai kebutuhan pendengar. Abbas (2006) juga mengungkapkan 

agar pemindahan informasi berlangsung efektif, maka pembicara harus 

memperhatikan konteks berbicara yang terkait dengan 5 faktor berikut: 
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1) Siapa yang diajak berkomunikasi, 

2) Situasi saat berkomunikasi, 

3) Tempat saat berkomunikasi,  

4) Isi pembicaraan, dan 

5) Media yang digunakan saat berkomunikasi. 

Selain itu, Arsyad dalam Resmini dan Djuanda (2007) menjelaskan bahwa saat 

berbicara juga perlu memperhatikan dua aspek yang terkait erat, yaitu aspek 

kebahasaan dan aspek non-kebahasaan. Dengan memperhatikan dua aspek yang 

terkait erat tersebut, pembicara akan lebih mudah mendapatkan umpan balik dari pihak 

pendengar. 

Terdapat banyak jenis berbicara, satu di antaranya adalah berbicara 

mendeskripsikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mendeskripsikan” 

merupakan kata kerja yang berasal dari kata dasar “deskripsi” yang bermakna 

pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terinci, sedangkan 

kata “mendeskripsikan” mempunyai makna memaparkan atau menggambarkan 

dengan kata-kata secara jelas dan terinci. Serupa dengan keterampilan menulis 

deskripsi, keterampilan berbicara mendeskripsikan juga melibatkan semua panca 

indera dalam mengamati secara langsung objek yang akan dideskripsikan. 

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

keterampilan berbicara mendeskripsikan adalah keterampilan mengungkapkan 

berbagai pesan yang bermakna gambaran tentang suatu peristiwa//objek/gambar 

kepada orang lain melalui bentuk-bentuk bahasa Indonesia lisan dengan 

memperhatikan 5 faktor konteks dan 2 aspek terkait erat dalam kegiatan berbicara. 

Penilaian keterampilan berbicara mendeskripsikan termasuk dalam kelompok 

tes berbicara langsung (direct oral performance testing) yang mencakup 8 indikator, 

yaitu: aspek kebahasaan; 1) pelafalan vokal dan konsonan, 2) intonasi kalimat, 3) 

pengucapan tata bahasa (kalimat), dan 4) pemilihan kosakata, serta aspek non-

kebahasaan; 5) kelancaran bicara, 6) kenyaringan suara, 7) penyampaian isi deskripsi, 

dan 8) sikap bicara. Adapun indikator-indikator dalam penilaian pembelajaran 

menggunakan metode permainan bahasa “Lihat Katakan”, yaitu: 1) menggambarkan 

atau melukiskan sesuatu, 2) penggambaran dilakukan sejelas-jelasnya dengan 
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melibatkan semua panca indera, 3) membuat pendengar merasakan atau mengalami 

sendiri, dan 4) menjelaskan objek secara terinci. 

Pembelajaran akan menarik jika dikombinasikan dengan suatu permainan yang 

akrab dengan dunia siswa. Karena dengan permainan, siswa dapat memperoleh 2 

manfaat sekaligus, yaitu bermain dan belajar. Kedua aktivitas tersebut berjalan dengan 

baik tanpa menyita waktu siswa. Suparno dalam Djuanda (2006) menjelaskan bahwa 

pada hakikatnya, permainan merupakan suatu aktivitas untuk memperoleh suatu 

keterampilan tertentu dengan cara yang menggembirakan. Apabila keterampilan yang 

diperoleh dalam permainan itu berupa keterampilan bahasa tertentu, permainan 

tersebut dinamakan permainan bahasa. 

Permainan bahasa “Lihat Katakan” adalah permainan untuk melatih 

keterampilan berbicara dan menyimak/mendengarkan. Permainan bahasa ini lebih 

difokuskan pada berbicara mendeskripsikan. Permainan bahasa “Lihat Katakan” ini 

harus melibatkan semua panca indera dan mengamati objek yang akan dideskripsikan. 

Langkah-langkah permainan bahasa “Lihat Katakan” harus mencakup empat 

indikator, yaitu: 1) menggambarkan atau melukiskan sesuatu, 2) penggambaran 

dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan semua panca indera, 3) membuat 

pendengar merasakan atau mengalami sendiri, dan 4) menjelaskan objek secara terinci. 

Langkah-langkah permainan bahasa “Lihat Katakan” yaitu: 

1) Guru menyiapkan peristiwa/objek/ 

gambar sesuai dengan kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, dan tema 

yang akan dipelajari. 

2) Siswa melihat peristiwa/objek/gambar yang akan dideskripsikan. 

3) Guru menentukan peristiwa/objek/ 

gambar yang akan dideskripsikan oleh siswa. 

4) Siswa melakukan pengamatan dengan seksama terhadap peristiwa/objek/ 

gambar yang akan dideskripsikan. 

5) Guru memilih siswa secara bergantian untuk melaksanakan tes keterampilan 

berbicara dengan metode permainan bahasa “Lihat Katakan”. 

6) Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang mendapat giliran untuk 

mendeskripsikan peristiwa/objek/ 
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gambar yang sudah ditentukan. Siswa mendeskripsikan dengan kata-kata secara 

jelas dan terinci. 

 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Kedaung Kaliangke 13 

Pagi, Cengkareng, Jakarta Barat, yang berjumlah 44 siswa, terdiri dari 24 siswa 

perempuan dan 20 siswa laki-laki. Kegiatan PTK ini dilakukan langsung oleh guru 

kelas IV, Ibu Hj. Sri Kustiawati serta diketahui kepala sekolah. 

Penelitian ini ditujukan untuk membuktikan secara empiris tentang 

penggunaan metode permainan bahasa “Lihat Katakan” untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara mendeskripsikan siswa kelas IV SD yang sudah menggunakan 

kurikulum SD 2013, yaitu: SDN Kedaung Kaliangke 13 Pagi, Cengkareng, Jakarta 

Barat. Disain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) yang dilaksanakan mengikuti langkah-langkah model Stephen Kemmis dan Mc 

Taggart yang dikembangkan oleh Suharsimi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan II yang terdiri dari 

empat langkah, yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting). Siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I 

karena target penelitian belum tercapai. 

Sebelum melakukan penelitian tindakan siklus I, peneliti melakukan tindakan 

pra-siklus berupa wawancara dan observasi.  

Perencanaan tindakan yang dilakukan peneliti pada setiap siklus adalah 1) 

menyusun instrumen penelitian keterampilan berbicara mendskripsikan, 2) menyusun 

instrumen penelitian pembelajaran menggunakan metode permainan bahasa “Lihat 

Katakan”, 3) menyusun perangkat pembelajaran berbasis kurikulum SD 2013 

menggunakan metode permainan bahasa “Lihat Katakan”, dan 4) menyiapkan media 
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pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, dan 

tema yang akan dipelajari. 

Pelaksanaan tindakan selama pembelajaran keterampilan berbicara 

mendeskripsikan menggunakan metode permainan bahasa “Lihat Katakan” pada 

penelitian ini dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan pada setiap siklusnya dengan 

alokasi waktu setiap pertemuan yaitu 6 x 35 menit. 

Berdasarkan data yang diperoleh pada siklus I, 59,09% siswa kelas IV SDN 

Kedaung Kaliangke 13 Pagi, Cengkareng, Jakarta Barat, mencapai nilai ≥ 66,7. 

Adapun 40,91% siswa kelas IV SDN Kedaung Kaliangke 13 Pagi, Cengkareng, 

Jakarta Barat, mencapai nilai < 66,7. Hal ini menunjukkan bahwa persentase 

keberhasilan belum mencapai 80% dari seluruh jumlah siswa kelas IV SDN Kedaung 

Kaliangke 13 Pagi, Cengkareng, Jakarta Barat. 

Pada siklus II, guru berusaha untuk melakukan perbaikan sesuai hasil refleksi 

siklus I untuk meningkatkan nilai keterampilan berbicara mendeskripsikan siswa kelas 

IV SDN Kedaung Kaliangke 13 Pagi, Cengkareng, Jakarta Barat, dalam pembelajaran 

menggunakan metode permainan bahasa “Lihat Katakan”. 

Berdasarkan data yang diperoleh pada siklus II, 84,09% siswa kelas IV SDN 

Kedaung Kaliangke 13 Pagi, Cengkareng, Jakarta Barat, mencapai nilai ≥ 66,7. 

Adapun 15,91% siswa kelas IV SDN Kedaung Kaliangke 13 Pagi, Cengkareng, 

Jakarta Barat, mencapai nilai < 66,7. Hal ini menunjukkan bahwa persentase 

keberhasilan telah mencapai 80% dari seluruh jumlah siswa kelas IV SDN Kedaung 

Kaliangke 13 Pagi, Cengkareng, Jakarta Barat. Oleh karena itu, pemberian tindakan 

pada penelitian ini diakhiri pada siklus II. Tujuh siswa yang belum mencapai nilai 

keterampilan berbicara mendeskripsikan < 66,7 akan mengikuti perbaikan dengan 

guru kelas IV sampai siswa dapat mencapai nilai keterampilan berbicara 

mendeskripsikan di atas 66,7. 

 

Tabel 1. Hasil Penelitian Menggunakan Metode Permainan Bahasa “Lihat Katakan”  

pada Pembelajaran Keterampilan Berbicara Mendeskripsikan 
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Pelaksanaan 

Tindakan 

Pembelajaran 

Hasil Penilaian 

Keterampilan 

Berbicara 

Mendeskripsikan 

Pemantauan 

Aktivitas Guru dan 

Siswa 

Siklus I 59,09%  

 70% 

Siklus II 84,09% 100% 

 

 

PENUTUP 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dalam 

pembelajaran keterampilan berbicara mendeskripsikan menggunakan metode 

permainan bahasa “Lihat Katakan” berbasis kurikulum 2013 terhadap upaya 

meningkatkan keterampilan berbicara mendeskripsikan siswa kelas IV SDN Kedaung 

Kaliangke 13 Pagi, Cengkareng, Jakarta Barat, dapat disimpulkan bahwa:  

1) Penggunaan metode permainan bahasa “Lihat Katakan” dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran keterampilan berbicara mendeskripsikan siswa kelas IV SDN 

Kedaung Kaliangke 13 Pagi, Cengkareng, Jakarta Barat, pada semester 2 tahun ajaran 

2014/2015. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya aktivitas yang dilakukan oleh 

guru dan siswa dalam pembelajaran menggunakan metode permainan bahasa “Lihat 

Katakan”. Pada siklus I, diperoleh 4 aktivitas guru dari 5 butir amatan aktivitas dan 3 

aktivitas siswa dari 5 butir amatan aktivitas, sehingga aktivitas guru dan siswa 

mencapai kriteria 70%. Pada siklus II, diperoleh 5 aktivitas guru dari 5 butir amatan 

aktivitas dan 5 aktivitas siswa dari 5 butir amatan aktivitas, sehingga aktivitas guru 

dan siswa mencapai kriteria 100%. Penggunaan metode permainan bahasa “Lihat 

Katakan” dapat meningkatkan keterampilan berbicara mendeskripsikan siswa kelas IV 

SDN Kedaung Kaliangke 13 Pagi, Cengkareng, Jakarta Barat, pada semester 2 tahun 

ajaran 2014/2015. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya keterampilan berbicara 

mendeskripsikan siswa kelas IV. Pada siklus I, diperoleh 59,09% siswa kelas IV 

mencapai nilai keterampilan berbicara mendeskripsikan di atas 66,7 dan 40,91% siswa 
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kelas IV mencapai nilai keterampilan berbicara mendeskripsikan di bawah 66,7. Pada 

siklus II, diperoleh 84,09% siswa kelas IV mencapai nilai keterampilan berbicara 

mendeskripsikan di atas 66,7 dan 15,91% siswa kelas IV mencapai nilai keterampilan 

berbicara mendeskripsikan di bawah 66,7. 

2) Metode permainan bahasa “Lihat Katakan” memudahkan siswa kelas IV SDN 

Kedaung Kaliangke 13 Pagi, Cengkareng, Jakarta Barat, untuk menguasai 

keterampilan berbicara mendeskripsikan karena dibantu dengan kehadiran objek 

pengamatan yang terlihat jelas di hadapannya dan menumbuhkan kegembiraan pada 

diri siswa karena belajar dalam suasana bermain, serta 4) metode permainan bahasa 

“Lihat Katakan” mencakup empat indikator, yaitu: 1) menggambarkan atau 

melukiskan sesuatu, 2) penggambaran dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan 

semua panca indera, 3) membuat pendengar merasakan atau mengalami sendiri, dan 

4) menjelaskan objek secara terinci, yang dapat meningkatkan keterampilan berbicara 

siswa kelas IV SDN Kedaung Kaliangke 13 Pagi, Cengkareng, Jakarta Barat, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Guru menyiapkan peristiwa/objek/gambar sesuai dengan kompetensi dasar, 

indikator, tujuan pembelajaran, dan tema yang akan dipelajari.  

b) Siswa melihat peristiwa/objek/gambar yang akan dideskripsikan. 

c) Guru menentukan peristiwa/objek/gambar yang akan dideskripsikan oleh siswa. 

d) Siswa melakukan pengamatan dengan seksama terhadap 

peristiwa/objek/gambar yang akan dideskripsikan. 

e) Guru memilih siswa secara bergantian untuk melaksanakan tes keterampilan 

berbicara dengan metode permainan bahasa “Lihat Katakan”. 

f) Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang mendapat giliran untuk 

mendeskripsikan peristiwa/objek/gambar yang sudah ditentukan. Siswa 

mendeskripsikan dengan kata-kata secara jelas dan terinci. 

 

SARAN 

Berdasarkan simpulan dan implikasi yang sudah dipaparkan, maka peneliti 

ingin memberikan saran yang bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran 
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keterampilan berbicara mendeskripsikan, agar memperoleh hasil yang optimal. Saran-

saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Kepada kepala sekolah hendaknya memberikan dukungan kepada guru yang 

ingin berkreasi dalam pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara 

mendeskripsikan, baik kreasi dalam penggunaan media maupun metode 

pembelajaran, serta memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat 

menunjang pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara mendeskripsikan. 

2) Kepada guru hendaknya lebih kreatif dan selektif dalam memilih metode yang 

akan digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara 

mendeskripsikan, sehingga pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara 

mendeskripsikan akan lebih menarik, menyenangkan, serta tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. Guru dapat menggunakan metode permainan bahasa “Lihat 

Katakan” dalam pembelajaran keterampilan berbicara mendskripsikan. 

3) Kepada siswa hendaknya aktif ikut serta dalam pembelajaran, seperti berani 

bertanya, berpendapat, dan mengeksplor kemampuan yang dimiliki agar 

memperoleh hasil belajar yang optimal. 
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ABSTRAK 

Elemen bangsa Indonesia menyadari bahwa budaya literasi (baca-tulis) bangsa 
Indonesia saat ini masih rendah. Di era kecanggihan teknologi saat ini, hal yang 
menjadi daya tarik bagi anak-anak kita bukanlah buku, namun gawai dan 
televisi.Anak-anak sudah jarang sekali membaca buku-buku, baik pelajaran, komik, 
buku pengetahuan umum atau jenis buku apa pun.Akan tetapi, tradisi membaca dan 
menulis harus terus dikembangkan mengingat bahwa melalui membaca, kemajuan 
pendidikan akan lebih pesat. Kemudian melalui kegiatan menulis, ide, gagasan, serta 
ilmu pengetahuan akan terus berkembang. Melalui tulisan ide dan  gagasan, akan lebih 
dikenang sepanjang masa dibandingkan hanya terucapkan secara lisan yang mudah 
hilang selepas gagasan tersebut dilontarkan.Agar budaya literasi terus berkembang, 
dibutuhkan sarana dan prasarana pendukungnya. Sarana yang paling utama dalam 
pengembangan budaya litearsi adalah buku bacaan, baik itu buku teks pelajaran, buku 
nonteks pelajaran, komik, buku fiksi, seperti kumpulan puisi, kumpulan cerpen, novel, 
dan sebagainya. Selain itu, sarana lain yang dapat dijadikan pendukung pengembangan 
budaya literasi adalah VCD. Akan tetapi, yang lebih utama adalah buku, baik buku 
cetak atau buku elektronik.Adapun parasarana yang paling pas untuk mengembangkan 
budaya literasi tersebut di antaranya adalah 1) tersedianya perpustakaan yang 
memadai, 2) tersedianya TBM yang memadai, 3) tersedianya perpustakaan keliling 
yang memadai, 4) tersedianya sudut dan area baca di sekolah,  5) tersedianya area baca 
di ruang publik, dan 6) tersedianya angkot baca yang memadai. Untuk itu,pemerintah 
daerah dapat melakukan berbagai hal berkaitan dengan upaya pemenuhan sarana dan 
prasarana pendukung pengembangan budaya literasi, di antaranya 1) memberi subsidi 
dana hibah kegiatan, 2) subsidi atau hibah pembangunan prasarana budaya literasi, 3) 
memberi hibah atau bantuan peralatan prasarana pengembangan budaya literasi, 4) 
hibah sarana budaya literasi, 5) mengkoordinasikan upaya hibah sarana dan prasarana 
pengembangan budaya literasi,  6) memberikan anjuran, 7) membuat perda dukungan 
sarana dan prasarana pengembangan budaya literasi, dan 8) donasi buku. 

 
Kata kunci: sarana danprasarana, pengembangan budaya literasi, peran pemerintah 
daerah 
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PENDAHULUAN 

Elemen bangsa Indonesia menyadari bahwa budaya literasi (baca-tulis) bangsa 

Indonesia saat ini masih rendah. Di era kecanggihan teknologi saat ini, hal yang 

menjadi daya tarik bagi anak-anak kita bukanlah buku, namun gawai dan televisi. Di 

rumah kita dan lingkungan sekitar, anak-anak menonton TV, merunduk bermain game, 

atau aktif di dunia medsos melalui gawainya (Republika Mei 2017). 

Anak-anak sudah jarang sekali membaca buku-buku, baik pelajaran, komik, 

buku pengetahuan umum atau jenis buku apa pun. Hal itu sejalan hasil penelitian 

menunjukkan betapa lemahnya budaya literasi dalam masyarakat Indonesia. Bangsa 

kita masih mengandalkan apa yang  dilhat dan didengar dalam berpikir, bersikap, dan 

bertindak. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS), seperti,  pada tahun 2006 

menunjukkan 85,9 persen masyarakat memilih menonton televisi daripada 

mendengarkan radio (40,3 persen) dan membaca koran (23,5 persen). Kita belum 

terbiasa melakukan sesuatu berdasarkan pemahaman dari membaca. Kita belum dapat 

mengaktualisasikan diri melalui tulisan. Membaca dan menulis  belum mengakar kuat 

dalam budaya bangsa kita. Masyarakat lebih sering menonton atau mendengar 

dibandingkan membaca apalagi menulis (Komunitas Juni 2017). 

Kondisi di atas tidak hanya pada kalangan awam (masyarakat umum), 

lingkungan terpelajar atau dunia pendidikan pun masih jauh dari apa yang disebut 

budaya literasi. Peserta didik belum tertanam kecintaan membaca. Bahkan guru dan 

dosen, tak sedikit dari mereka yang juga sama keadaannya. Itu bisa dibuktikan 

dengan  minimnya jumlah buku yang dimiliki mereka. Perpustakaan sekolah yang tak 

terawat dapat menjadi saksi bisu betapa civitas akademika itu jauh dari  budaya 

literasi.  Sebab itu, di awal tahun pelajaran 2015-2016 yang lalu, Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Anies Baswedan  telah mengeluarkan peraturan menteri (Permen), 

yang mewajibkan para siswa membaca buku 10 menit sebelum jam belajar dimulai 

(Kemdikbud 2015). 

Dari indeks membaca, rata-rata penduduk Indonesia hanya membaca 4 judul 

buku setahun dan masih jauh dari standar UNESCO, yaitu 7 judul buku dalam setahun. 

Indonesia masih memiliki peringkat yang rendah dalam indeks membaca. Dari 65 
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negara Indonesia berada pada peringkat 60 dan masih di bawah Malaysia. Berdasarkan 

data tersebut, sudah bisa terlihat bahwa Indonesia masih jauh ketinggalan dari 

negaranegara lain, bahkan dari Malaysia yang konon puluhan tahun lalu, banyak 

mengimpor guru dari Indonesia, dan berguru pada bangsa kita, namun mengapa 

sekarang Indonesia ketinggalan? (Unduh dari Kompasiana com Juli 207). 

Saat ini tradisi membaca dan menulis harus terus dikembangkan mengingat 

bahwa melalui membaca, kemajuan pendidikan akan lebih pesat. Kemudian melalui 

kegiatan menulis, ide, gagasan, serta ilmu pengetahuan akan terus berkembang. 

Melalui tulisan ide dan  gagasan, akan lebih dikenang sepanjang masa dibandingkan 

hanya terucapkan secara lisan yang mudah hilang selepas gagasan tersebut dilontarkan. 

Kebiasaan membaca dan menulis harus terus ditumbuhkan di sekolah-sekolah 

sebagai dunia akademik, mengingat saat ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan 

bahwa guru yang akan naik pangkat dituntut harus menghasilkan karya tulis. Jauhkan 

cara-cara yang tidak bermartabat sebagai pendidik melalui budaya plagiat atau men-

subkontrakkan pembuatan karya tulis pada pihak-pihak penjual jasa pembuatan karya 

tulis yang marak iklannya di berbagai media online. Dengan memiliki keterampilan 

menulis, maka guru akan menghemat pengeluaran dalam pembuatan karya tulis dan 

lebih memiliki rasa percaya diri dan menjaga harkat dan martabat diri. 

Dibutuhkan visi dan misi yang sama dari komponen masyarakat yang ada untuk 

membangun koalisi literasi. Koalisi ini dibutuhkan sebagai perekat untuk menyatukan 

kepingan potensi yang terserak sehingga gerakan membaca dan menulis dimulai dari 

sebuah gerakan skala mikro masyarakat di tingkat daerah hingga menjadi gerakan skala 

makro di tingkat nasional. Untuk percepatan terbentuknya koalisi budaya membaca 

dan menulis ini, nampaknya dibutuhkan kesungguhan dari para pengambil kebijakan 

(pemerintah) hingga masyarakat agar kebiasaan membaca dan menulis ini menjadi 

suatu kebutuhan baik di tingkat keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Kunci keberhasilan terletak pada kesungguhan dengan menghilangkan ego 

sektoral dengan merasa dirinya yang paling berhak, dan mulai saling bergandeng 

tangan untuk berbuat apa saja yang dapat kita lakukan, berkontribusi sekecil apa pun 

dari semua elemen masyarakat. Saya meyakini bahwa maju mundurnya program 

literasi bukan terletak di tangan pemerintah semata namun sinergi dengan masyarakat. 
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Kesuksesan gerakan membaca dan menulis ini bukan tanggung jawab saya, atau Anda, 

tetapi tanggung jawab kita. Melalui kerja bersama-sama, apa pun kesulitannya akan 

menjadi mudah untuk dilalui. 

Pada makalah ini dipaparkan 1) peningkatan budaya literasi, 2) pentingnya 

ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan budaya literasi, dan 3) 

peran pemerintah daerah terhadap ketersediaan sarana dan prasarana 

pengembangan budaya literasi. 

 

Peningkatan Budaya Literasi 

Budaya literasi berasal dari kata budaya dan literasi. Budaya (dalam KBBI 2008) 

diartikan ‘sebagai sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi 

sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia’. Literasi (dalam KBBI 

2008) diartikan sebagai ‘sesuatu yang berhubungan dengan tulis-menulis’. Dalam 

konteks kekinian, literasi atau literer memiliki definisi dan makna yang sangat luas. 

Literasi bisa berarti melek teknologi, politik, berpikiran kritis dan peka terhadap 

lingkungan sekitar. Secara sederhana, budaya literasi dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan menulis dan membaca masyarakat dalam suatu negara. 

Mengapa kita belum terbiasa (memiliki budaya)  membaca menulis? Hal tersebut 

dilatarbelakangi berbagai kondisi yang ada dalam masyarakat. Kondisi itu di antaranya 

sebagai berikut. 

1. Kesadaran yang sangat rendah  tentang pentingnya membaca. Mereka 

beranggapan bahwa membaca hanya menghabiskan waktu. Membaca tidak 

mendatangkan manfaat atau keuntungan. Mereka berpikiran, lebih baik bekerja, jelas 

menghasilkan uang. Padahal bekerja apa pun membutuhkan bacaan. Bacaan yang 

terkait dengan pekerjaan tentunya. Keyakinan seperti itu juga ada di kalangan sebagian 

pelajar. Mereka membaca hanya saat menjelang ujian sebab itu bermanfaat untuk 

mendapat nilai baik dari guru. Mereka tidak mau membaca untuk kepentingan yang 

lain.   

2. Harga buku mahal dan minim perpustakaan. Harga buku yang sangat mahal 

membuat tidak banyak orang mampu membeli buku. Lebih dari itu, membeli buku 

tidak dianggap sebagai kebutuhan. Apalagi bila hal itu dibandingkan dengan kebutuhan 
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pokok. Jelas, buku akan dikesampingkan. Membeli buku hanya saat kuliah. Itu pun 

tidak semua mahasiswa melakukannya. Hanya sebagian kecil, mereka yang mampu 

dan gemar membaca. Kalau untuk siswa (Pelajar SD, SLTP,SLTA), mereka hanya 

mengandal buku paket.Selain itu, perpustakaan juga sedikit. Setiap kabupaten/kota 

hanya satu perpustakaan daerah. Tidak semua sekolah memiliki perpustakaan. 

Perpustakaan yang ada tidak terkelola secara baik. Stok buku terbatas sehingga 

membuat perpustakaan sepi pengunjung. 

3. Penghargaan sangat minim terhadap karya tulis. Menulis tidak memperoleh 

apa-apa selain membuang waktu dan energi. Persepsi khalayak seperti itu bukan tanpa 

aslasan. Sebab dari munulis, secara materi apa yang diperoleh tidak sebanding dengan 

keringat yang keluar. Itu gambaran keadaan dunia tulis menulis di negeri ini. Tidak ada 

penghargaan yang setimpal untuk para penulis.  Bangsa kita belum bisa menghargai 

karya ilmiah, seperti menulis. Maka tak heran jika sedikit orang yang bercita-cita 

menjadi penulis. Hanya mereka yang memiliki idealisme tinggi yang mau menulis. 

Untuk itu, apa solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan budaya literasi? 

Untuk membangun budaya literasi, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh kita 

semua. Langkah-langkah itu di antaranya sebagai berikut. 

1. Menumbuhkan minat baca sedini mungkin. Minat membaca diimulai dari 

keluarga. Orang tua wajib mendorong putra-putrinya untuk membaca banyak buku. 

Tidak cukup itu, mereka seyogyanya memberi contoh. Mereka harus terlebih dahulu 

membiasakan membaca. Mereka dapat menciptakan lingkungan yang mendukung 

menumbuhkan minat baca, seperti ruang baca dengan buku bacaan. Sebab itu, membeli 

buku dijadikan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dalam setiap bulannya. 

Menyisihkan uang bulanan untuk tujuan di atas menjadi pilihan orang tua bijak 

dalam  membangun budaya literasi.Kemudian, sekolah memiliki peran penting. Di 

sekolah, anak-anak harus dibiasakan membaca. Guru memberi teladan. Mereka 

menanamkan kepada peserta didik kecintaan terhadap buku. Perpustakaan sekolah 

(diupayakan ada) sepantasnya dikelola dengan baik sehingga perpustakaan sekolah 

menjadi menarik untuk dikunjungi.Di sekolah, budaya tulis menulis dimulai. Peserta 

didik diajari menulis. Dalam setiap pembelajaran, guru dapat menyisipkan kegiatan 
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menulis atau mengarang. OSIS dilatih mengelola majalah dinding. Lebih jauh, pelajar 

SLTP atau SLTA dapat dipacu untuk menerbitkan buletin, jurnal  atau yang lain. 

2. Subsidi buku. Di beberapa negara maju, pembelian buku memperoleh subsidi 

dari pemerintah. Sebagai negara berkembang yang mengejar ketertinggalan di berbagai 

sektor, tidak salah bila Pemerintah Indonesia mengusahakan hal tersebut. Subsidi akan 

membantu masyarakat dalam memiliki serta membaca buku. Ini terlihat mustahil. 

Selagi ada usaha dari semua pihak, saya  yakin tidak ada yang mustahil. 

3. Mengoptimalkan peran perpustakaan daerah. Keberadaan perpustakaan 

daerah selama ini belum menunjukkan perannya dalam masyarakat. Keberadaanya 

antara ada dan tiada. Ini terkait dengan pengelolaan dan pelayanannya yang belum 

maksimal. Koleksi buku perlu ditambah. Perpustakaan daerah diupayakan membuat 

terobosan dengan kegiatan menarik seperti lomba menulis, lomba baca puisi, atau 

lainnya. Selain itu, sosialisasi juga masih kurang. Ke depan perpustakaan daerah 

seharusnya menjadi  lokomotif pengembangan minat baca masyaraat. Ini  sebuah 

tantangan berat sekaligus tanggung jawab  dalam upaya menamkan budaya membaca 

dan menulis. 

4. Menghargai karya tulis. Bangsa ini musti belajar mennghargai karya orang 

lain. Karya tulis sepatutnya memperoleh tempat khusus, melebihi karya lain. 

Pemerintah dituntut memilki perhatian khusus pada para penulis. Pemerintah harus 

mendorong kegiatan penulisan juga penelitian. 

Budaya literasi bangsa kita harus bangkit. Kita tidak boleh terpuruk. Bangun 

budaya membaca dan menulis dari keluarga. Selanjutnya, sekolah seyogyanya 

mengambil peran penting menyiapakan generasi gemar baca dan menulis. Tidak 

tertinggal, pemerintah harus sudah mulai berhitung, kapan bisa mensubsidi  buku untuk 

rakyat.  Hal itu dapat diwujudkan melalui metode gerakan masyarakat mengumpulkan 

donasi dan buku, serta menyebarkan melalui pendirian perpustakaan di seluruh pelosok 

negara tersebut. 

 

Pentingnya Ketersediaan Sarana dan Parasarana dalam Pengembangan Budaya 

Literasi 
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Agar budaya literasi terus berkembang, dibutuhkan sarana dan prasarana 

pendukungnya. Apa yang dimaksukan dengan sarana dan prasarana? Sarana dan 

prasarana apa sajakah yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan budaya 

literasi. 

Sarana dan prasarana secara etimologi memiliki perbedaan, namun keduanya 

memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu 

proses yang dilakukan. Dengan kata lain, suatu proses kegiatan yang akan dilakukan 

tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana jika sarana 

dan prasarana tidak tersedia.Pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dipakai 

sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan (KBBI2008). Sebagai contoh: sarana 

pendidikan diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, misalkan buku, 

tas, pulpen, komputer, dan lain-lain. Adapun pengertian prasarana adalah segala 

sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (KBBI 2008). 

Sebagai contoh: prasarana pendidikan berarti alat tidak langsung untuk mencapai 

tujuan dalam pendidikan, misalnya lokasi, bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan 

lain-lain. 

Penguasaan literasi dalam segala aspek kehidupan memang menjadi tulung 

punggung kemajuan peradaban suatu bangsa. Kita tidak mungkin menjadi bangsa yang 

besar, apabila hanya mengandalkan budaya oral yang mewarnai pembelajaran di 

hampir setiap lembaga pendidikan. Ironi tingkat literasi kita yang semakin menurun, 

menunjukkan ketidakmampuan bangsa ini dalam mengelola sistem pendidikan yang 

mencerahkan dan memberdayakan bagi segenap anak bangsa yang potensial dan 

cerdas. Sudah saatnya, budaya literasi harus lebih ditanamkan sejak usia dini agar anak 

bisa mengenal bahan bacaan dan menguasai dunia tulis-menulis. Karena itu, 

ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan  literasi wajib diwujudkan.  

Lalu, apakah sarana dan prasarana pengembangan budaya literasi yang harus 

diwujudkan? Berikut dipaparkan sarana dan prasarana dalam pengembangan budaya 

literasi. 

 

Sarana dalam Pengembangan Budaya Literasi 
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Sarana yang paling utama dalam pengembangan budaya litearsi adalah buku 

bacaan, baik itu buku teks pelajaran, buku nonteks pelajaran, komik, buku fiksi, seperti 

kumpulan puisi, kumpulan cerpen, novel, dan sebagainya. Selain itu, sarana lain yang 

dapat dijadikan pendukung pengembangan budaya literasi adalah VCD. Akan tetapi, 

yang lebih utama adalah buku, baik buku cetak atau buku elektronik. 

Dalam pengembangan budaya literasi di sekolah, buku-buku yang 

digunakan di sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK) 

(dunia pendidikan) di Indonesia bila dirinci paling tidak terdiri atas 10 jenis 

buku, yakni (1) buku bacaan, (2) buku acuan/buku sumber/referensi, (3) buku 

pegangan guru, (4) buku pelajaran atau buku teks, 5) buku latihan, 6) buku kerja 

(lembar kerja), 7) buku catatan, 8) buku pengayaan (buku pendalaman materi), 9) 

buku pedoman/buku acuan/buku pegangan, dan 10) buku petunjuk (lihat KBBI 

Pusat Bahasa 2008; Muslich 2010; Hartono 2016a; Hartono 2016b). 

Buku bacaan adalah buku yang memuat kumpulan bacaan, informasi, atau 

uraian yang dapat memperluas pengetahuan siswa tentang bidang tertentu. Buku ini 

dapat digunakan untuk mendukung penguasaan bidang studi tertentu. Buku ini 

dimaksudkan untuk mendorong minat siswa dalam hal membaca. Dasar 

pengembangan buku bacaan bukan kurikulum dan tidak dikembangkan untuk keperluan 

pembelajaran. Buku bacaan, seperti buku cerita fiksi dan nonfiksi, buku ilmiah populer, 

dan sebagainya. 

Buku sumber disebut juga buku referensi/buku rujukan adalah buku yang 

memuat informasi yang singkat dan padat tentang berbagai hal yang diperlukan 

oleh pemakai. Buku ini dijadikan referensi atau berisi informasi dasar tentang 

bidang atau hal tertentu, baik oleh guru maupun murid. Informasi dasar atau pokok 

ini dipakai sebagai acuan (referensi/sumber) oleh guru atau murid untuk memahami 

sebuah masalah/topik secara teoretis. Buku jenis ini antara lainkamus, 

ensiklopedi, dan atlas. Buku ini disusun tidak berdasarkan kurikulum atau 

keperluan pembelajaran. 

Buku pegangan guru (buku guru) adalah buku yang berisi uraian rinci dan teknis 

cara membelajarkan pokok bahasan atau materi bidang tertentu. Buku ini dipakai 

sebagai pegangan guru untuk memecahkan, menganalisis, dan menyikapi 
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permasalahan yang akan dibelajarkan kepada siswa. Karena itu, tujuan disusunnya 

buku ini untuk memberikan pedoman kepada guru dalam mengelola proses belajar 

mengajar. Buku pegangan guru disusun berdasarkan kurikulum, buku pelajaran, dan 

untuk keperluan pembelajaran. Ciri yang membedakan buku pegangan guru dari 

buku pelajaran adalah bahwa buku pegangan guru dikembangkan berdasarkan buku 

pelajaran. 

Buku pelajaran atau buku teks (buku siswa) adalah buku yang berisi uraian 

bahan/materi pembelajaran tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu 

yang didasarkan pada kurikulum yang berlaku. Buku ini disusun secara 

sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, 

dan perkembangan siswa. Buku ini dipakai sebagai sarana belajar dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah/madrasah. 

Buku latihan disebut juga buku evaluasi adalah buku yang berisi bahan-bahan 

latihan atau soal-soal latihan untuk memperoleh kemampuan atau keterampilan 

tertentu. Buku ini dipakai siswa secara periodik agar siswa memiliki kemahiran dalam 

bidang tertentu. Buku ini disusun berdasarkan buku teks yang berlaku. 

Buku kerja/lembar kerja disebut buku kegiatan atau lembar kegiatan/kerja bila 

berupa lembar-lembar yang tidak terjilidmenjadi satu. Buku kerja adalah buku yang 

digunakan siswa untuk menuliskan hasil pekerjaan atau hasil tugas yang diberikan 

guru dalam proses pembelajaran. Tugastugas sebagai lanjutan kegiatan 

pembelajaran ini bisa ditulis di buku atau lembaran secara lepas. Buku ini ditulis 

berdasarkan kurikulum yang berlaku. 

Buku catatan adalah buku tulis yang digunakan untuk mencatat informasi 

atau hal-hal yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran atau belajar. Buku ini 

biasanya digunakan siswa untuk memahami dan mendalami kembali informasi 

atau hal-hal yang dicatat dalam kegiatan pembelajaran dengan cara membaca ulang 

pada kesempatan lain. 

Buku pengayaan (buku pendalaman materi) adalah buku yang berisi jabaran 

materi pembelajaran yang digunakan untuk pengayaan belajar anak. Buku ini berisi 

uraian materi secara teoretis tentang pokok-pokok materi. Buku ini ditulis 

berdasarkan kurikulum yang berlaku. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk menambah 
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kajian teoretis tentang pokok-pokok materi yang terdapat dalam silabus. Biasanya, 

struktur sajian buku ini terdiri atas pengertian, jenis, dan contoh suatu pokok-pokok 

materi. Buku-buku ini seperti buku Menulis Artikel dan Tajuk Rencana untuk SMP 

dan SMA, Mahir Menggunakan Kamus Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMPdan 

SMA, Kompetensi Ketatabahasaan dan Kesusastraan untuk SMA/ MA, dan 

sebagainya. 

Buku pedoman/panduan/buku acuan/buku pegangan adalah buku yang 

berisikan informasi (keterangan) yang dipakai sebagai panduan dalam melaksanakan 

sesuatu (pembelajaran dan sebagainya). Buku ini digunakan sebagai acuan/pegangan 

dalam melaksanakan pembelajaran atau sesuatu. Buku ini misalnya Pedoman Penilaian 

Bahasa dan Sastra Indonesia SMP, Pedoman Penyusunan Silabus, dan sebagainya. 

Buku petunjuk adalah buku berisikan keterangan dan petunjuk praktis 

untuk melakukan (melaksanakan, menjalankan) sesuatu/pembelajaran. Yang 

termasuk buku ini di antaranya petunjuk pembelajaran, buku petunjuk praktikum, dan 

petunjuk penilaian. 

 

Prasarana dalam Pengembangan Budaya Literasi 

Prasarana yang paling pas untuk mengembangkan budaya literasi tersebut di 

antaranya adalah 1) tersedianya perpustakaan yang memadai,2) tersedianya TBM yang 

memadai, 3) tersedianya perpustakaan keliling yang memadai, 4) tersedianya sudut 

dan area baca di sekolah, 5) tersedianya area baca di ruang publik, dan 6) tersedianya 

angkot baca yang memadai. 

Tersedianya Perpustakaan yang Memadai 

Sarana yang paling pas untuk memulai budaya literasi tersebut adalah 

perpustakaan. Perpustakaan dalam pengertian tradisional diartikan sebagai suatu unit 

terorganisasi yang terdiri atas dua unsur, yaitu buku dan ruangan. Namun, saat ini 

paradigma lama mulai tergeser seiring perkembangan berbagai jenis perpustakaan dan 

variasi koleksi dalam berbagai format yang memungkinkan perpustakaan secara fisik 

tidak lagi berupa gedung penyimpanan koleksi buku. 
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Contohnya bisa kita lihat pada jenis perpustakaan digital yang berbasis teknologi 

digital atau mendapat bantuan komputer dan jaringan internet dalam seluruh aktivitas 

di perpustakaannya. Koleksinya juga tidak terbatas pada buku, namun juga berupa 

foto, rekaman, film atau slide dalam format softcopy atau hardcopy, seperti electiric 

book, piringan, pita magnetik, CD atau DVD. Koleksi bahan pustaka ini kemudian 

diatur secara sistematis dan dapat digunakan oleh pemakainya sebagai sumber 

informasi 

Akan tetapi, fasilitas yang ada tidak sebanding dengan jumlah penggunanya. 

Bahkan keadaan diperparah kegagapan literasi masyarakat Indonesia. Taufiq Ismail 

menyebut Indonesia negara yang nol buku sebab jumlah bacaan buku wajib siswa 

SMA di Indonesia adalah nol (0 buku), Malaysia (6 buku) dan Amerika (30 buku). 

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, kemampuan membaca 

anak usia 15 tahun, hanya 37,6% anak yang membaca tanpa bisa menangkap makna. 

Begitu pun dalam persoalan menulis, Indonesia hanya mampu menghasilkan 8.000 

buku per tahun, tertinggal dari Vietnam yang mampu menghasilkan 15.000 buku per 

tahun. 

Dalam persoalan minat baca, sepertinya pemerintah Indonesia dan pemerintah 

daerah perlu mengambil teladan dari pemerintah India. Perdana Menteri India, 

Jawaharlal Nehru pernah mengatakan, "Kemajuan Iptek dan industri harus sejalan 

dengan kemajuan sosial dan kebudayaan. Indikator paling nyata adalah tingginya 

minat baca masyarakat agar mammpu memahami dan menghargai berbagai kekayaan 

tradisi, seni dan budaya di masyarakat India sendiri". Dalam konteks global, India 

menempati peringkat pertama dalam menggunakan waktu untuk membaca. Orang 

India menghabiskan waktu membaca 10,7 jam per minggu. 

 

Tersedianya TBM (Taman Bacaan Masyarakat) yang Memadai 

Selain perpustakaan, upaya pemerintah untuk membina kemampuan baca-tulis 

masyarakatdan menyediakan tempat belajar sekaligus sarana berburu informasi bagi 

semua kalangan seharusnya diwujudkandengan mengembangkan serta 

memberdayakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). TBM yang ada saat ini umumnya 

berdiri atas inisiatif anggota masyarakat sendiri yang tersebar di berbagai wilayah. Hal 
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ini sesuai dengan pernyataan Yuni dalam tulisannya yang berjudul “Memopulerkan 

Budaya Literasi melalui Taman Bacaan Masyarakat” yang dimuat di 

Kompasiana.com. 

TBM adalah lembaga pembudayaan kegemaran membaca masyarakat yang 

menyediakan ruangan untuk membaca, diskusi, bedah buku, menulis dan kegiatan 

sejenis ataupun kegiatan lain, terutama dalam pendidikan nonformal yang dilengkapi 

dengan bahan bacaan dan sarana prasarana yang ada serta didukung oleh pengelola 

sebagai motivator. Pengelolanya harus mampu  merancang strategi yang efektif untuk 

meningkatkan minat baca. 

Keberadaan TBM merupakan bagian yang strategis dan menjadi ujung tombak 

dalam mengembangkan minat baca sehingga dapat menjadi budaya bagi masyarakat 

setempat. Hal itu pula yang membuat TBM menjadi salah satu faktor penting dalam 

keberhasilan sistem pendidikan nonformal. 

Hal ini seperti yang dilakukan oleh TBM “Tamansari Persada”yang dikelola 

oleh Yuni. TBM ini dijadikan sebagai upaya meningkatkan minat 

terhadap  literasi  yang dikemas dalam kegiatan Aku Cinta Membaca dan Menulis 

(ACMM). Pelaksanaan kegiatan diTBM ini bekerja sama dengan lembaga pendidikan 

Homeschooling Persada dan memasukkannya dalam proses kegiatan belajar mengajar 

bagi para peserta didik yang mengikuti program kesetaraan Paket A, B, dan C. Selain 

itu, masih ada pula ajang kreativitas yang  cukup diminati oleh warga belajar  berupa 

diselenggarakannya aneka lomba yang terkait dengan budaya literasi, seperti lomba 

cipta karya sastra, lomba mewarnai, kegiatan bercerita, mendongeng dan lain-lain. 

Berbagai agenda literasi kreatif di atas ternyata mampu memberikan dampak 

positif bagi para peserta didik yang memang diarahkan untuk lebih sering berkunjung 

ke TBM. Hal itu terlihat dari meningkatnya minat mereka untuk membaca buku-buku 

yang tersedia di TBM, keterampilan baca-tulis yang membaik secara progresif, 

dan  terbangunnya suasana belajar yang lebih menyenangkan. 

 

Tersedianya Perpustakaan Keliling yang Memadai 
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Dengan keterbatasan perpustakaan, alternatif layanan atau kegiatan untuk 

meningkatkan minat baca dengan menggunakan layanan perpustakaan keliling sebagai 

sarana untuk memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan fungsi perpustakaan 

sangat diperlukan. Dengan perpustakaan keliling, pustaka yang ada dapat didekatkan 

ke tempat pembaca. Selain itu, pustaka yang ada dan terbatas dapat digunakan untuk 

tempat lain juga. Dengan perpustakaan keliling, dapat dilakukan  peminjaman paket 

koleksi buku agar masyarakat dapat memanfaatkan koleksi buku dalam jangka waktu 

tertentu. 

Layanan perpustakaan keliling dapat dilayani dengan berbagai cara. Adapun 

cara-cara itu sebagai berikut. 

Sepeda Onthel Keliling 

Sepeda onthel keliling merupakan kegiatan untuk meningkatkan minat baca 

dengan menggunakan  Layanan Sepeda Onthel Perpustakaan Keliling sebagai sarana 

untuk memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan fungsi perpustakaan dan dengan 

peminjaman paket koleksi buku agar masyarakat dapat memanfaatkan koleksi buku 

dalam jangka waktu tertentu.  

Sepeda onthel ini sebagai sarana pustaka keliling telah dilakukan oleh Abah Uju. 

Usia senja tidak menjadi hambatan bagi Abah Uju (68) untuk beraktivitas. Bapak dua 

anak asal Desa Gunung Hejo, Kecamatan Darangdan, Purwakarta, itu setiap pagi 

mengayuh sepeda onthel, berkeliling dari satu desa ke desa lain di wilayah kecamatan 

yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat tersebut.   

Sambil berkeliling, pensiunan BUMN di bidang perkebunan itu membawa serta 

buku yang siap dibaca warga, terutama oleh anak-anak. Abah Uju mengaku 

menjalankan Onthel Pustakamiliknya sejak 1988 lalu saat masih bekerja. Kala itu, ia 

biasa berkeliling sehabis bekerja sebagai mandor sadap getah karet. (Kompasiana Com 

Juli 2017) 

"Setelah Abah pensiun, setiap pagi sudah bisa berkeliling. Dulu Abah baru bisa 

keliling bawa sepeda dan buku dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Sehari biasanya 

bisa sampai ke 10 desa," tutur Abah Uju, Jumat, 5 Agustus 2016. 
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Abah Uju mengatakan minat baca masyarakat, terutama anak-anak, harus terus 

dikawal dengan penyediaan buku. Namun, literatur buku miliknya saat ini masih 

sangat kurang. Apalagi, buku miliknya sering hilang karena warga yang meminjam 

tidak mengembalikan. 

"Abah mah ikhlas saja karena yang terpenting tujuan Abah untuk menjadikan 

masyarakat gemar membaca dapat tercapai. Pembaca buku-buku yang Abah bawa 

dapat mencapai 560 orang dengan satu koordinator di masing-masing desa," tutur 

Abah Uju. 

 

Mobil Perpustakaan Keliling 

Mobil perpustakaan keliling merupakan kegiatan untuk meningkatkan minat 

baca dengan menggunakan  layanan mobil perpustakaan keliling sebagai sarana untuk 

memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan fungsi perpustakaan dan dengan 

peminjaman paket koleksi buku agar masyarakat dapat memanfaatkan koleksi buku 

dalam jangka waktu tertentu. (Kompasiana Com Juli 2017) 

 

 
 

Mobil Perpustakaan Keiling di atas adalah contoh mobil perpustakaan keliling 

bantuan dari PT Angkasa Pura II memberikan  satu unit MobilPerpustakaan Keliling 

kepada Pemerintah Kota Palembang. 

 

Motor Pustaka Keliling 
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Motor pustaka keliling merupakan kegiatan untuk meningkatkan minat baca 

dengan menggunakan layanan motor pustaka keliling sebagai sarana untuk 

memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan fungsi perpustakaan dan dengan 

peminjaman paket koleksi buku agar masyarakat dapat memanfaatkan koleksi buku 

dalam jangka waktu tertentu.  

Motor pustaka keliling ini sudah dirintis oleh Sugeng. Motor yang dipakai 

Sugeng bukan langsung dibelinya utuh, melainkan dirakit. Mesin dan Chasis dari 

Honda GL Max. Sementara tangki dan jok berasal dari Vespa. Adapun lampudepan 

berasal dari mobil Cherry. (Kompasiana Com Juli 2017) 

 

 
"Biayanya sendiri dari hasil tambal ban sekitar Rp1,5 juta," kata Sugeng. 

Setelah kendaraan jadi, ia pun mulai mengelilingi desa-desa di pelosok 

Lampung. Ia biasa menetap dua hari di satu desa sebelum berpindah ke daerah lainnya. 

Sekali jalan, ia biasanya membawa 100-120 buku.  

Sugeng adalah salah salah satu pegiat literasi yang diundang Jokowi ke Istana 

dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Mereka berkeluh kesah pada Presiden Jokowi 

soal mahalnya harga buku hingga biaya pengiriman yang mahal. Presiden Jokowi 

dalam kesempatan ini menjanjikan akan menggratiskan biaya pengiriman buku ke 

daerah hingga meminta buku disebarkan ke sejumlah daerah yang membutuhkan. 

 

Kuda Pustaka Keliling 
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Kuda pustaka keliling merupakan kegiatan untuk meningkatkan minat baca 

dengan menggunakan layanan motor pustaka keliling sebagai sarana untuk 

memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan fungsi perpustakaan dan dengan 

peminjaman paket koleksi buku agar masyarakat dapat memanfaatkan koleksi buku 

dalam jangka waktu tertentu.  

Perpustakaan keliling dengan mengunakan kuda memang tidak biasa. Mungkin 

karena itulah, Ridwan Sururi (41) mengalami hal-hal tidak terduga saat mengawali 

berkeliling dengan kuda sambil meminjamkan buku ke anak-anak di lereng Gunung 

Slamet, tepatnya di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah. 

(Kompasiana com Juli 2017) 

"Ada yang nanya, sekarang jualan buku ya?" kata Ridwan menirukan ucapan 

warga saat melihat ia berkeliling dengan kuda dengan buku-buku dicantolkan di pelana 

modifikasi bertuliskan “Kuda Pustaka Gunung Slamet”. 

 
Boleh dibilang, perpustakaan keliling dengan menggunakan mobil atau 

kendaraan sudah biasa. Tapi perpustakaan keliling dengan memanfaatkan kuda, 

mungkin hanya Ridwan Sururi (41) yang melakukannya. Tujuannya bukan sekadar 

ingin beda, lalu apa?Bagaimana ide kuda pustaka muncul? Ridwan mengaku dirinya 

penghobi kuda. Ia memanfaatkan hewan titipan tersebut agar memiliki nilai lebih. 

Bukan hanya dirawat dan ditunggangi, melainkan dipakai untuk menularkan 

kegemaran membaca buku dan menebarkan ilmu ke masyarakat. 

Buku-buku didapatkan Ridwan dari temannya di Jakarta, Nirwan Arsuka. 

Awalnya hanya TPQ Miftahul Huda yang berjarak 2-3 km dari rumah yang 

disambangi, tapi kemudian berkembang ke sekolah yang berjarak lebih jauh seperti 

SDN 5 Serang dan TPQ Miftahul Ulum. Berapa harga sewa buku untuk seminggu? 
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"Tidak bayar alias gratis," kata suami Kartiah dan ayah tiga anak ini. 

Ridwan senang kuda pustakanya diterima masyarakat. Namun, ia harus 

mengatur jadwal agar kudanya tetap sehat. Apalagi tiap akhir pekan, kuda-kuda 

tersebut diajak bekerja di Lembah Asri Wisata Desa Serang sebagai kuda tunggang 

dengan sewa Rp 15 ribu sekali jalan. Kadang ada yang memanfaatkan kuda untuk foto 

prewedding. Untuk hal satu ini, Ridwan memasang tarif Rp 150 ribu. 

 

Lapak Pustaka Baca Keliling 

Lapak pustaka bacakeliling merupakan kegiatan untuk meningkatkan minat baca 

dengan menggunakan lapak pustaka bacana keliling sebagai sarana untuk 

memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan fungsi perpustakaan dan dengan 

peminjaman paket koleksi buku agar masyarakat dapat memanfaatkan koleksi buku 

dalam jangka waktu tertentu.  

Hal ini telah dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) 

Sastra Indonesia (Sasindo) membuka lapak baca di depan Gedung DH Fakultas Bahasa 

dan Sastra (FBS) Universitas Negeri Makassar (UNM) setiap pukul 13.00 Wita. Lapak 

baca merupakan program kerja HMPS Sasindo pada bidang Pengembangan Potensi 

Anggota (PPA). Kegiatan lapak baca merupakan sarana pengembangan minat baca. 

Lapak baca juga dilakukan oleh Lapak Baca buku filsafat Biro Kegiatan 

Mahasiswa Fakultas (BKMF) Lembaga Transformasi Intelaktual Mahasiswa (eLTIM) 

Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) Universitas Negeri Makassar (UNM). Lapak baca 

dibuka di bawah pohon Aristoteles, sekitar ruang DG, FBS UNM setiap Jumat. Lapak 

baca ini adalah salah satu rangkaian dari acara eLTIM Phylosophy’s Day. Lapak baca 

dibuka sekitar pukul 09.00 Wita sampai perkuliahan. 
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a. Tersedianya Sudut dan Area Baca di Sekolah 

Sudut dan area baca di sekolahmerupakan area untuk meningkatkan minat baca 

dengan menggunakan sudut kelas atau area sekolah sebagai sarana untuk memudahkan 

siswa dalam memanfaatkan fungsi perpustakaan dan dengan peminjaman paket 

koleksi buku agar masyarakat dapat memanfaatkan koleksi buku dalam jangka waktu 

tertentu.  

Dalam pemberantasan buta wacana di Indonesia, Kemendikbud dalam 

Kurikulum 2013/K13 membentuk program Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Dimana 

salah satu fungsi GLS untuk menumbuhkembangkan minat peserta didik maupun 

masyarakat agar gemar membaca yang mana telah tertera dalam Permendikbud no.23 

tahun 2015 tentang“kegiatan 15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum waktu 

belajar dimulai”. Salah satu wujud untuk menyukseskan program tersebut dengan 

menghadirkan buku-buku nonteks yang ditempatkan pada sudut baca maupun 

perpustakaan di sekolah maupun di fasilitas-fasilitas umum. 

Keberadaan perpustakaan sekolah merupakan bagian integral penunjang 

keberhasilan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Terkait dengan hal tersebut 

maka pemanfaatan perpustakaan sekolah perlu mendapatkan perhatian khusus agar 

dapat dioptimalkan oleh seluruh warga sekolah. Pengembangan sudut baca kelas dan 

area baca sekolah merupakan salah upaya yang dapat dilakukan sekolah untuk 

memperluas akses perpustakaan bagi peserta didik dan warga sekolah. 

Untuk itu, diperlukan penyusunan panduan pemanfaatan dan pengembangan 

sudut baca kelas dan area baca sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran di 

sekolah dasar sebagai acuan bagi sekolah dan pemangku kepentingan dalam menyusun 

program/kegiatan pengembangan sudut baca kelas dan area baca di sekolah dasar. 

Panduan ini mengacu pada undang-undang, peraturan, ketentuan, standar nasional 

bidang perpustakaan yang berlaku, dan praktik baik yang selama ini sudah dilakukan 

dalam pengembangan sudut baca kelas dan area baca di sekolah dasar (Depdikbud 

2016). 

b. Tersedianya Area Bacadi RuangPublik  



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

 
282 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

Area baca di ruang publik merupakan area untuk meningkatkan minat baca 

dengan menggunakan area di ruang publik sebagai sarana untuk memudahkan siswa 

dalam memanfaatkan fungsi perpustakaan dan dengan peminjaman paket koleksi buku 

agar masyarakat dapat memanfaatkan koleksi buku dalam jangka waktu tertentu.  

Area baca ini telah dirintis oleh eLTIMers dengan cara mengundang kawan-

kawan untuk melingkar bersama di lapak baca yang kami beri nama “Area Baca”. Ini 

merupakan salah satu proker dari Divisi Pustaka eLTIM, yang dilaksanakan tiap hari 

selasa dan rabu. Dalam area baca, eLTIM menyediakan banyak jenis buku: novel, 

buku pelajaran, buku filsafat dan masih banyak lagi. Kawan-kawan bisa membaca 

secara gratis. Aakan tetapi, untuk bisa meminjam buku pulang ke rumah, mesti 

memiliki kartu pustaka dengan membayar sepuluh ribu rupiah. Uang tersebut, selain 

digunakan untuk membeli perlengkapan kartu pustaka, juga untuk menambah jumlah 

buku bacaan di kepustakaan. (Redmore unduh Juli 2017) 

Area Baca ini, sengaja eLTIM adakan agar menjadi wadah bagi kawan-kawan 

untuk memperoleh bacaan secara mudah dan gratis di tengah makin eksisnya 

kapitalisme yang senantiasa menuhankan uang. Keadaan yang membuat kami sangat 

prihatin karena segala sesuatunya hampir dinilai dengan uang dan telah jadi komoditi. 

Bahkan yang paling parah, mereka yang mengaku anti kapitalis namun pada interaksi 

sosialnya selalu menuntut feedback untuk dirinya. Mereka enggan bergaul dengan 

orang-orang yang tidak memberikan keuntungan. Interaksinya bukan lagi berdasarkan 

persahabatan, tetapi berdasarkan keuntungan apa yang mereka peroleh dari interaksi 

tersebut.  

Oleh karena itu, mari bersama-sama mengeksiskan budaya intelektualisasi 

terutama budaya baca. Karena membaca akan menciptakan kecerdasan, kritisisme dan 

menjadikan hidup lebih bermakna serta melahirkan peradaban intelektual. 

c. Tersedianya Angkot Baca yang Memadai 

Angkot bacamerupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan minat baca dengan 

menggunakan angkot baca sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat dalam 

memanfaatkan fungsi perpustakaan dan dengan peminjaman paket koleksi buku agar 

masyarakat dapat memanfaatkan koleksi buku dalam jangka waktu tertentu.  
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Angkot baca merupakan layanan membaca buku di dalam angkutan kota 

(angkot). Angkot baca menyediakan buku bacaan. Angkot baca telah disediakan oleh 

salah satu angkot trayek ADL di Terminal Landungsari, Malang, Jawa Timur.Dengan 

angkot baca ini, penumpang merasa senang karena bisa membaca buku sambil naik 

angkot sehingga tidak jenuh. (Red More unduh Juli 2017) 

 

 
 

"Enak kalau ada angkot seperti ini, bisa baca-baca. Biasanya kalau tidak mainan 

gawai, ya bengong, karena lama menunggu angkot berangkat," ujar Rachma di 

Malang. 

Tidak semua angkot di Malang menjadi angkot baca yang menyediakan buku 

dan majalah di dalamnya. Rachma berharap lebih banyak lagi angkot baca yang 

beroperasi, sebab banyak juga penumpang yang suka membaca."Semoga lebih banyak 

lagi angkot baca dan bukunya bisa lebih beragam lagi," tuturnya. 

Saat ini baru ada 12 angkot baca yang melayani sejumlah trayek di Malang, 

yakni, dua angkot trayek Arjosari – Dinoyo – Landungsari (ADL), dua angkot trayek 

Terminal Landungsari – Dinoyo – Gadang – Terminal Hamid Rusdi ( LDG), empat 

angkot Arjosari – Landungsari (AL) serta empat angkot Terminal Hamid Rusdi – 

Gadang – Terminal Landungsari (GL). 

Sugiarto, salah seorang pengemudi angkot baca trayek ADL, mengatakan angkot 

baca digagas oleh sekelompok mahasiswa sejak Februari lalu. Inisiatif ini pun 

disambut baik pengemudi dan penumpang yang merespons positif.  

"Ini murni kegiatan sosial. Saya juga punya anak yang masih sekolah. Angkot 

jadi lebih bermanfaat, daripada penumpang hanya diam mainan telepon 

selulernya," kata Sugiarto. 
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Tidak ada kerugian material bagi angkot yang mau berpartisipasi sebagai angkot 

baca, justru ada nilai lebih bagi angkot tersebut. Selain turut serta menumbuhkan minat 

baca, angkot mereka cenderung lebih dipilih oleh penumpang, terutama dari kalangan 

pelajar dan mahasiswa. 

"Ada beberapa penumpang yang lebih memilih naik angkot saya karena melihat 

ada buku di dalamnya. Menyediakan buku juga bentuk pelayanan ke 

penumpang," ucap Sugiarto. 

 

Peran Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Sarana dan Parasarana  

Pengembangan Budaya Literasi 

Agar budaya literasi terus berkembang, dibutuhkan sarana dan prasarana 

pendukungnya yang memadai.  Peran apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah 

agar sarana dan prasarana pengembangan budaya literasi memadai dan dapat 

menjangkau seluas mungkin jangkauan masyarakat. Pemerintah daerah dapat 

melakukan berbagai hal berkaitan dengan upaya pemenuhan sarana dan prasarana 

pendukung pengembangan budaya literasi, di antaranya 1) memberi subsidi dana hibah 

kegiatan, 2) subsidi atau hibah pembangunan prasarana budaya literasi, 3) memberi 

hibah atau bantuan peralatan prasarana pengembangan budaya literasi, 4) hibah sarana 

budaya literasi, 5) mengkoordinasikan upaya hibah sarana dan prasarana 

pengembangan budaya literasi, 6) memberikan anjuran, 7) membuat perda dukungan 

sarana dan prasarana pengembangan budaya literasi, dan 8) donasi buku. 

Memberi subsidi dana hibah kegiatan. Yang dimaksud subsidi dana 

kegiatan dana hibah kegiatan untuk meningkatkan budaya baca, tulis, dan hitung bagi 

warga, bisa masyarakat atau sekolah. Dari dana ini, warga masyarakat atau sekolah, 

mulai dari orangtua siswa, guru, dan para siswa di sekolah dapat melakukan pengadaan 

dan beberapa kegiatan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan adalah di antaranya 

sebagai berikut. 

1. Membuat Ruang Pojok Baca Sekolah (perpustakaan kelas). 

2. Membuat Papan Pemasangan Hasil Karya Siswa 

3. Membuat Majalah Dinding Sekolah. 

4. Lomba Story Telling 
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5. Lomba Dongeng Cerita Daerah 

6. Lomba Paduan Suara Lagu-Lagu Daerah (akan lebih baik tentang lagu-lagu 

tentang sekolah) 

7. Lomba Pidato (untuk memperingati Hari Pendidikan, Hari Kartini, dsb.) 

8. Lomba Debat tentang Masalah Pendidikan 

9. Lomba Tilawah dan Terjemah Al-Quran 

10. Lomba Karya Tulis Siswa. 

 

Memberi subsidi atau hibah pembangunan atau pengadaan prasarana 

budaya literasi. Pemerintah dapat memberikan hibah atau subsidi pembangunan 

sarana pengembangan budaya literasi, seperti perpustakaan, TBM, dll.  Upaya ini 

tertuang dalam  dalam UU nomor 43 tahun 2007. Menurut Pasal 4 bab I, tujuan utama 

perpustakaan, yaitu dapat memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan 

kegemaran membaca, dan memperluas wawasan serta pengetahuan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai fasilitator 

berdirinya perpustakaan, TBM, dll.  di setiap daerah harus benar-benar dapat 

memberikan dukungan bagi keberadaan perpustakaan saat ini.  

Adapun pada pasal 22 dijelaskan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau 

kabupaten/kota melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum 

terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap. Perlunya pengembangan perpustakaan 

umum dan TBM antara lain: (1) perlunya Program Perluasan Pelayanan Perpustakan 

sampai ke Kelurahan  yaitu dengan cara menambah jumlah perpustakaan mobil yang 

dapat masuk ke desa-desa terpencil dan fasilitas perpustakaan desa dan kampung; (2) 

perlunya pemerintah merangsang minat baca masyarakat; (3) perlunya melengkapi 

koleksi perpustakaan dengan buku-buku yang baru, walaupun dana yang dimilki 

sangat minim maka bisa dilakukan dengan membuat Peraturan Daerah tentang Karya 

Cetak dan Karya Rekam; dan (4) perlunya peningkatan kualitas layanan perpustakaan, 

ini bisa dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas SDM pengelola 

perpustakaan serta mewujudkan digital library (perpustakaan digital) sebagai layanan 

bagai penggunan internet. 
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Selain itu, pemerintah berupaya mengadakan prasarana perpustakaan keliling, 

bisa berupa mobil, motor,  sepeda onthel, dan bisa juga kuda yang disesuaikan dengan 

daerah. Hal ini sejalan dengan program yang bertajuk indonesia pintar. Program 

Mobil/Motor Pintar digagas/dicetuskan oleh Hj. Ani Bambang Yudhoyono, kemudian 

programnya di kelola oleh Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) berada 

di bawah Bidang Pendidikan bekerjasama dengan pusat Sumber Belajar Universitas 

Negeri Jakarta, sedangkan Kelompok kerjanya diketuai oleh Ibu Okke Hatta Rajasa. 

Program ini merupakan bentuk dari keprihatinan beliau yang mendalam akan 

rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia, terutama anak-anak usia dini.Program ini, 

menjadi kegiatan solidaritas Istri kabinet Indonesia Bersatu menginisiasikan 

pengadaan program mobil pintar, yaitu kendaraan multi guna yang bisa berfungsi 

sebagai perpustakaan keliling yang dilengkapi dengan saran edukasi lainnya seperti 

alat peraga pendidikan, komputer dan juga alat ajar lainnya. Ratusan motor pintar, 

mobil pintar, dan perahu pintar sampai saat ini telah tersebar di seluruh pelosok negeri 

untuk menjangkau kebutuhan pendidikan masyarakat di berbagai daerah terpencil.  

Selain itu, untuk pengembangan budaya literasi di sekolah, pemerintah daerah 

dapat melakukan pemberian hibah pembangunan sarana dan prasarana sebagai berikut. 

a. Perpustakaan sekolah 

Bagi sekolah yang sudah memiliki perpustakaan, hendaknya dapat 

mengoptimalkan fungsinya. Semua buku harus sudah diinventaris terlebih dahulu 

sebelum dipakai, jika belum ada tenaga yang dapat membuat klasifikasi standar 

(DDC/UDC/LC) maka dapat diklasifikasi sesuai kesepakatan, misalnya sesuai jenis 

bacaan, apakah fiksi, sejarah atau buku pelajaran. Maka masing-masing disimpan 

dalam rak sesuai kelompoknya. Hal ini dimaksudkan agar mudah saat kita mencari 

buku dan menggunakannya.Untuk sekolah yang sudah memiliki tenaga pustakawan 

dan perpustakaannya lengkap dapat pula dipasang aplikasi perpustakaan. 

b. Sudut baca kelas 

Bagi sekolah yang sudah memiliki perpustakaan, maka sudut baca kelas 

berfungsi sebagai perpanjangan tangan perpustakaan. Namun, bagi sekolah yang 

belum memiliki perpustakaan dapat membuat sudut baca kelas. Sudut baca didalam 

kelas diharapkan mampu membuat atmosfir kelas untuk terbiasa bersahabat dengan 
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buku. Setiap wali kelas/guru kelas dapat mempunyai kreatifitas sendiri dalam 

meningkatkan minat baca di kelasnya. 

c. Area baca 

Area baca yang dimaksud disini adalah lingkungan sekolah yang meliputi 

halaman sekolah, tempat parkir, tempat ibadah, ruang guru/kepsek, dll. Agar 

lingkungan sekolah dapat menunjang literasi anak, maka buatlah lingkungan sekolah 

yang kaya teks. Tulisan dapat dibuat sesuai kreatifitas dan dapat diganti-ganti, sesuai 

keinginan (kebijakan sekolah). 

d. UKS, kantin, kebun sekolah 

Kantin sekolah hanya menyajikan makanan yang sehat dan kaya nutrisi. Begitu 

pula pengurus UKS mengkampanyekan pentingnya hidup sehat. Sekolah juga dapat 

memanfaatkan kebun sekolah dengan desain yang ramah anak dan mendukung 

suasana belajar. 

Upaya menggalakkan gerakan literasi sekolah memang harus dilakukan dengan 

rapi dan terencana, karena sangat mungkin hal ini akan memerlukan dana, kreativitas, 

dan dukungan orangtua siswa. Walaupun kita akan selalu mempunyai peluang dalam 

keadaan minim fasilitas sekalipun. Ada satu nilai yang perlu kita pahami bersama 

bahwa pentingnya menumbuhkan semangat literasi (kemampuan membaca, menulis) 

pada anak-anak sejak dini adalah tanggungjawab bersama. Jadi tidak usah kita saling 

melempar tanggungjawab antara orangtua, guru, maupun pemerintah.  

Diharapkan tidak ada lagi keluhan-keluhan seperti minimnya bahan bacaan, 

kurangnya fasilitas baca, karena sebenarnya kita dapat menggali peluang dalam 

keadaan yang minim fasilitas sekalipun. Misalnya masing-masing guru membuat 

cerita sederhana yang dapat dibacakan di depan kelas dengan bersuara (Read a Loud). 

Memberi hibah atau bantuan peralatan prasarana pengembangan budaya 

literasi. Bantuan hibah peralatan pengembangan budaya literasi untuk penataan 

perlengkapan pengembangan budaya literasi seperti berikut ini.  

a. Hibah kursi 

Hal ini banyak perpustakaan atau TBM yang tidak puas terhadap layanan 

perpustakaan, terutama kursi yang ada sebanyak 16%, sedangkan sangat puas 

sebanyak 56% dan sisanya cukup puas. Saat ini kursi kantor tersedia dalam berbagai 
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bentuk disesuaikan antara akivitas dengan kebutuhan pegawai yang memakainya 

sehingga diperoleh posisi duduk yang paling nyaman. 

b. Hibah meja kerja 

Meja kerja di perpustakaan harus memadai. Hasil kajian hampir 56% responden 

puas dengan ketinggian, lebar dan panjang meja yang dimiliki. Pemilihan meja kantor 

hendaknya mempertimbangkan pengaturan kabel computer, telepon dan perlengkapan 

kantor lainnya, sehingga ruang kerja terkesan bersih dan nyaman. 

c. HibahFilling cabinet 

Perpustakaan harus memiliki fasilitas filing kabinet yang memadai. Hasil kajian 

terhadap masalah ini,  lebih dari 44% responden tidak puas dengan lemari filenya dan 

hanya 22% yang sangat puas. Lemari yang cukup besar tidak disukai oleh responden 

karena banyak menyita ruang kerja, responden lebih menyukai lemari yang multi 

fungsi, artinya selain dapat menyimpan arsip manual juga mampu menyimpan arsip 

elektronik. 

d. Hibah almari penyimpanan  

Perpustakaan harus memiliki almari penyimpanan yang memadai. Hasil kajian 

terhadap masalah ini menunjukkan 38% responden tidak puas dengan lemari yang ada, 

karena sebagian besar dokumen manual yang dipergunakan mempunyai ukuran yang 

berbeda-beda.  

Memberi  hibah/donasi/subsidi sarana budaya literasi. Memberi hibah 

sarana pengembangan literasi, seperti buku bacaan, CD, dll.Selain itu, pemerintah 

mengupayakan subsidi buku. Di beberapa negara maju, pembelian buku memperoleh 

subsidi dari pemerintah. Sebagai nagara berkembang yang mengejar ketertinggalan di 

berbagai sektor, tak salah bila Pemerintah Daerah di Indonesia mengusahakan hal 

tersebut. Subsidi akan membantu masyarakat dalam memiliki serta membaca buku. Ini 

terlihat mustahil. Tapi selagi ada usaha dari semua pihak, saya  yakin tidak ada yang 

mustahil. 

Membangun koordinasi atau kerja samahibah sarana dan prasarana 

pengembangan budaya literasi.Pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi dan 

kerja sama hibah sarana dan prasarana pengembangan budaya literasi dengan BUMD, 

perusahaan, masyarakat, dan berbagai kalangan yang akan berpartisipasi dalam 
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pengembangan budaya literasi. Seperti misalnya program Mandiri Edukasi ini 

merupakan program aktivitas mengajar yang merupakan bagian dari rangkaian 

kegiatan ulang tahun Bank Mandiri. Tidak hanya itu, program  Mandiri Edukasi ini 

juga menerjunkan para bankir Mandiri untuk mengajar di sekolah baik di tingkat SD, 

SMP, dan SMA. Untuk pelaksanaan program Mandiri Edukasi ini digelar di 213 

sekolah se Indonesia, yang melibatkan sekitar 32 ribu siswa. 

Contoh lain misalnya  Pemda Kota Palembang dan PT Angkasa Pura II 

memberikan  satu unit mobilPerpustakaan Keliling kepada Pemerintah Kota 

Palembang. "Ini bagian dari CSR PT Angkasa Pura dan yang kedua kalinya." 

"Mobilnya lengkap baik dari sound system dan buku-bukunya,"  jelasnya. Selain tiga 

mobil perpustakaan keliling, Pemkot Palembang juga punya perpustakaan terapung 

bekerjasama dengan Ditpolair Polda Sumsel serta perpustakaan di Lapas anak Pakjo. 

(Red More unduh Juli 2017). 

Contoh lain, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Untuk mendukung gerakan literasi yang saat ini tengah menjadi salah 

satu program utama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

menggelar forum diskusi terpumpun bersama Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). 

Memberikan anjuran hibah sarana dan prasarana pengembangan budaya 

lierasi.Pemerintah daerah dapat membuat edaran, pamflet, brosur, dan sebagainya 

yang dapat disampaikan kepada masyarakat dan kalangan usaha yang berisi anjuran 

pemberian hibah, infak, atau yang lain berkaitan dengan dana, peralatan, atau 

prasarana yang diperlukan untuk pengembangan budaya literasi di daerahnya.  

Membuat perda dukungan sarana dan prasarana pengembangan budaya 

literasi.Pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah pengembangan budaya 

literasi di daerahnya.  Peraturan daerah ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh 

berbagai pihak yang berkepentingan dengan pengembangan budaya literasi dalam 

menjalankan tugasnya. 

Donasi buku. Pemerintah daerah dapat melakukan suatu gerakan donasi buku. 

Hal ini seperti yang dilakukan olehWali Kota Bandung M Ridwan Kamil mendukung 

Gerakan Literasi Nasional yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Yakni, dengan 
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mengirimkan donasi buku ke komunitas peduli literasi melalui Kantor Pos Bandung, 

Jalan Asia Afrika. 

"Daripada bukunya nganggur di rumah, silakan didonasikan, dikirimkan melalui 

kantor pos setiap tanggal 17. Insya Allah bisa bermanfaat, mencerdaskan dan 

meningkatkan daya literasi masyarakat," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil. 

Emil pun mengajak warga Bandung untuk berkontribusi dalam meningkatkan indeks 

literasi. Salah satu caranya, dengan banyak membaca. Karena, indeks literasi Indonesia 

berada di urutan 60-an. "Setiap tahun rata-rata orang Indonesia hanya membaca buku 

27 lembar," kata dia.  

Menurut Emil, agar masyarakat bisa lebih sering membaca, dalam waktu dekat 

ia akan memperbanyak titik-titik perpustakaan kecil, yakni mulai dari gang kecil, 

kewilayahan, hingga di trotoar. Emil pun, akan membuat sudut-sudut baca yang dekat 

dengan titik aktivitas warga. "Saya akan membangun perpustakaan di tingkat 

kelurahan. Di Bandung kan ada 151 kelurahan, nah akan saya cicil minimal dibuat di 

dua sampai tiga kelurahan tiap tahun," kata dia. Emil berharap, dengan banyaknya 

perpustakaan di Kota Bandung akan semakin mempermudah akses warga untuk 

membaca buku. Jadi, setiap berada di manapun warga akan mudah menemukan buku. 

"Karena aksesnya mudah, mudah-mudahan akan hadir dan tumbuh minat bacanya," 

kata dia. Bahkan, dia menuturkan, ke depan akan ada ruang kotak seperti telepon 

umum di trotoar yang berisi buku. Warga bisa meminjam buku di sana, bisa pula 

menambahkan koleksi bukunya dengan berdonasi. 

"Kalau punya buku yang mau didonasikan, ya simpan saja di sana. Kalau mau baca 

juga tinggal ambil, lalu simpan lagi. Bisa juga dibawa pulang, karena memang sudah 

disiapkan bukunya untuk hilang," kata dia. 

 

Saat ini, dia menuturkan, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung yang 

terletak di Jalan Seram (sebelumnya di Jalan Caringin) juga sedang berbenah untuk 

semakin meningkatkan pelayanan. "Kita insya Allah punya perpustakaan kota yang 

representatif," katanya. 
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PENUTUP 

           Berdasarkan uraian di atas, upaya pengembangan budaya literasi dapat 

dilakukan oleh pemerintah daerah dengan bagai cara. Cara-cara itu di antaranya 

sebagai berikut. 

1. Terus melakukan pengembangan budaya literasi sejak dini dari keluarga dan 

seluruh masyarakat. 

2. Perlunya penyediaaan sarana dan prasarana yang memadai oleh pemerintah daerah.  

Sarana yang paling utama dalam pengembangan budaya litearsi adalah buku 

bacaan, baik itu buku teks pelajaran, buku nonteks pelajaran, komik, buku fiksi, 

seperti kumpulan puisi, kumpulan cerpen, novel, dan sebagainya. Selain itu, sarana 

lain yang dapat dijadikan pendukung pengembangan budaya literasi adalah VCD. 

Parasarana yang paling pas untuk mengembangkan budaya literasi tersebut di 

antaranya adalah 1) tersedianya perpustakaan yang memadai, 2) tersedianya TBM 

yang memadai, 3) tersedianya perpustakaan keliling yang memadai, 4) tersedianya 

sudut dan area baca di sekolah,  5) tersedianya area baca di ruang publik, dan 6) 

tersedianya angkot baca yang memadai. 

3. Peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan 

prasarana yang memadai dapat dilakukan dengan cara/bentuk di antaranya a) 

memberi subsidi dana hibah kegiatan, b) subsidi atau hibah pembangunan prasarana 

budaya literasi, c) memberi hibah atau bantuan peralatan prasarana pengembangan 

budaya literasi, d) hibah sarana budaya literasi, e) mengkoordinasikan upaya hibah 

sarana dan prasarana pengembangan budaya literasi,  f) memberikan anjuran, g) 

membuat perda dukungan sarana dan prasarana pengembangan budaya literasi, dan 

h)  donasi buku. 

Untuk pengembangan budaya literasi, hal yang dapat diberikan saran di 

antaranya 1)  mobil/motor pintar hendaknya lebih memperluas jangkauannya, 

terutama di wilayah terpencil dan wilayah batasan Indonesia; 2) mobil/motor pintar 

hendaknya menjangkau masyarakat dari berbagai golongan (anak-anak pelajar, 

mahasiswa, ibu rumah tangga, dll.)dan memperhatikan semua kebutuhan informasi 

yang dibutuhkan; 3) agar dapat memenuhi kebutuhan bahan bacaan yang sesuai degan 

minat dan kebutuhan masyarakat pemakainya, hendaknya mobil/potor  pintar 
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mengadakan survei mengenai hal tersebut; dan 4) mobil/motor pintar hendaknya selalu 

mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik dan inovatif sehingga dapat selalu 

menarik minat pengunjung juga sebagai sarana promosi. 
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ABSTRAK 

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : (1). 
Bagaimanakah penggambaran Budaya Patriarki di dalam Novel Geni Jora 
Karya Abidah El Khalieqy? (2). Bagaimanakah bentuk rekonstruksi Budaya 
Patriarki dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqy dengan 
menggunakan kajian Psikoanalisis Humanistis? Rumusan masalah tersebut 
bertujuan untuk mencari korelasi antara bentuk budaya patriarki yang dialami 
perempuan dengan rekonstruksi yang muncul dalam novel. Metode dalam 
penelitian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif, di mana peneliti berupaya 
mendeskripsikan hasil dari bacaan terhadap sumber data primer dan sekunder 
kemudian mengolah dalam bentuk data kualitatif.  
Secara teoretis peneliti menggunakan teori psikoanalisis Humanistis Erich 
Fromm yang menyatakan bahwa Psikonanalisis humanistis berasumsi bahwa 
terpisahnya manusia dengan dunia alam menghasilkan perasaan kesendirian 
dan isolasi, kondisi yang disebut sebagai kecemasan dasar (basic anxiety). 
Dalam hal tersebut psikoanalitis humanistis lebih melihat manusia dalam sudut 
pandang sejarah dan budaya daripada sudut pandang psikologis. Psikoanalisis 
humanistis lebih memandang karakteristik yang secara umum berkaitan dengan 
kultur. Di mana  Dampak dari konstruksi budaya patriarki tersebut, 
mengakibatkan munculnya berbagai bentuk rekonstruksi budaya patriarki oleh 
perempuan  dalam novel guna mencapai kesetaraan gender di dalam 
masyarakat.  

 
Kata kunci: konstruksi, dominasi patriarki, psikoanalisis Humanistis 
 

ABSTRACT 

In this study, researchers formulated the following problems: (1). How was 
Patriarchal Culture depicted in Novel Geni Jora by Abidah El Khalieqy? (2). 
What was the shape of the reconstruction of the Patriarchal Culture in Geni 
Jora's Novel Abidah El Khalieqy by using Erich's Psychoanalytical 
Psychoanalysis Study? The aim of formulation of the problem was to find the 
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correlation between the forms of patriarchal culture experienced by women 
with the reconstruction that appears in the novel. The research method in this 
research was Qualitative Descriptive method, where researcher try to describe 
result from reading to primary and secondary data source then process in the 
form of qualitative data. 
Theoretically, the researchers used the psychoanalytic theory of Humanistis 
Erich Fromm which states that Humanistic Psychoanalysis assumes that the 
separation of humans from the natural world produces feelings of solitude and 
isolation, a condition known as basic anxiety. In that case humanistic 
psychoanalytics is more visible to human beings in a historical and cultural 
point of view than a psychological point of view. Humanistic psychoanalysis is 
more concerned with characteristics that are generally related to culture. 
Where the impact of the patriarchal cultural construction, resulting in the 
emergence of various forms of reconstruction of patriarchal culture by women 
in the novel to achieve gender equality in society.  

 
Keywords: Construction, Patriarchal Dominance, Humanistic Psychoanalysis 
 

PENDAHULUAN 

Sastra merupakan hasil pemikiran dan perenungan pengarang terhadap 

berbagai peristiwa yang terjadi di dunia nyata. Karya sastra yang dihasilkan tersebut 

tidak terlepas dari kondisi sosial budaya yang melatarbelakanginya. Sebagai anggota 

masyarakat, pengarang tentunya memiliki pendapat tersendiri mengenai situasi dan 

masalah yang terjadi di lingkungannya. Berbagai pendapat dan pengalaman tentang 

kehidupan dimaknai lalu dituangkan dalam bentuk karya sastra yang tentunya sudah 

dibumbui dengan peristiwa imajinatif dan kreatif dari pengarang. (Nurgiyantoro, 1995: 

19-20) 

 Penyerapan keadaan sosial melalui karya sastra merupakan hal yang harus 

diperhatikan pengarang, sebab pengarang menulis berdasarkan peristiwa faktual 

kemudian diubah ke dalam bentuk yang bersifat imajinasi. Hal ini sesuai dengan fungsi 

karya sastra yaitu berguna dan memberikan hiburan bagi pembaca (dulce et utile). 

Begitu pun ketika di berbagai belahan dunia terjadi arus gelombang perlawanan, 

khususnya pemberontakan terhadap sistem patriarki yang dipelopori kaum feminis. 
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 Dalam berbagai wilayah kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, agama, 

maupun budaya, posisi perempuan selalu dimarjinalkan25 di bawah dominasi 

superioritas kaum laki-laki. Kondisi yang telah mapan inilah yang hendak diubah oleh 

para aktivis perempuan yang merasa peduli dengan nasib kaum sesamanya yang pada 

akhirnya memunculkan gerakan feminisme. Feminisme muncul sebagai upaya 

perlawanan dan pemberontakan atas berbagai kontrol dan dominasi kaum laki-laki 

terhadap kaum perempuan yang dilakukan berabad-berabad lamanya. Gerakan 

feminisme ini pada awalnya berasal dari asumsi yang selama ini dipahami bahwa 

perempuan bisa ditindas dan dieksploitasi dan dianggap makhluk kelas dua. Maka 

feminisme diyakini sebagai langkah untuk mengakhiri penindasan tersebut (Tong, 

2006 : 97). 

 Berbagai perubahan sosial besar-besaran tersebut turut pula memunculkan 

argumen-argumen politik maupun moral. Hal ini berdampak pada pemutusan ikatan-

ikatan dan norma-norma tradisional. Feminisme sebenarnya diakibatkan 

ketidakpuasan kaum perempuan terhadap sistem patriarki yang dirasakan telah lama 

menindas hak-hak perempuan.  

Beberapa aspek yang turut memengaruhi terjadinya rekonstruksi budaya 

patriarki, yaitu aspek politik seperti yang telah disebut sebelumnya, ketika kaum 

perempuan merasa tidak dianggap oleh pemerintah dan ketika kepentingan-

kepentingan kaum perempuan yang berkaitan dengan politik diabaikan. Selain itu, 

aspek agama dan aspek ideologi juga mempengaruhi. Kaum feminis menuding pihak 

gereja bertanggung jawab atas doktrin-doktrin yang menyebabkan posisi perempuan 

di bawah hegemoni kaum laki-laki. Aspek ketiga yang memengaruhi gerakan 

feminisme yaitu aspek ideologi. Konsep di kalangan sosialisme menunjukkan adanya 

stratifikasi gender yang juga menjadi ciri khas masyarakat patriarkis. Perempuan 

mewakili kaum proletar atau kaum tertindas, sedangkan laki-laki disamakan dengan 

kaum borjuis atau kelas penindas. Dengan demikian, dalam konsep sosialisme ini, 

perempuan dianggap tidak memiliki nilai ekonomis karena pekerjaan mereka hanya 

mengurus urusan domestik rumah tangga. 

                                                        
25 Marginal merupakan bentuk ketidakadilan gender berupa pengesampingan 

perempuan dalam pencapaian bentuk kesetaraan antara pria dan perempuan dalam ranah 
ekonomi. Tong. Feminisme Thought. 2006 : 97 
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 Konstruksi budaya patriarki ini turut pula berimbas pada berbagai ranah 

kehidupan sosial, politik, budaya, dan termasuk karya sastra yang notabene merupakan 

salah satu wujud kebudayaan. Hal ini dapat dimaklumi karena sebuah karya sastra bisa 

dikatakan wadah untuk menanggapi berbagai peristiwa yang berkecamuk dalam 

kehidupan nyata yang sekaligus sebagai kritik sosial dari sang pengarang. Seperti yang 

dikemukakan oleh Wellek dan Austin (1989: 109), sastra menyajikan kehidupan, dan 

arti kehidupan sebagian besar terdiri atas kenyataan sosial walaupun karya sastra juga 

meniru alam dan subjektif manusia.  

Kehidupan Kejora dan budaya patriarki yang didapat dari keluarga, teman, dan 

saudaranya membuat Kejora menjadi sosok perempuan yang mampu menunjukan 

eksistensi dirinya sebagai sosok perempuan tangguh. Kejora telah melawan berbagai 

bentuk diskriminasi yang dialaminya dengan cara yang cerdas. 

 Kejora merupakan satu di antara tipikal perempuan Indonesia dengan latar 

yang berbeda. Ikatan kesepian masa kecil dalam tembok kolaborasi feodalisme gaya 

Timur Tengah dan Jawa Timur yang menjeratnya, menjadikannya subordinat dari 

komunitas kaum lelaki. Geni Jora sebagai novel juga sangat menarik untuk dinikmati 

atau pun dikaji sebagai pembelajaran dalam khasanah kehidupan. 

Berdasarkan itu, penelitian ini akan mengungkap rekonstruksi budaya patriarki 

dalam novel Geni Jora karya Abidah El Khalieqy. Penelitian ini berfokus pada 

penjelasan: (1) penggambaran Budaya Patriarki di dalam Novel Geni Jora Karya 

Abidah El Khalieqy dan (2) rekonstruksi Budaya Patriarki dalam Novel Geni Jora 

Karya Abidah El Khalieqy. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Pengkajian ini bertujuan untuk mengungkapkan berbagai 

informasi kualitatif dengan pendiskripsian yang teliti dan penuh nuansa, untuk 

menggambarkan secara cermat sifat-sifat suatu hal (individu atau kelompok), keadaan 

fenomena, dan tidak terbatas pada pengumpulan data melainkan meliputi analisis dan 

interpretasi (Endraswara, 2003:8-10).  
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Pengkajian deskriptif menyarankan pada pengkajian yang dilakukan semata-

mata hanya berdasarkan pada fakta atau fenomena yang secara empiris hidup pada 

penuturnya (sastrawan). Artinya, yang dicatat dan dianalisis adalah unsur-unsur dalam 

karya sastra seperti apa adanya. Penelitian yang akan dibahas bertujuan untuk 

mengurai benang kusut permasalahan konstruksi budaya patriarki pada perempuan 

yang selama ini berkembang di masyarakat secara spesifik, kemudian disertai dengan 

bukti yang menunjukan bentuk budaya patriarki sebagai penyebab perempuan 

melakukan bentuk rekonstruksi dalam Novel Geni Jora karya Abidah El Khalieqy. 

Dalam menganalisis data pada novel Geni Jora karya Abidah El Khalieqy adalah 

teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk mengungkapkan 

bentuk rekonstruksi budaya patriarki di dalam teks, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan teori  feminisme psikoanalisis. 

Secara metodologis, prosedur analisis penelitian ini menggunakan tahapan-

tahapan sebagai berikut: (1) Membaca teks sastra, (2) Menganalisis bentuk budaya 

patriarki yang terdapat di dalam novel Geni Jora kajian feminisme, dan (3) 

Menganalisis bentuk rekonstruksi budaya patriarki yang terdapat di dalam novel Geni 

Jora kajian psikoanalisis humanistis, (4) Membuat simpulan hasil penelitian.  

 

PEMBAHASAN 

  

Budaya Patriarki dalam Novel Geni Jora 

 Dalam novel Geni Jora tokoh utama perempuan mengalami konflik intrinsik 

dan ekstrinsik yang diakibatkan dari dalam diri tokoh ataupun dari luar tokoh utama 

perempuan. Konflik yang muncul dari dalam diri tokoh merupakan bentuk keinginan 

Kejora untuk menunjukkan eksistensi perempuan di dalam kehidupannya. Sedangkan 

konflik eksterinsik muncul dari luar tokoh Kejora yaitu nenek, ayah, Prahara, dan 

kekasihnya Zakky. Konflik yang muncul di dalam novel Geni Jora merupakan konflik 

yang berkaitan dengan berbagai bentuk konflik budaya patriarki. Berbagai bentuk 

konflik tersebut antara lain, pelabelan negatif pada perempuan, kekerasan terhadap 

perempuan, penempatan perempuan sebagai kelas kedua, dan budaya patriarki di 

dalam keluarga Kejora 
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 Kejora merupakan perempuan yag memiliki pemikiran kritis terhadap 

pandangan perempuan di masyarakat. Semangatnya dalam menunjukan eksistensi 

perempuan yang agar setara dengan laki-laki membuat dirinya mengalami konflik 

psikologis dengan lingkungannya. Konflik tersebut membuat kejora mengalami 

pertentangan dalam dirinya. Hal tersebut tersirat dalam kutipan di bawah ini.  

“Siapakah perempuan? Barisan kedua yang menyimpan aroma melati kelas 

satu? Semesta alam terpesona ingin meraihnya, memiliki dan mencium wanginya. 

Tetapi kelas dua? Siapakah yang menentuka kelas-kelas? Sehingga laki-laki adalah 

kelas pertama? Sementara Rabi’ah al Adawiyah laksana roket melesat mengatasi 

rangking dan kelas. Sebenarnya, kelas berapakah Hitler? George W. Bush? Mana lebih 

tinggi rankingnya, Ariel Sharon atau Fatimah Mernissi? Bukankah selain Abu Jahal, 

Fir’aun, Musailamah al Khadzdzab, Adam Wizehobart terdapat juga Maryam al 

Bathul, Balqis, Aisyah dan Fatimah az Zahra?” (Khalieqy, 2004 : 60). 

  

 Kutipan di atas menunjukan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri 

Kejora. Hal tersebut dijadikan landasan berpikir Kejora sebelum Kejora 

mempertanyakan posisi dirinya dalam struktur keluarganya. Kutipan di atas 

menunjukan kecemasan dalam diri Kejora mengenai hakikat keberadaan perempuan 

di dalam keluarganya dan perempuan di dunia ini. Kecemasan dalam diri Kejora 

bertambah ketika Kejora mengalami konflik dengan saudara laki-lakinya. 

“Kamu pasti nyontek, kata Prahara, adik laki-lakiku. 

“Seluruh kampung tahu, kamulah ahlinya nyontek,” jawabku. 

“Tetapi nenek tidak tahu.” 

“Akan kubeberkan semua rahasiamu, termasuk surat peringatan dari Bu Guru” 

“Sepertinya kau belum perah merasakan bogem-ku?” 

Pyarr... segelas susu ambyar (Khalieqy, 2004 : 60-61). 

 

 Kutipan di atas menunjukan bahwa Kejora berusaha menunjukkan eksistensi 

dirinya dalam hal akademis yang lebih baik daripada Prahara adik laki-lakinya. 

Konflik kedua bersaudara berbeda jenis kelamin tersebut menyebabkan nenek Kejora 
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memberikan nasehat yang menyebabkan munculnya konflik psikologis dalam diri 

Kejora. 

  Dari atas kursinya, nenekku mulai ceramah. Bahwa perempuan harus selalu 

mau mengalah. Jika perempuan tidak mau mengalah, dunia ini akan jungkir balik 

berantakan seperti pecahan kaca. Sebab tidak ada laki-laki yang mau mengalah. Laki-

laki selalu ingin menang dan menguasai kemenangan. Sebab itu perempuan harus siap 

me-nga-lah (pakai awalan ‘me’) (Khalieqy, 2004 : 61). 

  

 Konstruksi gender yang bersifat patriarkis di atas menimbulkan kecemasan 

dalam diri Kejora, yaitu kecemasan akan masa depan dirinya dan kecemasan akan 

masa depan perempuan. Kejora yang menentang budaya patriarki di dalam 

keluarganya mendapat pertentangan dari anggota keluarganya sendiri seperti Nenek 

dan Adiknya. Konflik psikologis Kejora juga didapatkan dari Ayahnya. Dibesarkan 

dengan dua orang Ibu membuat Kejora merasakan pergolakan batin antara rasa 

kasihan dengan Ibu kandungnya dan rasa marah karena Ibunya mau menerima menjadi 

istri kedua Ayahnya. Kejora merasa bahwa perempuan tidak layak untuk diperlakukan 

tidak adil, karena poligami bagi Kejora adalah sebuah penindasan terhadap 

perempuan.  

Tabel 1.2. analisis dalam Novel Geni Jora karya Abidah El Khalieqy 
No    Tokoh Utama 

Perempuan 
Internal Eksternal Rekonstruksi 

1. Kejora     Batin 
Kejora 

Semangatnya dalam 
menunjukan eksistensi 
perempuan  

2. Kejora -  Eksistensi Kejora dalam 
lingkungan akademis  

3. Kejora  Budaya patriarki di dalam 
keluarganya 

4. Kejora  Terhadap poligami di 
dalam keluarganya 

5. Kejora  Rekonstruksi hubungan 
pria dan perempuan 
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Rekonstruksi Budaya Patriarki dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El 

Khalieqy  

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai seorang perempuan Kejora 

tidaklah tinggal diam terhadap berbagai macam ketidakadilan yang menimpa dirinya. 

Kejora melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan yang menimpa dirinya yang 

diakibatkan adanya budaya patriarki di dalam lingkungan keluarga Kejora. 

Perlawanan Kejora dapat dilihat atas dasar konsep psikologi humanistis yang 

mendasari bahwa munculnya sebuah perlawanan didasarkan atas kebudayaan yang ada 

di dalam hal ini adalah kebudayaan yang terdapat di dalam keluarga Kejora. Bentuk 

rekonstruksi yang muncul di dalam novel Geni Jora antara lain: (1) Tokoh Kejora 

menyadari akan eksistensi dirinya di dalam keluarganya dan berusaha menunjukan 

perlawanan dengan berusaha menjadi diri individualistis dengan menunjukan 

keunggulan dirinya dibandingkan tokoh pria di dalam novel, (2) Tokoh Kejora 

menunjukan bentuk keunggulan dengan memberikan komponen positif berupa 

tindakan kreatif sebagai upaya melawan berbagai bentuk budaya patriarki, (3) Tokoh 

Kejora memiliki kerangka orientasi dengan tujuan yang rasional dalam mencapai 

impian berupa keadilan gender di dalam novel. Tokoh utama perempuan Kejora dalam 

novel Geni Jora karya Abidah El Khaleqy melakukan berbagai bentuk mekanisme 

pertahanan diri antara lain, pemindahan (displacement), sublimasi, identifikasi, 

represi, dan proyeksi. 

 

SIMPULAN 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa di dalam novel Geni Jora karya Abidah 

El Khalieqy terdapat bentuk budaya patriarki yang berasal dari dalam lingkungan 

keluarga Kejora, yang menyebabkan tokoh Kejora melakukan perlawanan dengan 

merekonstruksi budaya patriaki tersebut. Berbagai bentuk budaya patriarki tersebut 

antara lain: (1) Pelabelan negatif pada perempuan, (2) Kekerasan terhadap perempuan, 

(3) Penempatan perempuan sebagai kelas kedua, dan (4) Budaya patriarki di dalam 

keluarga Kejora. 
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Sedangkan Bentuk Rekonstruksi Budaya Patriarki yang muncul di dalam novel 

Geni Jora karya Abidah El Khalieqy antara lain: (1) Tokoh Kejora menyadari akan 

eksistensi dirinya di dalam keluarganya dan berusaha menunjukan perlawanan dengan 

berusaha menjadi diri individualistis dengan menunjukan keunggulan dirinya 

dibandingkan tokoh pria di dalam novel, (2) Tokoh Kejora menunjukan bentuk 

keunggulan dengan memberikan komponen positif berupa tindakan kreatif sebagai 

upaya melawan berbagai bentuk budaya patriarki, (3) Tokoh Kejora memiliki 

kerangka orientasi dengan tujuan yang rasional dalam mencapai impian berupa 

keadilan gender di dalam novel. 
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ABSTRAK 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dikembangkan berdasarkan Permendikbud Nomor 21 
Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Salah satu kegiatannyaadalah 15 menit 
membaca buku nonpelajaran sebelum waktu belajar dimulai. Dengan kemajuan 
teknologi informasi mengakibatkan arus informasi begitu cepat dan menjadi tantangan 
bagi sekolah untuk memanfaatkan literasi digital sebagai sarana meningkatkan 
kemampuan literasi. Tujuan penulisan makalah ini, yaitu (1) mendeskripsikan 
implementasi literasi digital dalam Gerakan Literasi Sekolah; (2) memberikan 
gambaran implementasi literasi digital dalam Gerakan Literasi Sekolah. Kemampuan 
menyebarkan gagasan dan mencari sumber informasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan menjadi sangat penting dalam hal ini. Untuk itu, literasi 
digital perlu dimasukkan sebagai mekanisme pembelajaran yang terstruktur dalam 
kurikulum, atau setidaknya terintegrasi dengan proses pembelajaran. Selain itu, 
penggunaan literasi digital dipercaya mampu memberikan inovasi pembelajaran yang 
kreatif, inovatif, dan kekinian 
Kata kunci: literasi digital, gerakan literasi sekolah 
 

ABSTRACT 

School Literacy Movement (GLS) was developed based on Permendikbud Number 21 
of 2015 on the Growing of Character. One of the activities is 15 minutes of reading a 
non-learning book before the time of study begins. With the advancement of 
information technology resulted in information flows so quickly and become a 
challenge for schools to utilize digital literacy as a means of improving literacy skills. 
The purpose of writing this paper, namely (1) describe the implementation of digital 
literacy in the School Literacy Movement; (2) provide an overview of the 
implementation of digital literacy in the School Literacy Movement. The ability to 
disseminate ideas and search for sources of information that can be accounted for 
becomes very important in this regard. Therefore, digital literacy should be included 
as a structured learning mechanism in the curriculum, or at least integrated with the 
learning process. In addition, the use of digital literacy is believed to provide 
innovative learning, innovative, and contemporary 
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PENDAHULUAN 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dikembangkan berdasarkan Permendikbud 

Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Salah satu kegiatannya 

adalah 15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum waktu belajar dimulai.Kegiatan 

literasi selama ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis.Sedangkan 

pengertian literasi sekolah dalam konteks Gerakan Literasi Sekolah adalah 

kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui 

berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/atau 

berbicara.Gerakan Literasi Sekolah merupakan merupakan suatu usaha atau kegiatan 

yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah(peserta didik, guru, kepala 

sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali 

murid peserta didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat, dan pemangku 

kepentingan. 

Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa generasi sekarang 

memasuki dunia literasi digital. Literasi digital sudah menjadi hal yang tidak asing 

lagi, baik di bidang akademik maupun nonakademik. Salah satu alternatif yang muncul 

terkait dengan literasi digital, yaitu beralihnya bahan bacaan fisik menjadi digital. 

Prinsip literasi digital yaitu memudahkan pembaca dalam mengakses informasi 

kapanpun dan dimanapun dibutuhkan, dalam hal ini menggunakan perangkat yang 

terhubung ke jaringan internet. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJJI) pada tahun 2016 ditemukan bahwa 

132,7 juta penduduk Indonesia telah terhubung ke internet dari total 256,2 juta 

penduduk Indonesia (Kompas, 2016). 

Era digital yang berkembang saat ini diharapkan mampu memacu warga sekolah 

memanfaatkan literasi digital dalam bidang akademik. Keuntungan yang dapat diambil 

dari era digital ini salah satunya ialah warga sekolah dapat mengakses informasi 

edukatif yang up to date.Kegiatan ini dapat dialakukan dengan memanfaatkan media-

media digital, seperti komputer, laptop, atau smartphone yang terhubung ke jaringan 

internet yang dapat dengan mudah diakses oleh warga sekolah. Namun demikian, 
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masih rendahnya pengetahuan tentang literasi digital menjadi kendala serius dalam 

penerapannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membekali warga 

sekolah dengan kemampuan literasi digital untuk melakukan penggalian informasi 

digital secara bijak. 

Terkait dengan ulasan di atas, maka implemantasi literasi digital dalam Gerakan 

Literasi Sekolah perlu ditanamkan dalam proses pembelajaran yang terstruktur, atau 

setidaknya terintegrasi dengan proses pembelajaran. Tujuannya adalah agar ada 

pengawasan terhadap penggunaan media-media digital. Keterampilan ini harus 

terakomodasi di ruang kelas maupun lingkungan sekolah, sehingga harus 

dimanfaatkan secara maksimal untuk kecakapan kognitif, sosial, bahasa, visual, dan 

spiritual. Kegiatan 15 menit membaca buku nonpelajaran dalam Gerakan Literasi 

Sekolah sebenarnya sudah mengacu pada upaya membiasakan peserta didik untuk 

gemar membaca. Namun dengan diimplementasikannyaliterasi digital dalam gerakan 

Literasi sekolah, diharapkan memberi keuntungan lebih bagi warga sekolah khususnya 

peserta didik untuk dapat menyebarkan gagasan dan mencari sumber informasi yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penggunaan literasi digital dipercaya 

mampu memberikan inovasi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan kekinian 

 

LITERASI DIGITAL DALAM GERAKAN LITERASI SEKOLAH 

Gerakan literasi sekolah telah digagas oleh kemendikbud pada tahun 2015. 

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui 

budaya pemahaman informasi yang kritis, analitis, dan reflektif 

(Kemendkikbud,2016). Gerakan ini diterapkan sebagai upaya untuk menumbuhkan 

semangat membaca di kalangan pelajar. Literasi sendiri dimaknai sebagai kemampuan 

mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai 

aktivitas, antara lain membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. 

Istilah literasi digital sering disebut sebagai media yang dikembangkan 

berbantuan teknologi informasi. Istilah digital yang dimaksud adalah upaya untuk 

menjadikan suatu bahan (bacan, gambar, aktivitas, dll) yang disajikan dalam bentuk 

multimodaltexts (O’Brein & Scharber, 2008). Basuki mengutip (Gilser, 2017) dalam 

blognya menyebutkan bahwa literasi digital sebagai kemampuan memahami dan 
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menggunakan informasi dan berbagai sumber digital. Dengan kata lain, kemampuan 

untuk membaca, menulis, dan berhubungan dengan informasi menggunakan teknologi 

dan format yang ada pada masanya. Lebih lanjut dijelaskan, literasi digital mencakup 

pemahaman tentang web dan mesin pencari. Pemakai memahami bahwa tidak semua 

informasi yang tersedia di web memiliki kualtias sama. Dengan demikian, pemakai 

lambat laun dapat mengenali situs mana yang dapat dipercayai. Singkatnya, literasi 

digitaladalah himpunan sikap, pemahaman, keterampilan menangani dan 

mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan secara efektif dalam berbagai media 

dan format. 

Derasnya arus informasi berbasis digital menuntut peserta didik untuk lebih 

cermat memahami informasi yang berkualitas. Merujuk pada pendapat (O’Brein & 

Scharber, 2008) bahwa literasi digital dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran 

yang aktual. Penggunaan media digital ini tidak hanya memudahkan, tetapi juga 

memberikan gambaran lain yang autentik tentang media digital. Adapun manfaat lain, 

yaitu meningkatkan rasa cinta gembar membaca di luar jam sekolah, meningkatkan 

rasa percaya diri sebagai pembaca yang baik, dan menumbuh kembangkan 

penggunaan sumber bacaan yang aktual. 

Salah satu tokoh yang mempopulerkan istilah literasi digital adalah Paul 

Gilster yang menerbitkan bukunya pada tahun 1997 dengan judul Digital Literacy. 

Menurut Paul Gilster (2007) dikutip Seung Hyun Lee (2014) dalam 

sman1parengan.com, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan 

menggunakan informasi dalam banyak format dari berbagai sumber ketika itu 

disajikan memalui komputer. Sementara itu Common Sense media (2009) 

sman1parengan.com menyebutkan bahwa literasi digital itu mencakup tiga 

kemampuan, yaitu kompetensi pemanfaatan teknologi; memakai dan memahami 

konten digital serta menilai kredibilitasnya, juga bagaiamana membuat; meneliti dan 

mengkomunikasikan dengan alat yang tepat. 

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam 

literasi digital itu bukan hanya sekadar kemampuan mencari, menggunakan dan 

menyebarkan informasi, akan tetapi diperlukan kemampuan dalam membuat informasi 

dan evaluasi kritis, ketepatan aplikasi yang digunakan dan pemahaman mendalam dari 
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isi informasi yang terkandung dalam konten digital tersebut. Literasi digital juga 

mencakup tanggung jawab dari setiap penyebaran informasi yang dilakukan karena 

menyangkut dampaknya terhadap masyarakat. 

Literasi digital memiliki manfaat yang penting bagi setiap individu. Bahkan 

dalam bebrapa kasus, literasi digital dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Menurut 

Brian Wright (2015) dalam infographics yang berjudul Top 10 Benefits of Digital 

Literacy: Why You Should Care About Technology, bahwa ada sepuluh manfaat 

penting dari adanya literasi digital yaitu menghemat watu, belajar lebih cepat, 

menghemat uang, membuat lebih aman, senantiasa memperoleh informasi terkini, 

selalu terhubung, membuat keputusan yang lebih baik, dapat memuat anda bekerja, 

mebuat lebih bahagia, dan dapat mempengaruhi dunia. 

Steve Wheeler (2012) dalam tulisannya yang berjudul Digital Literacies For 

Engagement In Emerging Online Cultures, menyebutkan ada sembilan elemen penting 

dalam dunia literasi digital; yaitu (1)social networking, yaitu kehadiran situs jejaring 

sosial; (2) transliteracy, diartikan sebagai kemampuan memanfaatkan segala platform 

yang berbeda; (3)maintaining privacy, adalah tentang menjaga privasi dalam 

duniaonline; (4)managing digital identity berkaitan dengan cara menggunakan 

identitas yang tepat; (5)creating content berkaitan degan keterampilan membuat 

konten di berbagai aplikasi; (6)organising and sharing content organising adalah 

mengatur dan berbagi konten informasi; (7)reusing/repurposing content yatu 

membuat konten baru dari berbagai jenis informasi yang tersedia; (8)filtering and 

selecting content adalah kemampuan mencari, menyaring, meilih informasi dengan 

tepat; dan (9)self broadcasting yang bertujuan membagikan gagasan atau ide-ide 

pribadi. 

 

IMPLEMENTASI LITERASI DIGITAL DALAM GERAKAN LITERASI 

SEKOLAH 

Agar sekolah mampu mengembangkan buadaya literasi dengan baik, maka 

harus memperhatikan tiga hal berikut ini. Pertama, mengkondisikan lingkungan fisik 

ramah literasi. Cara yang bisa ditempuh dengan pengembangan budaya memajang 

karya peserta didik di seluruh area sekolah. Agar suasan tercipta dinamis, dapat 
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dilakuan penggantian secara rutin, sehingga akan memberikan kesempatan pada 

semua peserta didik untuk menjadi perhatian. Kedua, mengupayakan lingkungan 

social dan afektif sekolah sebagai medel komunikasi dan interaksi yang literat. 

Lingkungan sosial dan afektif dibentuk dan dikembangkan dengan cara pemberian 

pengakuan atas pencapaian peserta didik, seperti pemberian penghrgaan, 

penyelengaraan festval buku, dll. Ketiga, mengupayakan sekolah sebagai lingkungan 

akademik yang literat. Sekolah membuatperencanaan dan pelaksanaan gerakan literasi 

di sekolah termasuk membentuk tim literasi sekolah yang bertugas untuk membuat 

perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen program. 

Pembelajaran berbasis literasi mengakomodasi pembelajaran yang berpusat 

pada peserta didik yang didorong untuk mencari informasi melalui berbagai referensi, 

baik berupa materi cetak maupun digital. Implematasi literasi digital dalam gerakan 

literasi sekolah dalam dilakukan memalua tahap pembiasaan, pengembangan, dan 

pembelajaran. 

Tahap pertama adalah tahap pembiasaan. Kegiatan yang dapat dilakukan pada 

tahap ini antara lain 15 menit membaca buku non pelajaran, pembuatan jurnal 

membaca siswa, penyipan sarana literasi (penyediaan buku, area bacaaan, dan akses 

internet), menciptakan lingkungan kelas atau sekolah yang nyaman untuk membaca, 

pembimbingan literasi digital secara bertanggungjawab, serta memperkenalkan etika 

perilkau dan hokum dalam menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi. 

Tahap kedua, tahap pengembangan. Pada tahap ini, kegiatan yang dapat 

dilakukan adalah 15 menit membaca buku nonpelajaran, pembuatan respon bacaan, 

penilaian nonakademik, pembuatan bahan kaya teks oleh siswa, pembimbingan 

penggunaan komputer dan internet untuk kegiatan literasi, serta pengenalan 

penggunaan berbagai bahan referensi cetak dan digital untuk mncari informasi. 

Tahap selanjutnya, tahap pembelajaran. Kegiatan pada tahap ini antara lain 15 

menit membaca buku nonpelajaran, pemanfaatan berbagai strategi literasi dalam 

pembelajaran, pengembangan kemapuan literasi digital dalam pembelajaran bagi 

pengajar dan peserta didik, penilaian akademik, pengembangan lingkungan fisik, 

sosial, afektif, dan akademik, serta memilih cara dan jenis literasi digital yang tepat 

untuk proses pembelajaran, produksi pengetahuan, dan peyebarannya. 
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Implematasi program literasi digital dalam gerakan literasi sekolah diharapkan 

dapat mendorong peserta didik dan warga sekolah lainnya dalam mendukung 

keteramapilan Abad 21, sebagaima dijelaskan penggunaan computer untuk 

mendukung 4C (Zoraini, 2014), The Four Cs of 21st Century Skills, yaitu (1) Critical 

Thinker, peserta didik didorong untuk berfikir kritis dan mampu memacahkan masalah 

dengan cara diberi permasalahan dalam pembelajaran, dipancing bertanya, dan 

berupaya mencari pemecahan masalah dengan mencari berbagai informasi melalui 

internet; (2) Communicator, peserta didik dilatih untuk memahami dan 

mengkomunikasikan ide. Setelah memahami apa yang dipelajari, peserta ddik 

didorong untuk membagikan ide-ide yang telah menjadi gagasan-gagasan sebagaiman 

apa yang telah diperolehnya melalui kegiatan berliterasi; (3) Collaborator, 

kemampuan bekerjasama dalam mekukan pekerjaan bersama orang lain, oleh karena 

itu dengan literasi digital perserta didik dilatih untuk beker sama dengan orang lain, 

kelompok lain, bidang lain, denganc ara berbagi informasi dan pengalaman melalui 

media komputer; (4) Creator, kemampuan menjadi kreator sangan diperlukan untuk 

menghasilkan pekerjaan dengan kualitas tinggi. 

Gerakan literasi digital di kelas kegiatan literasi sekolah sekarang sudah mulai 

bergeser dari literasi baca tulis konvensional dengan menggunakan media cetak ke 

media elektronik yang lazim disebut literasi digital. Sebagai contoh banyak guru 

mengajar di sekolah sudah membiasakan anak didiknya yang membawa smartphone 

dengan memberi tugas yang bisa dicari sumbernya dari digital yaitu dengan mengakses 

google. Soal yang diberikan dijawab dengan menggunakan aplikasi quiper atau 

menjawab di Grup WA (Whatsapp) yang telah dibuat sebelumnya. Pemberian tugas 

dan kegiatan literasi digital ini dilakukan selain untuk menghemat penggunaan kertas 

yang bisa mengganggu lingkungan hidup karena penggunaan kertas bisa diganti ke 

bentuk digital, juga untuk mengalihkan perhatian anak yang membawa Smartphone 

dari kebiasaan bermain game di gadgetnya ke kegiatan browsing (mencari) jawaban 

dari persoalan yang yang diberikan guru yang disesuaikan dengan Jadwal pelajaran, 

Tema-Sub Tema-pembelajaran waktu itu. Tetapi hal ini tentunya memang belum bisa 

dilaksanakan di semua sekolah, dikarenakan tidak semua sekolah memperbolehkan 

siswanya membawa smarthphone. Oleh karena itu, literasi digital disini tidak hanya 
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menggunakan smartphone tapi bisa memanfaatkan sarana prasarana seperti 

leptop/komputer di sekolah yang ada. Agar penggunaan leptop/komputer ataupun 

smartphone disalahgunakan, tentunya guru lebih bijak dengan memberikan arahan 

situs apa saja yang bias membantu pembelajaran. Selain itu, situs-situs yang tidak 

berhubungan dengan pembelajaran bisa di block terlebih dahulu.  Kita mengubah baca 

tulis konvensional dengan menggunakan media elektronik yang ada sesuai dengan 

perkembangan zaman.  

SIMPULAN 

Gerakan literasi sekolah bukan hanya sebagai aktivitas membaca dan menulis, 

sedangkan literasi digital bukan hanya menggunakan internet untuk mencari informasi 

atau hiburan. Literasi seharusnya menjadi sarana untuk membentuk kemampuan 

peserta didik dalam berfikir secara analitis, sintesis, evaluatif, kritis, imajinatif, dan 

kreatif. Oleh karena itu, implementasi literasi digital dalam gerakan literasi sekolah 

menjadi penting untuk mencapai kesadaran semua pemangku kepentingan dalam 

memandang kemampuan literasi sebagai ukuran kemajuan sebuah bangsa. 

Implementasi literasi digital dapat dijadikan alternative pembelajaran yang 

menarik dengan menggunakan sumber digital. Literasi digital dapat dijadikan rujukan 

aktual untuk menunjang pembelajaran. Dengan menggunakan sumber-sumber digital, 

peserta didik tidak hanya focus pada pemahaman materi, tetapi juga proses kreatif 

dalam memanfaatkan teknologi informasi. 
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ABSTRAK 

Multiliterasi merupakan aktivitas yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan 
keterampilan-keterampilan berbahasa, seperti mendengarkan, berbicara, membaca, 
menulis yang dikolaborasikan dengan keterampilan menguasai media informasi dan 
komunikasi. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan media nusantara bertutur sebagai 
salah satu media pelaksanaan aktivitas multiliterasi bagi siswa SD. Nusantara bertutur 
merupakan sebuah media mendongeng yang disajikan secara lisan maupun tulis. 
Wujud tulis media nusantara bertutur dapat dijumpai dalam surat kabar harian Kompas 
setiap minggu. Adapun wujud audionya tersaji dalam laman 
http://print.kompas.com/iklan/klasika/nusantarabertutur/ttg.html. Cerita yang 
disajikan dalam nusantara bertutur merupakan cerita dongeng sederhana dan 
mengandung hikmah cerita sehingga sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa SD 
dalam memahami teks narasi sederhana. Media ini dapat dimanfaatkan dalam 
mengoptimalkan multiliterasi karena memiliki tiga karakteristik, yaitu multimedia, 
multikonteks, dan multimodal. 
 
Kata kunci: literasi, multiliterasi, dan nusantara bertutur. 
 

ABSTRACT 

Multi-literacy is an activity that is established by optimizing language skills, such as 
listening, speaking, reading, and writing collaborated with information and 
communication media acquisition. This article aims at describing media Nusantara 
Bertutur as one of the media in implementing multi-literacy for elementary school 
students. Nusantara Bertutur is a story-telling media which is presented in the form 
written or spoken. The written form of Nusantara Bertutur is in Kompas every Sunday. 
In addition, the spoken form of Nusantara Bertutur is presented in 
http://print.kompas.com/iklan/klasika/nusantarabertutur/ttg.html. The story exhibited 
in Nusantara Bertutur is a simple story and has a moral value. Therefore, it is suitable 
for the characteristics and necessities of elementary students in comprehending a 
simple narrative text. This media is able to be utilized to optimize the multi-literacy 
since it has three characteristics: multimedia, multi-context, and multi-modal. 
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PENDAHULUAN 

  Kelangsungan hidup dengan laju mobilisasi tinggi memiliki pengaruh kuat 

terhadap aktivitas komunikasi manusia. Media komunikasi di era digital ini memberi 

perubahan dalam dunia berkomunikasi tanpa batas, sehingga manusia dapat dengan 

mudah mengakses berbagai informasi melalui  media yang beraneka ragam seperti, 

media sosial elektronik, buku elektronik, jurnal elektronik, dan fasilitas-fasilitas 

lainnya. Hasset dan Curwood (2009) mengatakan beragamnya cara untuk 

berkomunikasi dan mencari informasi menjadikan dasar munculnya konsep 

multimodal dalam dunia pendidikan (multimodal education).  Konsep multimodal 

memberikan asumsi bahwa bahan yang digunakan dalam pembelajaran sangat banyak 

jenisnya. Banyaknya bahan pembelajaran tersebut menimbulkan dampak positif dari 

tingkat variatif dan efektif dalam mengakses sebuah informasi yang tidak dapat 

dilepaskan dari konsep literasi (baca-tulis).  

  Media pembelajaran variatif berupa gambar, film, video, dan berbagai teks 

yang diperoleh melalui media elektronik memberikan konsep pembelajaran yang 

menarik dalam literasi. Hal ini berpengaruh terhadap kebutuhan akan budaya 

multiliterasi. Multiliterasi merupakan kemampuan berbahasa yang meliputi 

mendengarkan, berbicara, memabac, dan menulis yang berkaitan dengan konteks, 

budaya, dan media (Abidin, 2015:8). Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa 

multilireasi diterapkan dengan mengoptimalkan keterampilan berbahasa yang 

dipadukan dengan keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi.  

Media yang memberikan bahan pembelajaran yang lebih variatif tersebut  

mampu memberikan budaya multiliterasi yang sesuai dengan tujuan sosial teks-teks 

yang dipelajarinya. Oleh karena itu, Mahsun (2014: 112) menyatakan bahwa untuk 

mencapai kegiatan tersebut haruslah mencapai kompetensi dan implementasi yang 

melalu tahapan kompleks. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar siswa memiliki 

budaya membaca dan menulis sehingga memiliki jiwa sebagai pembelajar sepanjang 

hayat. Aktivitas berliterasi dapat ditunjang dengan berbagai macam sarana prasarana 
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yang mendukung, salah satunya media yang digunakan sehingga dapat berlangsung 

secara optimal.  

  Media dalam konteks pembelajaran multiliterasi tidak hanya dipandang 

sebagai alat bantu pembelajaran yang digunakan untuk menumbuhkan pemahaman 

siswa. Namun demikian, media dalam konteks multiliterasi memiliki makna yang 

lebih luas, yaitu segala bentuk peranti yang digunakan oleh siswa untuk 

membangkitkan dan memeroleh pemahaman melalui keterampilan dan peranti yang 

digunakan untuk menyalurkan berbagai pemahaman tersebut (Abidin, 2015:256). 

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas mengenai pemanfaatan media 

nusantara bertutur sebagai salah satu media yang dapat mendukung pelaksanaan 

multiliterasi bagi siswa di Sekolah Dasar.  

Nusantara bertutur merupakan sebuah media mendongeng yang disajikan 

secara lisan maupun tulis. Wujud tulis media nusantara bertutur dapat dijumpai dalam 

surat kabar harian Kompas setiap minggu. Adapun wujud audionya tersaji dalam 

laman http://print.kompas.com/iklan/klasika/nusantarabertutur/ttg.html. Cerita yang 

disajikan dalam nusantara bertutur merupakan cerita dongeng sederhana dan 

mengandung hikmah cerita sehingga sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa SD 

dalam memahami teks sederhana. Selain itu, sajian yang bervariasi baik secara cetak 

maupun audio menjadikan media ini berpotensi untuk mengoptimalkan budaya 

multiliterasi bagi siswa SD. 

  Selanjutnya, media nusantara yang menyajikan dongeng dapat dijadikan 

pengembangan sumber belajar bagi guru mengingat kebutuhan pengembangan 

pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru salah satunya adalah melaksanakan 

pembelajaran secara jejaring. Pembelajaran secara jejaring merupakan 

penyempurnaan pola pikir pelaksaan pembelajaran yang semula terisolasi. Hal ini 

dijelaskan dalam permendikbud nomor 68 tahun 2013 bahwa peserta didik dapat 

belajar dari mana saja dan dengan siapa saja, sehingga guru dan buku bukan satu-

satunya sumber belajar. 

Hakikat Literasi dan Multiliterasi 

Kemampuan berliterasi berhubungan dengan keterampilan membaca yang 

kemudian berujung pada kemampuan dalam memahami informasi secara kritis, 
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analitis, dan reflektif. Abidin (2015:49) menjelaskan bahwa kata literasi telah memiliki 

berbagai makna baru. Secara tradisional, literasi dipandang sebagai kemampuan 

membaca dan menulis. Dalam hal ini, orang yang dapat dikatakan literat adalah orang 

yang mampu membaca dan menulis atau bebas buta huruf. Selanjutnya, dalam 

perkembangannya sesuai dengan perubahan waktu literasi diartikan secara lebih luas 

dengan melibatkan seluruh keterampilan berbahasa yang dipadukan dengan cara 

menyajikan dan berpikir secara kritis mengenai ide-ide untuk dibagikan pada orang 

lain.  

Kemdikbud (2016:2) dalam buku Panduan Gerakan Literasi di Sekolah Dasar 

menjelaskan bahwa literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan 

menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, 

melihat, menyimak, menulis, dan/ berbicara. Sejalan dengan berkembangnya 

teknologi informasi dan komunikasi, pengertian literasi merupakan sebuah konsep 

yang berkembang akan konsekuensi terhadap penggunaan media digital di lingkungan 

sekitar. Oleh karena itu, menjadi literat pada zaman yang memanfaatkan media digital 

ini berarti mampu dan terampil dalam mengakses keberagaman media yang tersedia. 

Kemampuan dalam memahami dan memperoleh informasi secara cerdas 

melalui berbagai macam media yang tersedia ini selanjutnya disebut dengan 

multiliterasi. Abidin (2015:51) menjelaskan bahwa dalam pandangan multiliterasi, 

siswa perlu menjadi ahli dalam memahami dan menggunakan berbagai bentuk teks, 

media, dan sistem dengan mengikuti perubahan teknologi. Hal ini senada dengan 

pernyataan Kist (2005:12) yang menyatakan bahwa multiliterasi merupakan 

kemampuan membaca, menulis, membagi, melukis, menari, dan kemampuan 

berkontak dengan berbagai media yang memerlukan literasi sehingga literasi 

dipandang sebagai cara untuk menemukan dan membuat makna dari berbagai bentuk 

representasi yang ada di sekitar kita.  

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa makna literasi yang meluas 

membuat kebutuhan akan literasi tidak hanya sekedar membaca dan menulis 

melainkan mengakses dan mengaitkannya dengan berbagai media digital sebagai 

wujud perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, literasi 

dilakukan melalui berbagai macam aktivitas literasi, seperti literasi kata, literasi visual, 
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literasi media, literasi teknologi, dan literasi kritis yang selanjutnya disebut sebagai 

aktivitas multiliterasi. 

Nusantara Bertutur sebagai Media Pembelajaran Multiliterasi 

  Nusantara bertutur merupakan sebuah komunitas yang memiliki kepedulian 

dalam membantu pengembangan karakter anak bangsa melalui aktivitas mendongeng. 

Nusantara bertutur sebagai salah satu media mendongeng memiliki gagasan bahwa 

melalui kegiatan mendengarkan atau membaca dongeng, karakter anak dapat 

dikembangkan ke arah penguatan kemandirian, cerdas, tangguh, dan memiliki jiwa 

kepemimpinan yang kuat. Visi besar yang diusung media nusantara bertutur adalah 

terwujudnya bangsa Indonesia sesuai dengan yang tertulis pada pembukaan Undang-

undang Dasar 1945, yaitu menjadi bangsa yang mandiri dan mampu berkontribusi 

pada dunia dalam mewujudkan kemerdekaan, semangat perdamaian, semangat 

keadilan, serta semangat kemanusiaan. Selanjutnya, misi dari media nusantara bertutur 

adalah membangun manusia Indonesia yang cerdas dan berkarakter unggul, 

berwawasan kebangsaan atau kenusantaraan, kejuangan, serta kebudayaan 

(http://print.kompas.com/iklan/klasika/nusantarabertutur/ttg.html).  

Nusantara bertutur memiliki konsistensi terbit sebanyak satu minggu sekali. 

Nusantara bertutur terbit setiap hari minggu dalam rubrik klasika pada kolom 

intermeso. Selain terbit secara cetak, nusantara bertutur juga dapat dinikmati dan 

dimanfaatkan melalui audio yang dapat diunduh pada laman 

http://print.kompas.com/iklan/klasika/nusantarabertutur/ttg.html. Apabila terdapat 

kesulitan dalam menemukan media nusantara bertutur secara cetak, maka dapat dilihat 

langsung koleksi terbitan nusantara bertutur secara online baik teks maupun audionya. 

Keunikan lainnya dari nusantara bertutur adalah selalu menyajikan hikmah cerita 

dalam setiap terbitan yang mengandung nilai karakter yang dapat disampaikan kepada 

peserta didik. 

Pelaksanaan gerakan literasi sekolah tentu tidak lepas dari sarana dan prasarana 

yang mendukung. Sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas multiliterasi salah 

satunya adalah pemilihan media yang sesuai, menarik, dan mampu menumbuhkan 

pemahaman siswa dalam memperoleh, mengelola, dan memberikan makna terhadap 

informasi yang telah diterima. Secara umum media biasanya digunakan dalam proses 
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pembelajaran yang didefiniskan sebagai berbagai alat yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep yang dipelajarinya. Namun 

demikian, dalam konteks multiliterasi konsep media tidak hanya dipandang sebagai 

alat bantu pembelajaran yang digunakan untuk menumbuhkan pemahaman siswa. 

Lebih dari itu, media dalam konsep multiliterasi merupakan segala bentuk peranti yang 

digunakan oleh siswa untuk membangkitkan dan memeroleh pemahaman serta 

keterampilan yang digunakan untuk menyalurkan berbagai pemahaman yang telah 

diperoleh (Abidin, 2015: 256). 

Media dalam proses pembelajaran multiliterasi tentu sangat berkaitan dengan 

karakteristik aktivitas multiliterasi. Berdasarkan karakteristik tersebut, sebaiknya 

media multiliterasi bersifat multimedia. Hal ini mengingat multiliterasi mencakup 

literasi visual, literasi tekstual, literasi performa, dan literasi digital. Lebih lanjut 

Abidin (2015:256) menjelaskan bahwa multiliterasi juga berarti multikonteks 

keilmuan, seperti sains, matematika, sosial, kewarganegaraan, dan berbagai ilmu 

lainnya seperti sosial dan budaya.  

Berdasarkan uraian mengenai media multiliterasi yang bersifat multimedia dan 

multikonteks, dapat disimpulkan bahwa aktivitas multiliterasi dapat dilakukan dengan 

gambar, teks, audio, dan audiovisual. Selanjutnya jenis teks yang dipilih sebaiknya 

mengandung pesan yang multikonteks dan mengarah pada nilai-nilai kebaikan. Dalam 

hal ini nusantara bertutur dapat dimanfaatkan sebagai media multiliterasi karena 

karakteristiknya yang bersifat multimedia. Kemultimediaan nusantara bertutur terlihat 

dari terbitannya yang berupa cetak dan audio lengkap dengan gambar ilustrasi yang 

menarik. Selain itu, pesan atau hikmah yang disampaikan dalam media nusantara 

bertutur juga memenuhi karakteristik multikonteks karena pesan dan hikmah yang 

tersirat di dalamnya mengarah pada ilmu pengetahuan alam, sosial, budaya, ilmu 

pengetahuan sosial, dan ilmu lainnya. Berikut contoh terbitan nusantara bertutur dalam 

harian Kompas dalam bentuk cetak dan audio. 
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Media Nusantara Bertutur dalam Optimalisasi Budaya Multiliterasi bagi Siswa 

Sekolah Dasar 

 Konsep multiliterasi selain mengandung multimedia dan multikonteks juga 

mengandung konsep multimodal. Hal ini dijelaskan Abidin (2015:257) bahwa 

multiliterasi merupakan pembelajaran yang harus menggunakan berbagai media yang 

terdapat dalam kehidupan sehari-hari anak sehingga mampu membina anak agar dapat 
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memproduksi berbagai media literasi tersebut sebagai saluran atas pemahaman dan 

keterampilan yang diperolehnya. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk dan 

format literasi yang ada dalam kehidupan nyata dapat digunakan sebagai media baik 

pembangkit, pembentuk, pemerkaya, dan penyaluran pengetahuan serta keterampilan 

yang bersifat multimodal.  

Pemahaman terhadap prinsip multimodal menjadi dasar bagi perkembangan 

pembelajaran literasi pada sepuluh tahun terakhir. Seperti yang diungkapkan oleh 

Vasquez (2003) bahwa multimodal adalah konsep “meaning and knowledge are built 

up through various modalities including images, texts, symbols, and interactions”. 

Dengan kata lain, teks dipahami sebagai semua jenis cara berkomunikasi. Hasset dan 

Curwood (2009) dalam jurnal mengenai multimodal education mengutip pendapat 

Coiro, Knobel, Lankshear, dan Leu sebagai berikut “In today’s primary classroom, 

the definition of “text” has expanded to include multiple modes of representation, with  

ombined elements of print visual images, and design. Emergent research on literacy 

highlights the imaginative, interpretive, nonlinear, interactive, dynamic, visual, and 

mobile feature of communication”. 

Selanjutnya jurnal yang berjudul “Reading the Sign: Multimodal 

Transformation in the field of literacy education”, Siegel (2006) menguatkan konsep 

multimodal dalam pembelajaran bahasa bahwa language arts education can no longer 

ignore the way that our social, cultural, and economic world now require facility with 

texts and practice involving the full range of representational modes. Bahkan, karena 

adanya keberagaman budaya, bahasa Inggris pun terpecah menjadi berbagai jenis dan 

berkembang menjadi bahasa Inggris yang berbeda-beda, baik karena dipengaruhi oleh 

aksen maupun perubahan bentuk kata (Barron, 2007). Sementara itu, Bazemer dan 

Kress (2008) menyatakan pentingnya mode sebagai bentuk sumber sosial dan kultural 

untuk melakukan pemaknaan.  

Pemahaman mengenai konsep multimodal inilah yang menjadikan konsep 

multiliterasi dikenalkan oleh New London Group (1996) dalam Pedagogy of 

Multiliteracy: Designing Social Feature. Manusia tidak hanya membaca atau menulis, 

namun mereka membaca dan menulis dengan genre tertentu yang melibatkan tujuan 

sosial, kultural, dan politik (Caughlan, 2008). Dalam upaya peningkatkan kompetensi 
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multiliterasi, penggunaan grafik, gambar, setting tulisan, foto, presentasi, gestur, 

bermain drama, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik menjadi sumber dan 

media pembelajaran yang menarik.  

  Media pembelajaran multiliterasi seperti uraian pada bagian sebelumnya, 

dijelaskan memiliki tiga karakteristik yaitu multimedia, multikonteks, dan 

multimodal. Berdasarkan karakteristik tersebut, media nusantara bertutur dapat 

dimanfaatkan dalam optimalisasi budaya multiliterasi khususnya untuk siswa Sekolah 

Dasar.  

Nusantara bertutur bersifat multimedia, seperti dalam pembahasan sebelumnya 

media nusantara bertutur merupakan media mendonggeng yang terbit secara konsisten 

dalam surat kabar Kompas secara cetak dan dilengkapi dengan audio dalam laman 

print.kompas.com. Ketersediaan media ini dalam bentuk cetak dan audio 

menunjukkan bahwa media ini bersifat multimedia. Hal ini dapat membangkitkan 

pengetahuan dan keterampilan siswa dalam memanfaatkan berbagai sumber untuk 

memeroleh informasi. Saat siswa diminta membaca dongeng dengan media nusantara 

bertutur secara cetak, mereka  mendapatkan pengalaman langsung mencari dan 

menemukan informasi yang diperlukan dalam sebuah surat kabar sebelum dibaca. Saat 

aktivitas membaca berlangsung siswa bebas menginterpretasi berdasarkan 

imajinasinya untuk menemukan pemahaman dan pemaknaan dalam teks dongeng 

yang dibaca. Selanjutnya, apabila siswa diminta untuk menyimak pembacaan dongeng 

dalam media nusantara bertutur secara audio, mereka mengembangkan 

keterampilannya dalam menerapkan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam bentuk internet untuk membuka laman dan mencari dongeng ingin 

disimak. 

Nusantara bertutur bersifat multikonteks, cerita yang disajikan dalam dongeng  

nusantara bertutur bersifat sederhana sesuai dengan karakteristik siswa SD yang 

diarahkan untuk mengenal teks narasi sederhana. Dongeng dalam media nusantara 

bertutur dilengkapi dengan hikmah cerita mempermudah siswa dalam memahami isi 

dongeng. Pesan yang dapat diambil setelah pembacaan dongeng dalam media 

nusantara bertutur berisikan nilai-nilai kebaikan dan bersifat multikonteks. Hal ini 

nampak dari keberagaman pesan yang terkandung dalam cerita, misal siswa 
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memahami budaya mengantre dalam kisah “Dame tidak mau mengantre”, siswa 

memahami kebersihan dan pemanfaatan limbah dalam kisah “Bank sampah”, dan 

siswa memahami fungsi tanaman obat dalam kisah “Mantri kunyit. Berdasarkan 

beberapa contoh kisah dalam nusantara bertutur tersebut, siswa dapat memperoleh 

ilmu pengetahuan yang beranekaragam dan multikonteks. 

Nusantara bertutur bersifat multimodal, melalui aktivitas membaca dongeng 

siswa dapat menceritakan kembali dongeng yang telah dibaca baik secara lisan 

maupun tulis. Selain itu, siswa mendapatkan rangsangan dan pemodelan teks narasi 

sederhana berbentuk dongeng. Selanjutnya, bila siswa mulai terampil bercerita siswa 

dapat memproduksi teks narasi sederhana seperti dongeng dalam nusantara bertutur 

untuk di pajang di papan karya siswa atau dikirimkan ke media massa cetak untuk 

diterbitkan. 

 

SIMPULAN 

  Media Nusantara bertutur merupakan media yang berisi dongeng dengan 

berbagai hikmah dan pesan yang terkandung dalam cerita. Dongeng ini diceritakan 

secara sederhana sehingga sesuai dengan karakteristik siswa Sekolah Dasar yang 

diarahkan pada pengenalan teks narasi sederhana. Media nusantara bertutur dapat 

dimanfaatkan dalam mengoptimalkan budaya multiliterasi karena memenuhi tiga 

karakteristik media multiliterasi, yaitu multimedia, multikonteks, dan multimodal. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengenai ketokohan, keteladanan, ajaran Ki 
Hajar Dewantara (KHD) dan nilai pendidikan karakter yang terdapat di dalam 
ajarannya serta kaitannya dengan pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah menengah 
atas (SMA). Kajian ini bersifat studi pustaka (study library). Hasil kajian menunjukkan 
terdapat sepuluh (10) ajaran KHD, yaitu (1) tripantangan; (2) trisentra pendidikan: (3) 
trihayu; (4) trisakti jiwa; (5) tringa; (6) trikon; (7) triko; (8) trijuang; (9) trilogi 
kepemimpinan; dan (10) triN. Ditemukan lima (5) ajaran KHD, yaitu (1) tripantangan; 
(2) tringa; (3) triko; (4) trijuang; (5) trilogi kepemimpinan, yang memuat sepuluh nilai 
karakter (Kemendikbud) adalah tanggung jawab, jujur, religius, rasa ingin tahu, peduli 
sosial, mandiri, demokratis, kerja keras, kreatif, dan komunikatif. Hasil kajian ini dapat 
direlevansikan ke dalam pembelajaran bahasa dan sastra di SMA, khususnya 
perencanaan pembelajaran dan bahan ajar.  Jadi, pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia dapat direncanakan dan diterapkan secara inovatif, kreatif, dan adaptif.   

Kata kunci: Ajaran Ki Hajar Dewantara, Nilai Pendidikan Karakter, Relevansi 
Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

 

ABSTRACT 

This study aims to describe the character, exemplary, teachings of Ki Hajar 
Dewantara (KHD) and the value of character education contained in his teachings as 
well as the relation to language and literature learning in high school (SMA). This 
study is a literature study (study library). The results of the study show that there are 
ten (10) KHD teachings, namely (1) tripantangan; (2) trisentra pendidikan: (3) 
trihayu; (4) trisakti jiwa; (5) tringa; (6) trikon; (7) triko; (8) trijuang; (9) trilogi 
kepemimpinan; and (10) triN. Found five (5) teachings of KHD, namely (1) 
tripantangan; (2) tringa; (3) triko; (4) trijuang; (5) trilogi kepemimpinan, which 
contains ten character values (Kemendikbud) is responsible, honest, religious, 
curiosity, social, independent, democratic, hard work, creative, and communicative. 



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

 
325 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

The results of this study can be upgraded to language and literature learning in high 
school, especially learning planning and teaching materials. Thus, Indonesian 
language and literature learning can be planned and applied in an innovative, 
creative, and adaptive way. 

Keywords: Ki Hajar Dewantara's Teachings, Character Education Value, Relevance 
of Language and Literature Learning 

 

PENDAHULUAN 

Dalam ranah pendidikan, ketokohan Ki Hajar Dewantara (KHD) dan ajarannya 

menjadi salah satu inspirasi kepada pakar, praktisi, dan pegiat pendidikan serta 

pengajarannya. Ajaran KHD memberikan kontribusi mendasar mengenai bagaimana 

menjadi seorang guru atau pamong yang baik dan berkarakter. Guru atau pamong 

diupayakan memberikan contoh yang baik di depan murid, memberi motivasi di 

tengah, dan menyokong murid-murid dari belakang. Komunikasi antara guru dan 

peserta didik harus baik dan komunikatif sehingga tercipta pembelajaran yang 

berkesan dan pengalaman belajar murid-murid juga terbentuk dengan intensif.  

Ajaran KHD ini memuat nilai pendidikan karakter yang sangat penting bagi 

siswa untuk membentuk kepribadian dan karakter. Sesuai Undang-Undang nomor 14 

tahun 2015 tentang guru dan dosen, terdapat empat kompetensi yaitu kompetensi 

pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. 

Keempat kompetensi tersebut seyogianya dipahami dan dilaksanakan betul oleh guru 

dan juga calon guru supaya menjadi sumber daya manusia yang siap guna dan kerja. 

Kenyataannya, lokalitas nilai ajaran tokoh nasional yang seolah diabaikan. Diketahui 

bahwa banyak tokoh nasional yang melegenda sebab sumbangsih keilmuan dan 

ajarannya, misalnya Ki Hajar Dewantara. Ajaran KHD inilah yang menjadi nilai utama 

(core value) pada artikel ini yang dikaitkan dengan nilai pendidikan karakter dan 

relevansinya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

AJARAN KI HAJAR DEWANTARA 

Menurut Endraswara, (2015: 16) mengatakan bahwa lingkungan budaya akan 

membentuk tiga hal, yaitu (1) temperamen etnis tertentu, yang terpengaruh keadaan 
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lingkungan dan (2) memengaruhi penggunaan bahasa lokal, dan (3) dorongan sosial 

untuk mencapai harapan baru. Lingkungan budaya justru lebih dominan mengubah 

berbagai hal tentang hidup seseorang. Di Indonesia, ketokohan Ki Hajar Dewantara 

(KHD) diakui dan diapresiasi tidak hanya dalam kancah pendidikan, dalam hal budaya 

dan kearifan lokal pun, sumbangsih keilmuan KHD sangat besar untuk bangsa 

Indonesia. Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Raden Mas Soewardi 

Soeryaningrat, lahir di Yogyakarta ini, merupakan golongan bangsawan Jawa. 

Kebudayaan dan adat Jawa melekat mengalir dalam darahnya, tetapi gelar ningrat itu 

ditanggalkannya demi dapat memahami dan mempelajari masyarakat sekitar.  

Warisan ajaran Ki Hajar Dewantara (dalam Boentarsono dkk, 2012: 19-20), 

yakni (1) tripantangan; (2) trisentra pendidikan: (3) trihayu; (4) trisakti jiwa; (5) tringa; 

(6) trikon; (7) triko; (8) trijuang; (9) trilogi kepemimpinan; dan (10) triN. Ajaran 

tersebut menginspirasi banyak orang untuk dapat berkarakter baik sehingga kehidupan 

dapat berjalan adil dan makmur. KHD menekankan pentingnya berbudi pekerti luhur 

dalam setiap pikiran dan tindakan agar muncul manusia-manusia mulia yang akan 

berdampak positif untuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. 

Dewantara (1977: 14) berpandangan bahwa untuk membentuk karakter 

seseorang harus melalui pendidikan. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan 

pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran, dan tubuh anak. Pada 

prinsipnya, ajaran KHD ingin membentuk karakter seseorang itu lebih baik dan lebih 

kuat. Dengan ungkapan lain, orang yang berkarakter yaitu orang yang berkepribadian, 

berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak tertentu. Dengan berkarakter, seseorang 

itu memiliki nilai beda (different value), menjadi pembeda yang tidak hanya dari aspek 

kuantitas, tetapi kualitas diri yang tecermin dari pola pikir dan aktivitasnya.  

NILAI PENDIDIKAN KARAKTER 

Pendidikan juga dapat diartikan sebagai upaya sadar dan terencana dalam proses 

pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh berkembang menjadi 

manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak 

(berkarakter) mulia. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 
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menegaskan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab” (UU No. 20 tahun 2003 pasal 3). Oleh 

karena itu, pendidikan nasional mengemban misi untuk membentuk manusia 

sempurna (insan kamil). Dibutuhkan sistem pendidikan (kurikulum) yang memiliki 

materi yang holistik serta ditopang oleh pengelolaan dan pelaksanaan yang baik. 

Dengan demikian, pendidikan nasional harus bermutu dan berkarakter (Suyadi, 2013: 

4-5).    

Dewasa ini, pendidikan karakter telah menjadi sebuah pergerakan pendidikan 

yang mendukung pengembangan sosial, pengembangan emosional, dan 

pengembangan etik para siswa. Merupakan suatu upaya proaktif yang dilakukan baik 

oleh sekolah maupun pemerintah untuk membantu siswa mengembangkan inti pokok 

dari nilai-nilai etik dan nilai-nilai kinerja, seperti kepedulian, kejujuran, kerajinan, 

fairness, keuletan, dan ketabahan, tanggung jawab, menghargai diri sendiri dan orang 

lain.  

Selain itu, pendidikan karakter juga dapat dimaknai sebagai pendidikan yang 

mengembangkan karakter mulia (good character) dari peserta didik dengan 

mempraktikkan dan mengajarkan nilai-nilai moral dan pengambilan keputusan yang 

beradab dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dalam hubungannya 

dengan Yang Kuasa (Samani dan Hariyanto, 2013: 42-44). Fungsi pendidikan karakter 

menurut Pusat Kurikulum adalah (1) mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, 

berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2) memperkuat dan membangun perilaku 

bangsa yang multikultur; (3) meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam 

pergaulan dunia.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter 

adalah proses pembelajaran yang menekankan pembentukan karakter kepada siswa. 

Karakter-karakter baik tersebut diintegrasikan ke dalam materi pelajaran sehingga 

pembelajaran tidak bersifat kognitif tetapi aplikatif. Dengan kata lain, pendidikan 



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

 
328 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

karakter adalah usaha guru mengajarkan dan mendidik siswa agar berwawasan dan 

berkarakter mulia.  

Sementara itu menurut Lickona (2014: 51) didefinisikan “Character so 

conceived has three interrelated parts: moral knowing; moral feeling; and moral 

behavior”. Karakter mulia (good character) mencakup pengetahuan tentang kebaikan 

(moral knowing) yang berkomitmen pada kebaikan (moral feeling) dan akhirnya 

benar-benar melakukan kebaikan (moral behavior). Dengan demikian, karakter 

mengacu pada serangkaian pengetahuan (cognitives), sikap (attitudes), dan motivasi 

(motivation), serta perilaku (behaviors) dan keterampilan.  

Pembelajaran karakter dimaksudkan untuk membentuk karakter siswa. Nilai-

nilai umum yang dimaksud adalah konsep core value yang ditawarkan Lickona (2013: 

74) yakni jujur, adil, kreatif, tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Oleh sebab 

itu, pendidikan karakter sebagai upaya yang dirancang secara sengaja untuk 

memperbaiki karakter para siswa. Nilai-nilai pendidikan karakter yang dimaksud 

adalah sebagai berikut sesuai Kemdikbud (2010): (1) religius; (2) jujur; (3) toleransi; 

(4) disiplin; (5) kerja keras; (6) kreatif; (7) mandiri; (8) demokratis; (9) rasa ingin tahu; 

(10) semangat kebangsaan; (11) cinta tanah air; (12) menghargai prestasi; (13) 

bersahabat/komunikatif; (14) cinta damai; (15) gemar membaca; (16) peduli 

lingkungan; (17) peduli sosial; (18) tanggung jawab.   

PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

Perencanaan pembelajaran perlu dikaji dan disusun secara baik sehingga proses 

dan hasil pembelajaran pun dapat maksimal. Untuk menyusun rencana pembelajaran 

harus memperhatikan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, proses pembelajaran, 

alat evaluasi, dan sumber belajar serta bahan ajar. Hal ini sesuai dengan teori tentang 

perencanaan pembelajaran. Menurut Majid (2011: 17) dalam konteks pengajaran, 

perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan 

media pengajaran, penggunaan pendekatan dan metode pengajaran, dan penilaian 

dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Menurut Muslich (2009: 53) perencanaan pembelajaran 

atau biasa disebut rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rancangan 
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pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran 

di kelas.  

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat diartikan bahwa perencanaan 

pembelajaran adalah proses penyusunan rancangan pembelajaran per unit yang 

disusun sesuai materi pengajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses 

penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan, 

dan metode pengajaran, dan penilaian. Dengan demikian rencana pembelajaran 

merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menurut National Center for vocational educational Ltd., (Prastowo, 2014: 138) 

bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau 

instruktor dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bahan yang dimaksud 

bisa berupa bahan tertulis maupun tak tertulis. Menurut Majid (2011: 174) bahan ajar 

adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta 

lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa belajar dengan baik. Berdasarkan 

pendapat tersebut dapat didefinisikan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang disusun secara sistematis sehingga 

tercipta suasana yang memungkinkan untuk membantu guru dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar dengan baik. Bahan ajar dapat difungsikan untuk membantu 

guru menciptakan suasana/lingkungan untuk digunakan siswa belajar dengan baik. 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dari sepuluh ajarannya itu, terdapat lima (5) ajaran yang dapat penulis temukan 

dan analisis serta implementasinya sebagai pilar pembentuk karakter yang sarat nilai 

edukatif dan kontributif. Ajaran KHD yang dimaksud adalah (1) tripantangan; (2) 

tringa; (3) triko; (4) trijuang; (5) trilogi kepemimpinan. Penjelasan dan kajiannya 

adalah sebagai berikut. 

1. Tripantangan 

Ajaran ini membuat diri seseorang mempunyai ancangan atau rambu-rambu 

kehidupan yang membentuk karakter agar selalu patuh dan taat terhadap aturan. 
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Karakter eling lan waspada (ingat dan waspada) terhadap tanggung jawab dan tugas-

tugasnya. Pantangan pertama, yaitu pantang bertindak sewenang-wenang ketika 

berkuasa. Pantangan kedua, yakni pantang korupsi. Penyalahgunaan dana jadi 

preseden buruk kepada semua aspek kehidupan. Di Indonesia, praktik curang ini 

begitu banyak dan sulit untuk diberantas. Akan tetapi, jauh-jauh hari KHD telah 

mengingatkan akan hal tersebut agar tidak menilap uang. Karakter jujur inilah yang 

merupakan poin penting dalam pantangan ini. Kejujuran berdampak kepada keinginan 

seseorang untuk selalu berkata dan berbuat sesuai nurani dan keadaan sebenarnya. 

Pantangan ketiga merujuk pada masalah kesusilaan sebab manusia pantang berbuat 

tercela.  

2. Tringa 

Tringa terdiri dari ngerti, ngrasa, dan nglakoni. Ngerti, maksudnya adalah 

mengerti dan mau memahami terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Siswa 

atau mahasiswa setidaknya dalam pikirannya memiliki karakter rasa ingin tahu. 

Karakter itu membuat peserta didik selalu giat belajar dan mencari tahu informasi-

informasi untuk pengembangan dirinya. Ngrasa, berarti seseorang memiliki perasaan 

sebagai makhluk individu dan sosial sehingga memiliki sikap simpati dan empati. 

Karakter peduli sosial menyebabkan manusia itu merasa bagian dari masyarakat yang 

heterogen, memang perlu sikap peduli sesama, saling membantu, dan bermusyawarah. 

Nglakoni, dapat dimaknai sebagai tindakan nyata dan upaya riil dari dua ajaran 

sebelumnya. Usaha menjalankan (nglakoni) pemikiran atau gagasannya akan 

memunculkan pengalaman tersendiri bagi pelakunya. Berangkat dari banyak 

pengalaman itulah seseorang akan mempunyai karakter mandiri. Sifat mandiri yang 

berpengalaman itu mendorong individu tidak bergantung pada orang lain, berdikari, 

berdiri di atas kaki sendiri.  

3. Triko 

Ajaran Triko terdiri dari kooperatif, konsultatif, dan korektif. Sikap kooperatif 

menuntut adanya kerja sama antarpihak untuk mencapai cita-cita bersama. Kerja sama 

tim yang solid meringankan pekerjaan yang sebelumnya berat menjadi mudah. 

Kesolidan tim memerlukan kerja sama yang terkonsep dengan baik dan masing-

masing anggota tim punya rasa tanggung jawab yang penuh. Konsultatif merupakan 
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sifat konsultasi yang membimbing manusia untuk dapat memilih dan memilah mana 

yang baik dan yang tidak baik. Selain itu, sikap korektif manusia itu menginginkan 

adanya perbaikan terhadap suatu kondisi atau bentuk saran konstruktif yang diartikan 

sebagai langkah ideal untuk meraih kondisi maksimal. Dari ketiga ajaran itu, akan 

muncul karakter demokratis, yaitu sikap yang memikirkan persamaan hak dan 

kewajiban secara adil dan merata antara dirinya dengan orang lain.   

 

4. Trijuang 

Ajaran ini menekankan pentingnya berjuang untuk mengatasi kebodohan, 

kemiskinan, dan ketertinggalan bangsa Indonesia. Ketiga ajaran ini membentuk 

karakter kerja keras yang memang sangat membantu seseorang untuk tekun dan giat 

bekerja agar memperoleh pengalaman hidup yang mengesankan. Kerja keras 

dibutuhkan seseorang untuk menyiapkan rencana atau target, yang upayanya 

dilakukan secara sungguh-sungguh agar target tersebut benar-benar terealisasi. 

Karakter baik ini menunjukkan semangat juang dan kerja keras supaya manusianya itu 

berjuang sampai titik darah penghabisan. 

5. Trilogi kepemimpinan 

Ajaran trilogi kepemimpinan terdiri dari ungkapan ing ngarsa sung tuladha, ing 

madya mangun karsa, dan tut wuri handayani. Ungkapan pertama ing ngarsa sung 

tuladha, mengandung penjelasan bahwa seseorang di depan dapat memberikan contoh 

dan teladan yang baik, yang akan dilihat oleh orang lain sehingga menginspirasi dan 

memotivasinya ke arah yang lebih baik. Ing madya mangun karsa, penjelasannya 

adalah individu tertentu di tengah-tengah memberikan dorongan positif kepada orang 

lain. Yang terakhir, tut wuri handayani, mempunyai makna bahwa di belakang orang 

lain mengikuti atau menuntun dan mengarahkan kepada konsep atau bentuk yang 

ideal. Karakter yang dibentuk ialah kreatif dan komunikatif. Manusia kreatif memiliki 

banyak ide yang inovatif sehingga mengkreasikan sesuatu menjadi bernilai ekonomis 

dan artistik. Nilai komunikatif itu dibangun dari tindakan terbuka terhadap orang lain 

melalui komunikasi yang memperhatikan tata krama sehingga tercipta kerja sama yang 

solid dan kolaboratif dengan baik.  
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Dapat disimpulkan dari uraian di atas, terdapat sepuluh  (10) nilai pendidikan 

karakter yang terdapat di dalam ajaran KHD. Kesepuluh karakter tersebut adalah 

religius, jujur, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, komunikatif, 

peduli sosial, dan tanggung jawab. Karakter-karakter ini sangat dibutuhkan dalam 

skala nasional, mengingat permasalahan bangsa yang semakin kompleks. Nilai 

karakter tersebut menguatkan kerangka nasional sebagai penguat jati diri bangsa 

sehingga manusia Indonesia mempunyai keunggulan yang mencirikan dalam hal 

berkarakter kuat dan cerdas. 

Nilai ajaran dan karakter di atas dapat diintegrasikan ke dalam proses 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Internalisasi nilai-nilai itu dimulai dari 

perencanaan hingga tahap asesmen pembelajaran. Secara tersistem, nilai ajaran KHD 

dan karakternya menjadi pusat nilai (central value) untuk sejumlah komponen 

pembelajaran: kepala sekolah, guru, dan siswa. Pembelajaran berbasis ajaran KHD dan 

karakternya dapat diimplementasikan di dalam kelas-kelas, khususnya jenjang SMA.  

Karakteristik bahasa Indonesia tertuang dalam BSNP (2006a) yang 

menerangkan bahwa bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, 

sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan mampu 

mengarahkan siswa mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, 

mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan 

analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Pembelajaran bahasa Indonesia 

ditujukan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam 

bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia (BSNP, 

2006a: 1).   

Strategi pembelajaran adalah siasat atau rencana yang akan dipilih dan 

digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga 

akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran yang 

pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. 
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Dengan kata lain, strategi pembelajaran ialah cara-cara yang akan digunakan guru 

untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran. 

Kaitannya dengan ajaran KHD dan nilai karakternya, materi ajar bahasa dan sastra 

Indonesia tentunya mengalami penyesuaian agar maksud dari ajaran dan karakter 

tersebut dapat diterapkan secara maksimal. Penerapan tersebut dilandasi pengertian 

bahwa pembelajaran haruslah memuat nilai-nilai karakter. Langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut.   

a. Mengembangkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

Upaya mengembangkan SK dan KD merupakan langkah awal untuk dapat 

merumuskan mata pelajaran. SK dan KD tersebut perlu didiskusikan untuk 

mencari dan merumuskan ‘pandangan baru’ yang dilakukan dengan memuat 

ajaran KHD dan karakternya. Sementara itu, pengembangan silabus secara 

umum mencakup: 

1) Mengembangkan indikator; 

2) Mengidentifikasi materi pembelajaran; 

3) Mengembangkan kegiatan pembelajaran; 

4) Pengalokasian waktu; 

5) Pengembangan penilaian, dan  

6) Menentukan sumber belajar.  

b. Pengembangan mata pelajaran 

Mata pelajaran sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan tujuan 

kurikulum. Organisasi dan pengembangannya harus dilihat dari berbagai sudut 

pandang supaya mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi dan berdampak 

pada semua aspek yang mendukung proses pembelajaran. Langkah-langkah 

yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.  

1) Identifikasi ajaran KHD dan nilai karakternya; 

2) Menentukan skala prioritas ajaran KHD dan nilai karakternya; 

3) Menentukan mata pelajaran berlandaskan ajaran KHD dan nilai karakternya; 

4) Menyusun silabus pembelajaran berbasis ajaran KHD dan nilai karakternya; 

5) Evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan berbasis ajaran KHD dan nilai 

karakternya dan; 
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6) Tindak lanjut hasil evaluasi. 

 

SIMPULAN 

Simpulannya ialah konsep ajaran Ki Hajar Dewantara yang sepuluh itu terdiri 

dari (1) tripantangan; (2) trisentra pendidikan: (3) trihayu; (4) trisakti jiwa; (5) tringa; 

(6) trikon; (7) triko; (8) trijuang; (9) trilogi kepemimpinan; dan (10) triN; itu dapat 

diimplementasikan dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Ajaran itu berdampak 

langsung dan dapat dirasakan manfaatnya oleh salah satu komponen penting dalam 

pendidikan yaitu pendidik. Pendidik yang sudah mengerti dan paham ajaran itu dapat 

memiliki karakter yang mulia dan bertanggung jawab.  

Dari ajaran KHD itu, penulis temukan lima ajaran, yaitu (1) tripantangan; (2) 

tringa; (3) triko; (4) trijuang; (5) trilogi kepemimpinan yang mengandung nilai 

pendidikan karakter (dari Kemdiknas). Dari lima ajaran KHD itu, muncul sepuluh 

karakter yang dapat dijadikan bahan pendidikan karakter dalam kerangka nasional. 

Karakter yang dimaksud adalah religius, jujur, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, komunikatif, peduli sosial, dan tanggung jawab. Ajaran 

KHD dapat diinternalisasikan ke dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di 

SMA sebab peserta didiknya perlu dibekali ajaran dan karakter positif supaya menjadi 

sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur, cerdas, dan cakap. 
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ABSTRAK 

Menyimak, membaca, berbicara, dan menulis merupakan indikator kemampuan 
seseorang dalam menguasai sebuah bahasa. Akan tetapi, pembelajaran di kelas-kelas 
Bahasa Indonesia mengajarkan secara terpisah keterampilan berbahasa dan 
penggunaan bahasa dalam konteks sehari-hari. Bahan ajar autentik dapat menjadi salah 
satu alternatif dalam menjembatani kedua hal tersebut. Kemahiran siswa dalam 
berbahasa nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan mereka jika materi dan kegiatan 
yang digunakan sejalan dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 
Pemanfaatan bahan ajar autentik yang dipadukan dengan kegiatan berbasis-teknologi 
akan menjadikan pengajaran keterampilan berbahasa dapat menjadi salah satu hal yang 
bermanfaat bagi kehidupan siswa. Penelitian ini akan membahas penggunaan bahan 
ajar autentik dalam pengajaran di kelas Bahasa Indonesia di Singapore School, Pantai 
Indah Kapuk. Dalam konteks ini, penggunaan bahan ajar autentik yang dipadukan 
dengan kegiatan berbasis-teknologi dapat meningkatkan literasi bahasa siswa. 

Kata kunci: autentik, bahan ajar, bahasa Indonesia, literasi, literasi bahasa 

 

ABSTRACT 

Listening, reading, speaking, and writing are indicators of someone's ability to master 
a language. However, learning Indonesian language in Indonesian classes mostly 
teaching separately language skills and language use in everyday contexts. Authentic 
teaching materials can be an alternative in bridging these two things. Student 
proficiency in using language will be useful for their life if the materials and activities 
used in line with what is done in daily basis. Utilization of authentic teaching materials 
combined with technology-based activities will make teaching language skills can be 
one of the things that beneficial for students’ life. This study will discuss the use of 
authentic teaching materials in teaching in Indonesian class at Singapore School, 
Pantai Indah Kapuk. In this context, the use of authentic teaching materials combined 
with technology-based activities can increase the language literacy of students. 
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PENDAHULUAN 

Bahasa Indonesia adalah salah satu mata pelajaran wajib yang harus diberikan 

di setiap sekolah, termasuk dalam Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) yang dahulu 

disebut dengan Sekolah Internasional. Umumnya, guru bahasa Indonesia mengajarkan 

materi dengan konvensional dengan lebih banyak memberikan teori, fakta, serta 

masalah yang diberikan dengan ceramah (lecturing). (Sidi, 2000:3) memaparkan jika 

siswa hanya mendengarkan, mencatat, dan menghafalkan apa yang diberikan gurunya 

secara utuh, proses belajar-mengajar tersebut akan menghasilkan manusia yang 

terdidik namun memiliki intelektual yang statis dan kurang kreatif. 

Iswandi (2013) menjelaskan bahwa pola pembelajaran bahasa Indonesia harus 

didesain dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran bahasa Indonesia 

juga harus dievaluasi secara sistematis guna mencapai tujuan-tujuan pembelajaran 

yang efektif bagi siswa. Pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif merupakan suatu 

hal mutlak untuk meningkatkan mutu pendidikan jika siswa dapat tertarik dan 

bergairah untuk belajar. 

Pola pembelajaran yang efektif sudah seharusnya disesuaikan dengan 

kebutuhan dan konteks yang berlaku sehari-hari. Akan tetapi, pembelajaran bahasa 

Indonesia yang biasanya dimulai dengan apa (what) hanya mengajarkan teori, fakta, 

serta masalah yang terpisah dengan apa yang dialami siswa dalam kesehariannya. 

Pembelajaran tersebut tidak didesain dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa dalam 

kesehariannya. Dengan kata lain, pembelajaran bahasa Indonesia masih banyak 

terpaku hanya pada hal-hal yang ada dalam buku semata. 

Sinek (2009) melalui paparan yang diberikan dalam video berjudul “Start with 

why - how great leaders inspire action” menuturkan bahwa para pemimpin besar dunia 

selalu memulai apa yang mereka lakukan dengan mengapa (why). Hal tersebut 

dilakukan agar orang lain dapat mengetahui dan memahami tujuan dari apa yang 

dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana (how) yaitu cara-cara yang 
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dilakukan agar mencapai tujuan serta diakhiri dengan apa (what) yaitu sesuatu yang 

kita lakukan sebagai bagian dari cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. 

Paparan Sinek dalam video tersebut dapat diadaptasi dalam kegiatan 

pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran yang efektif 

dapat disesuaikan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang efektif 

sudah seharusnya seiring dengan tujuan dari penggunaan bahasa tersebut yaitu sebagai 

alat komunikasi (Keraf, 2004:1). Bahasa Indonesia, sebagai bahasa resmi yang 

digunakan di negara keempat terbesar di dunia dengan lebih dari 250 juta penduduk 

yang hidup di dalamnya, menjadi salah satu bahasa yang memiliki banyak pengguna. 

Dengan kondisi seperti itu, selayaknya pembelajaran bahasa Indonesia dibuat 

kontekstual dengan menyesuaikan apa yang berkembang pada zaman sekarang. Hal 

tersebut dapat dicapai dengan mengapa siswa mempelajari materi tersebut; apa 

manfaat dari mempelajari materi tersebut, bagaimana cara-cara mempelajari materi 

tersebut, dan apa inti dari materi yang dipelajari oleh siswa tersebut. 

 
Gambar 1. Skema: Dimulai dengan Mengapa 

Salah satu hal yang menjadi bahasan penting dalam mempersiapkan suatu 

kegiatan pembelajaran adalah bahan ajar yang digunakan. Bahan ajar autentik 

(authentic materials) merupakan salah satu alternatif dalam menjadikan suatu kegiatan 

pembelajaran kontekstual dan sesuai dengan apa yang ditemui oleh siswa di kehidupan 

sehari-hari. Bahan ajar autentik telah didefinisikan sebagai "... teks dalam kehidupan 

nyata, tidak ditulis untuk tujuan pedagogis" (Wallace, 1992: 145). Oleh karena itu, 

bahan ajar ditulis untuk penutur jati dan mengandung bahasa yang "nyata". Bahan ajar 

autentik adalah "... materi yang telah diproduksi untuk memenuhi beberapa tujuan 

sosial dalam komunitas bahasa" Peacock (1997). 
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Bahan ajar autentik merupakan bahan ajar yang diperoleh dari sumber-sumber 

asli yang menggunakan bahasa sebagai media dalam suatu komunitas sosial. Bahan-

bahan ajar autentik tersebut dapat diperoleh dari media-media yang jamak dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari, seperti: koran, majalah, brosur, pengumuman, iklan, dan 

konten-konten lain yang terdapat dalam internet. Bahan ajar autentik tersebut dapat 

membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih berati (meaningful) serta meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar. Hal tersebut selaras dengan pemaparan berikut "bahan 

ajar autentik bisa memotivasi siswa karena hal tersebut adalah bukti bahwa bahasa 

digunakan untuk tujuan kehidupan nyata oleh kelompok sosial dalam kehidupan 

sehari-hari" (Nuttall 1996: 172). 

Pembelajaran yang efektif dengan mementingkan pada tujuan yang akan 

dicapai dalam kegiatan pembelajaran, mengapa hal tersebut perlu dipelajari, apa yang 

diperoleh siswa dalam kegiatan pembelajaran dalam pembelajaran sehari-hari, dan 

dengan menggunakan bahan ajar serta asesmen autentik berbasis teknologi dapat 

menjadi salah satu upaya literasi bahasa bagi siswa. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), literasi dapat diartikan sebagai “pengetahuan atau keterampilan 

dalam bidang atau aktivitas tertentu.” Selain itu, literasi termasuk dalam akses 

terhadap pengetahuan ilmiah dan teknis, informasi hukum, untuk menikmati manfaat 

budaya dan penggunaan media, baik bagi mereka yang mencari akses lebih besar dan 

mereka yang tidak memiliki akses (Organization of American States, 1948; United 

Nations, 1995; UNHCHR, 1969). Dari dua pengertian tersebut, literasi bisa diartikan 

sebagai bentuk akses akan suatu informasi tertentu agar seseorang dapat menguasai 

apa arti dalam informasi tersebut secara menyeluruh. 

Singapore School, Pantai Indah Kapuk sebagai salah satu Satuan Pendidikan 

Kerja Sama (SPK) adalah institusi pendidikan yang percaya bahwa pembelajaran yang 

efektif adalah pembelajaran yang fokus pada siswa dan bermanfaat nantinya pada 

kehidupan sehari-hari mereka. Studi ini akan memberikan contoh bagaimana bahan 

ajar autentik digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas Bahasa Indonesia 

sebagai upaya literasi bahasa bagi siswa. 
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KAJIAN PUSTAKA 

BAHAN AJAR AUTENTIK 

Dalam kegiatan pembelajaran yang efektif, salah satu komponen yang harus 

disiapkan dan diperhatikan adalah bahan ajar yang digunakan. Bahan ajar autentik 

(authentic materials) merupakan salah satu alternatif dalam menjadikan suatu kegiatan 

pembelajaran kontekstual dan sesuai dengan apa yang ditemui oleh siswa di kehidupan 

sehari-hari. Bahan ajar autentik didefinisikan sebagai "... teks dalam kehidupan nyata, 

tidak ditulis untuk tujuan pedagogis" (Wallace, 1992: 145). Oleh karena itu, bahan ajar 

ditulis untuk penutur jati dan mengandung bahasa yang "nyata". Bahan ajar autentik 

adalah "... materi yang telah diproduksi untuk memenuhi beberapa tujuan sosial dalam 

komunitas bahasa" Peacock (1997). 

Karena bahan ajar autentik adalah bahan ajar yang diambil dari sumber asli 

penggunaan bahasa, maka bahan ajar ini sangat mudah diambil dari sumber-sumber di 

sekitar kita. Berardo (2006) menuturkan bahwa “sumber bahan autentik yang bisa 

digunakan di kelas tidak terbatas, namun yang paling umum adalah koran, majalah, 

program TV, film, lagu, dan karya sastra. Salah satu yang paling berguna adalah 

internet. Sementara surat kabar dan tanggal cetak lainnya sangat cepat, Internet terus 

diperbarui, lebih merangsang secara visual dan juga interaktif, oleh karena itu 

mempromosikan pendekatan yang lebih aktif untuk membaca daripada yang pasif.”  

Internet menjadi salah satu alternatif sebagai tempat untuk memilih bahan ajar 

autentik yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Internet menyediakan 

hampir seluruh bahan ajar autentik dengan cakupan hingga tak terbatas. “Bahan ajar 

autentik harus menjadi bahan yang dibutuhkan siswa dan dapat ditemukan saat 

bepergian, belajar di luar negeri, atau menggunakan bahasa dalam konteks lain di luar 

kelas. Bahan ajar autentik memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan bahasa dan 

konten sebenarnya daripada bentuknya. Siswa merasa seperti mereka belajar bahasa 

target (target language) seperti yang digunakan di luar kelas. Saat memilih bahan dari 
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berbagai sumber, perlu dipertimbangkan bahwa tujuannya adalah untuk memahami 

makna dan bukan bentuk” (Berardo, 2006). 

Dalam memilih bahan ajar untuk kegiatan pembelajaran, beberapa faktor harus 

dipertimbangkan guna menghasilkan bahan ajar yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Nuttall (1996) menjelaskan setidaknya ada empat faktor yang harus 

diperhatikan antara lain: (1) kesesuaian konten; (2) kemudahan eksplorasi; (3) 

keterbacaan, dan (4) penyajian/presentasi materi. Konten yang diberikan dalam bahan 

ajar autentik harus sesuai dengan apa yang dibahas dan menjadi tujuan pembelajaran 

di kelas, terutama bagi siswa. Bahan ajar yang dipilih juga harus menarik bagi siswa 

serta menjadi bahan yang relevan dengan apa yang akan mereka temui di kehidupan 

sehari-hari. Dari segi kemudahan eksplorasi, bahan ajar autentik layaknya adalah 

bahan ajar yang mudah ditelaah untuk tujuan pengajaran. Selanjutnya, bahan ajar yang 

dipilih haruslah sesuai dengan tingkat kemampuan siswa; tidak terlalu sulit, tetapi 

tidak juga terlalu mudah bagi siswa. Bahan ajar yang dipilih juga haruslah terlihat 

autentik dan memungkinkan bagi siswa untuk menyimaknya/membacanya berulang 

kali untuk mendapatkan isi dari bahan ajar tersebut. Faktor-faktor penting dalam 

pemilihan bahan ajar autentik dapat disimak lebih jelas dalam pemaparan Nuttall 

(1996) dalam Berardo (2006) berikut ini. 

 

Tabel 1. Faktor Penting dalam Memilih Bahan Ajar Autentik 

Nama Faktor Pertanyaan Panduan 

Kesesuaian 
Konten 

Apakah bahan ajar tersebut menarik minat siswa? 
Apakah bahan ajar tersebut relevan dengan kebutuhan 
siswa? 
Apakah bahan ajar tersebut mewakili jenis materi yang 
akan digunakan siswa di luar kelas? 

Kemudahan 
Eksplorasi 

Dapatkah bahan ajar tersebut dijelajahi untuk tujuan 
pengajaran? 
Untuk tujuan apa bahan ajar tersebut harus dijelajahi? 
Keterampilan/strategi apa yang bisa dikembangkan dengan 
memanfaatkan bahan ajar tersebut? 
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Keterbacaan Apakah bahan ajar yang dipilih terlalu mudah/sulit bagi 
siswa? 
Apakah secara struktural bahan ajar tersebut terlalu 
kompleks? 
Berapa kosa kata baru yang dikandung oleh bahan ajar 
tersebut? Apakah itu relevan bagi siswa? 

Penyajian 
(Presentasi) 

Apakah bahan ajar yang dipilih "terlihat" autentik? 
Apakah bahan ajar yang dipilih "menarik"? 
Apakah bahan ajar yang dipilih menarik perhatian siswa? 
Apakah bahan ajar yang dipilih membuat siswa ingin 
mempelajarinya lebih dalam? 

 

Bahan ajar autentik yang dipilih dalam kegiatan pembelajaran tentu saja 

memiliki manfaat dan kekurangan masing-masing. Manfaat yang diperoleh dalam 

penggunaan bahan ajar autentik dalam kegiatan pembelajaran menurut Berardo (2006) 

antara lain: (1) memiliki efek positif pada motivasi siswa; (2) memberikan informasi 

budaya asli; (3) memberi tahu akan bahasa asli yang digunakan dalam konteks tertentu; 

(4) berkaitan erat dengan kebutuhan siswa; dan (5) mendukung pendekatan pengajaran 

yang lebih kreatif. Di samping itu, penggunaan bahan ajar autentik juga memiliki 

beberapa kekurangan. Pertama, kekurangan dari bahan ajar autentik adalah 

terdapatnya bias secara budaya, sering kali pengetahuan yang baik akan latar belakang 

budaya tertentu diperlukan saat menelaah bahan ajar tersebut (Martinez, 2002). 

Richard (2001) menuturkan bahwa bahan ajar autentik sering memuat bahasa yang 

sulit dimengerti siswa, beberapa kosakata yang tidak dibutuhkan, dan struktur bahasa 

yang kompleks. Hal tersebut acap kali dapat menimbulkan masalah bagi siswa, bahkan 

guru. Masalah terbesar dengan bahan ajar autentik adalah ketika bahan ajar yang 

dipilih tidak sesuai, kosakata yang terdapat mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan 

siswa serta terlalu banyak struktur dapat menciptakan kesulitan bagi mereka.  

 

LITERASI BAHASA 

Literasi bahasa dapat diupayakan dengan menyiapkan kegiatan pembelajaran 

yang memacu siswa untuk berpikir mengetahui mengapa mereka mempelajari hal 

tersebut serta memahami manfaat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Konsep 

pembelajaran literasi dipaparkan oleh Axford, dkk. (2009:9) sebagai kegiatan 
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pembelajaran yang bertujuan untuk 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. Konsep menginterpretasi makna teks tersebut sejalan dengan 

pembelajaran efektif yang menggunakan bahan ajar autentik di mana siswa 

menganalisis bahan ajar yang digunakan dalam konteks sehari-hari. 

Pengertian lain mengenai literasi disampaikan oleh Menurut Klein, dkk (1991:2) 

bahwa seseorang yang cakap berliterasi tidak hanya mampu membaca, menulis, 

berbicara dan memiliki kemampuan berpikir, tetapi juga menggunakan kemampuan 

tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari di sekolah maupun di lingkungannya. 

Siswa yang mendapatkan pembelajaran yang mengedepankan kemampuan mereka 

untuk berliterasi diharapkan mampu untuk berpartisipasi dalam lingkungan sekitar 

dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam suatu konteks terkait dengan apa yang 

mereka alami. 

Muti’ah (t.th.) menuturkan bahwa “kemampuan seseorang dalam membaca dan 

menulis memungkinkannya untuk menguasai berbagai kecakapan hidup, baik yang 

bersifat akademik maupun vokasional. Selanjutnya kecakapan hidup yang demikian 

akan membawa orang tersebut ke dalam situasi ideal karena dia dapat menyesuaikan 

diri dengan lingkungan tempat ia berada serta dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan 

hidup sesuai dengan perkembangan zaman. Literasi tidak hanya mengacu pada 

pengertian ‘melek huruf’ secara literal, melainkan mencakup kemampuan dalam 

memahami dan menggunakan teks untuk dapat memanfaatkannya dalam berbagai 

situasi dan untuk mencapai berbagai tujuan. Dengan demikian, dalam jangka panjang 

literasi dapat mengatasi berbagai permasalahan yang menyangkut kebutuhan dan 

kesejahteraan hidup.” 

Seseorang yang mahir dalam literasi (literat) dapat diartikan sebagai  seseorang 

yang mahir wacana (Muhana dalam Resmini, t.th.). Dengan demikian, dalam 

pembelajaran di kelas guru hendaknya melahirkan siswa yang literat. Dalam konteks 

ini, literasi bahasa dapat disimpulkan sebagai kemampuan untuk membuat siswa mahir 
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dalam menganalisis wacana yang diambil dari apa yang mereka temui dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

PEMBAHASAN 

Kegiatan pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

bagi siswa dapat diperoleh dengan menggunakan bahan ajar dan asesmen autentik. 

Berikut adalah contoh kegiatan pembelajaran di Singapore School, Pantai Indah kapuk 

dengan memanfaatkan bahan ajar autentik sebagai upaya literasi bahasa di sekolah 

agar menghasilkan siswa yang literat. 

Kegiatan pembelajaran ini didesain untuk siswa kelas IX (sembilan) dalam topik 

mendeskripsikan sesuatu. Tujuan pembelajaran dalam sesi ini adalah sebagai berikut: 

1. melaporkan kegiatan yang berbeda dengan deskripsinya dalam bahasa 

komunikatif; 

2. menguraikan perbedaan orang, situasi, keadaan, tempat menggunakan istilah yang 

berbeda; dan 

3. menggambarkan perasaan mereka sendiri secara tertulis dan lisan. 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan memberikan pertanyaan inkuiri sebagai 

bagian dari literasi bahasa. Tiga pertanyaan inkuiri yang ditanyakan kepada siswa: (1) 

Pernahkah Anda menemukan pengumuman orang hilang di jalan atau semacamnya? 

Jika Anda melihat orang itu hilang, apa yang akan Anda katakan kepada keluarga atau 

orang yang mencari orang itu? (2) Pernahkah Anda pergi ke tempat wisata di suatu 

tempat di Indonesia? Jika Anda bertemu dengan teman Anda yang ingin pergi ke sana, 

apa yang akan Anda katakan untuk menjelaskan tentang objek wisata itu? (3) 

Pernahkah Anda melihat ada kejadian (kebakaran, banjir, gempa bumi, dll.)? Jika 

Anda ingin mengatakan tentang kejadian itu kepada siapa saja, apa yang akan Anda 

jelaskan kepada mereka? Pertanyaan-pertanyaan tersebut diberikan kepada siswa 

bertujuan untuk memeriksa sejauh mana mereka memahami konteks pelajaran yang 
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akan diberikan. Jawaban-jawaban yang diperoleh dapat menjadi modal bagi mereka 

memahami topik yang dibahas lebih dalam. 

Kegiatan pembelajaran ini didesain dengan berfokus kepada mengapa (why) 

sebagai dasar literasi bahasa bagi siswa, kemudian bagaimana (how), dan apa (what). 

Tujuan utama kegiatan pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa 

bahwa teks deskriptif dapat digunakan untuk membantu orang lain menemukan 

informasi yang dibutuhkan mis. orang hilang, mengetahui tentang objek wisata, 

mengetahui kejadian tertentu, dll. Setelah itu, siswa diajak untuk menentukan 

bagaimana teks deskriptif yang dapat berguna bagi orang lain. Teks deskriptif dapat 

digunakan untuk membantu orang lain jika ditulis secara komprehensif dengan semua 

informasi yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Setelah itu, siswa diminta untuk 

mengikuti tahapan-tahapan dalam pembelajaran bahasa Indonesia berikut, dimulai dari 

mengetahui definisi teks deskriptif, menjelajahi bahasa yang digunakan dalam teks 

deskriptif, membaca beberapa contoh teks deskriptif dari berbagai sumber yaitu 

menggambarkan orang, situasi, benda, tempat menggunakan istilah yang berbeda, 

mempelajari bagaimana membuat teks deskriptif sederhana dalam kelompok yang 

terkait dengan budaya dan kebiasaan Indonesia mis. Ondel-ondel, tari Piring, Pencak 

Silat, dll., serta membuat teks deskriptif sesuai dengan objek yang ditugaskan. 

Bahan ajar autentik yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran ini adalah 

pengumuman orang hilang serta brosur tempat wisata di Indonesia. Pemilihan gambar 

orang hilang didasari oleh konteks yang siswa temui sehari-hari. Pengumuman orang 
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hilang acap kali ditemui oleh siswa secara langsung, bahkan di berbagai media seperti 

televisi dan komputer. 

 
 

Pemilihan pengumuman orang hilang sebagai bahan ajar dalam kegiatan 

pembelajaran tersebut diikuti dengan asesmen yang juga autentik. Asesmen yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran ini adalah siswa diminta menulis pesan 

berupa Short Message Service (SMS) atau WhatsApp kepada seseorang yang mencari 

kerabat beliau yang hilang tersebut. Siswa harus menggunakan bahasa yang sesuai 

dengan apa yang menjadi tujuan dalam penulisan tersebut. Sebagai catatan, beberapa 

siswa memberikan komentar yang sangat baik akan penulisan tugas tersebut. Mereka 

menyadari bahwa pemilihan kata yang terlalu formal dan bertele-tele akan 

mempersulit orang yang membutuhkan informasi berupa deskripsi tersebut. 

Bahan ajar autentik berikutnya adalah brosur tempat wisata di Indonesia. 

Pemilihan gambar orang hilang didasari oleh konteks yang siswa temui sehari-hari. 



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

 
347 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

Brosur tempat wisata ini kerap kali ditemui oleh siswa secara langsung, bahkan di 

berbagai media seperti televisi dan komputer. 

 

 

 
Gambar 3. Brosur Tempat Wisata 

Pemilihan  brosur tempat wisata sebagai bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran 

tersebut diikuti dengan asesmen yang autentik. Asesmen yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran ini adalah siswa diminta menulis surat kepada teman atau 

kerabat mereka yang berasal dari luar negeri dan ingin berwisata di Indonesia. Sebagai 

catatan, seperti dalam penggunaan bahan ajar autentik sebelumnya, beberapa siswa 

memberikan komentar yang sangat baik akan penulisan tugas tersebut. Mereka 

menyadari bahwa pemilihan kata yang terlalu formal dan bertele-tele akan mempersulit 

orang yang membutuhkan informasi berupa deskripsi tersebut. Dengan memperhatikan 

latar belakang sosial, ekonomi, serta budaya dari siswa di kelas, saya rasa bentuk 

penilaian ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan di awal. 

 

SIMPULAN 

Di tengah era global yang menuntut siswa untuk senantiasa berkembang, 

kemampuan literasi, khususnya literasi bahasa amat dibutuhkan dalam kehidupan 
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sehari-hari. Pembelajaran bahasa Indonesia kini tidak lagi boleh berpaku pada 

penggunaan buku teks dan dipisahkan dengan konteks kehidupan sehari-hari.  

Pembelajaran sebaiknya didesain diawali dengan pertanyaan mengapa (why) 

kemudian dilanjutkan dengan bagaimana (how) baru diakhiri dengan apa (what) agar 

pembelajaran tersebut menjadi efektif, bermakna, dan selaras bagi kehidupan yang 

dijalani oleh para siswa. 

Penggunaan bahan ajar serta asesmen autentik dapat menjadi jembatan agar 

pembelajaran yang didesain berguna bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

konteks ini, pemilihan bahan ajar dan asesmen menjadi aspek vital yang harus 

diperhatikan guru dengan melihat latar belakang serta kondisi siswa sebelum 

mendesain pembelajaran. Selain itu, penggunaan bahan ajar serta asesmen autentik 

harus diiringi dengan perkembangan zaman, khususnya dibidang teknologi. 

Pembaharuan dalam memilih dan memilah bahan ajar dan asesmen harus senantiasa 

memperhatikan aspek kesesuaian bagi siswa. 

 Pada hakikatnya, pemilihan bahan ajar dan asesmen autentik dapat membantu 

siswa dalam hal literasi bahasa dengan memperhatikan konteks yang ada sehari-hari. 
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Diharapkan, siswa dapat menjadi orang yang literat seusai menjalani kegiatan 

pembelajaran, khususnya literat dalam hal bahasa. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran course 
review horay terhadap motivasi dan hasil belajar menyimak cerita anak. Sampel 
penelitian ini yaitu siswa kelas III SD N 1 Bojong Kabupaten Purbalingga yang 
berjumlah 55 siswa. Desain penelitian ini mengguanakan quasi experimental design. 
Teknik pengumpulan data dalam  penelitian  ini  yaitu  teknik  dokumentasi,  kuesioner  
(angket),  tes,  dan  observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji prasyarat 
analisis meliputi uji normalitas dan homogenitas, dan analisis akhir. Pengujian 
hipotesis menggunakan rumus polled varian. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 
motivasi belajar siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Hasil uji 
hipotesis variabel hasil belajar siswa juga menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 
kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Berdasarkan hasil uji hipotesis 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran course review 
horay terbukti efektif terhadap motivasi dan hasil belajar menyimak cerita anak. 
Motivasi  dan  hasil  belajar  siswa  yang  dibelajarkan  menggunakan  model  
pembelajaran course review horay  lebih baik daripada siswa  yang dibelajarkan 
menggunakan model pembelajaran konvensional. 
 
Kata Kunci: menyimak cerita anak; model pembelajaran course review horay; 
motivasi dan hasil belajar 
 

PENDAHULUAN 

Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Salah satu komponen penyusun kurikulum ialah isi kurikulum. Dalam 

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 (1), bahasa merupakan salah satu 

materi yang wajib diajarkan di jenjang pendidikan dasar. Bahasa merupakan alat 

komunikasi yang digunakan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 

Manusia belajar bahasa karena didorong oleh kebutuhannya untuk berkomunikasi 

dengan orang lain. Tujuan pengajaran bahasa untuk siswa sekolah dasar yaitu agar 

para siswa terampil berbahasa, dalam pengertian terampil menyimak, berbicara, 
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membaca, dan menulis. Salah satu keterampilan bahasa yang dipelajari siswa sekolah 

dasar ialah menyimak. Menurut Tarigan (2008: 28), menyimak adalah proses 

mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, 

apresiasi, serta interpretasi. Menyimak bertujuan untuk memperoleh informasi, 

menangkap isi/pesan serta memahami makna informasi yang telah disampaikan 

pembicara.  Pembelajaran  menyimak  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan  

siswa dalam berkomunikasi dan memahami apa yang didengar. 

Proses pembelajaran tidak selalu dapat berjalan dengan lancar. Begitu pula 

dalam pelaksanaan pembelajaran menyimak, khususnya pembelajaran menyimak 

cerita anak. Permasalahan yang terdapat dalam pembelajaran menyimak cerita anak 

antara lain kegiatan dalam pembelajaran menyimak cerita anak bagi sebagian siswa 

merupakan kegiatan yang cukup membosankan. Hal ini dikarenakan kegiatan dalam 

pembelajaran menyimak cerita anak kurang bervariasi. Kurangnya ketertarikan siswa 

mengikuti kegiatan pembelajaran menyimak cerita anak ditandai dengan rendahnya 

perhatian dan motivasi belajar siswa saat menyimak cerita anak  yang diperdengarkan 

oleh guru. Akibatnya, siswa tersebut tidak dapat memahami cerita anak yang 

diperdengarkan. Ia tidak mampu menjawab pertanyaan dengan tepat, yang tentu dapat 

berdampak pada perolehan hasil belajar siswa. 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran menyimak cerita anak masih 

menggunakan metode ceramah dan penugasan. Pembelajaran cenderung berpusat pada 

guru sehingga tercipta komunikasi satu arah yaitu dari guru ke siswa. Metode 

pembelajaran tersebut tidak dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi model pembelajaran dalam 

kegiatan menyimak cerita anak. Model pembelajaran yang dipilih harus disesuaikan 

dengan karakteristik materi pelajaran dan tingkat perkembangan siswa. 

Berdasarkan   latar   belakang   tersebut,   peneliti   mengadakan   penelitian   

tentang keefektifan model pembelajaran course review horay terhadap motivasi dan 

hasil belajar menyimak cerita anak. Populasi penelitian ini yaitu siswa kelas III SD N 

1 Bojong Kabupaten Purbalingga. Huda (2013: 229) menjelaskan bahwa model 

pembelajaran course review horay adalah model pembelajaran yang dapat 

menciptakan suasana kelas menjadi meriah  dan  menyenangkan.  Setiap  siswa  yang  
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dapat  menjawab  soal  dengan  benar diwajibkan berteriak “horee!!” atau yel-yel 

lainnya yang disukai. Menurut Harianto (2012) dalam Hermawan (2013), model 

pembelajaran course review horay adalah salah satu model pembelajaran yang dapat 

mendorong siswa untuk ikut aktif dalam belajar. Pembelajaran ini merupakan cara 

belajar-mengajar yang lebih menekankan pada pemahaman materi yang diajarkan  

guru  dengan  menyelesaikan soal  atau  pertanyaan.  Namun,  dalam  aplikasinya siswa 

tidak hanya dilatih untuk belajar tentang keterampilan dan isi akademik saja 

(Hermawan, 2013). Siswa juga dilatih untuk mencapai tujuan-tujuan hubungan 

sosialnya melalui kegiatan diskusi kelompok. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian eksperimen dalam penelitian ini yaitu quasi experimental 

design. Bentuk  quasi  experimental  design  yang  digunakan  yaitu  nonequivalent  

control  group design. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas III SD 

Negeri 1 Bojong Kabupaten Purbalingga tahun ajaran 2013/2014. Peneliti 

menggunakan kelas yang sudah ada untuk dijadikan sampel penelitian. Berdasarkan 

ciri utama metode quasi experiment, yaitu  tanpa  penugasan  acak  dan  menggunakan  

kelompok  utuh  yang  sudah  ada  (intact group), maka peneliti menggunakan seluruh 

subjek untuk diberi perlakuan. Peneliti tidak mengambil  sampel  dari  anggota  

populasi  secara  individu,  tetapi  dalam  bentuk  kelas. Anggota sampel pada 

penelitian ini berjumlah 55 siswa, yaitu 27 siswa kelas kelompok eksperimen dan 28 

siswa kelas kelompok kontrol. 

Variabel  yang akan diukur dalam penelitian ini yaitu motivasi dan hasil belajar 

siswa.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  dokumentasi,  

kuesioner (angket), tes, dan observasi. Instrumen penelitian yang digunakan berupa 

angket, soal tes, dan  lembar  pengamatan  model  pembelajaran  course  review  horay.  

Pengujian  validitas angket dan soal tes menggunakan analisis korelasi pearson pada 

bivariate correlations. Pengujian reliabilitas angket menggunakan rumus cronbach’s 

alpha pada program SPSS versi 17. Pengujian reliabilitas soal tes menggunakan rumus 

KR 21, dengan kriteria pengujian:  jika  rhitung  •   rtabel,  maka  semua  butir  soal  

dinyatakan  reliabel.  Rumus  yang digunakan yaitu: 
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Keterangan: 

K : jumlah item dalam instrumen 

M        : mean skor total 

 : varians total (Sugiyono, 2013: 180). 

Uji persyaratan analisis diperlukan untuk mengetahui apakah analisis data untuk 

pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Uji prasyarat yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu uji normalitas, homogenitas, dan kesamaan rata-rata. Untuk 

menguji normalitas,   peneliti   menggunakan   uji   lilliefors   dengan   melihat   nilai   

pada   kolom kolmogorov-smirnov. Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan 

uji F (Levene’s test). Peneliti melakukan uji kesamaan rata-rata menggunakan metode 

independent samples t test dengan taraf signifikansi 0,05 pada program SPSS versi 17. 

Analisis akhir yang dilakukan yaitu uji perbedaan dan uji keefektifan. Uji 

perbedaan dilakukan untuk membandingkan apakah motivasi dan hasil belajar siswa 

menyimak cerita anak di kelas eksperimen dan kontrol sama atau berbeda setelah 

memperoleh perlakuan. Uji perbedaan dalam penelitian ini menggunakan metode 

independent sample t test pada program  SPSS  versi  17.  Setelah  data  dinyatakan  

berbeda,  kemudian  dilakukan  uji keefektifan menggunakan pengujian hipotesis 

komparatif dua sampel. Uji keefektifan ini menggunakan uji pihak kanan (one tailed). 

Rumus yang dipakai yaitu rumus polled varian: 

 

 
 

 

Keterangan 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  penelitian  berupa  data  motivasi  dan  hasil  belajar  siswa  selama  

penelitian berlangsung. Data tersebut berasal dari data motivasi dan hasil belajar 

menyimak cerita anak yang diukur sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan. 

Penilaian motivasi belajar siswa diambil dari jumlah skor angket yang diperoleh, 

dibadingkan dengan skor maksimal angket yaitu 80, kemudian dikalikan 100 % dan 

diinterpretasikan sesuai pedoman yang ada. Pedoman interpretasi nilai motivasi 

belajar siswa, menurut Riduwan (2008: 89) sebagai berikut: 0% - 20% termasuk 

kriteria sangat lemah, 21% - 40% kriteria lemah, 41% - 60% kriteria cukup, 61% - 

80% kriteria kuat, dan 81% - 100%    kriteria sangat kuat. 

Untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa baik di kelas eksperimen 

maupun kontrol, perlu dilakukan pembandingan skor motivasi. Skor motivasi awal dan 

akhir siswa, baik kelas eksperimen maupun kontrol dibandingkan agar dapat diketahui 

pengaruh pembelajaran yang diberikan terhadap motivasi belajar siswa. Rekapitulasi 

data skor motivasi belajar siswa kelas eksperimen dapat dibaca pada tabel 1. 

Rekapitulasi data skor motivasi belajar siswa kelas kontrol dapat dibaca pada tabel 2. 

Tabel 1. Rekapitulasi Data Skor Motivasi Belajar Siswa Kelas Eksperimen 
 

 

Keterangan Kriteria 
(n=27) 

 

Skor Mentah 
 

Nilai (%) 
 

Motivasi 

Motivasi 
Awal 

Jumlah 1710 21
38 

 

Kuat Rata-rata 63,33 79,26 
Motivasi 

Akhir 
Jumlah 1809 22

61 
 

Sangat Kuat Rata-rata 67 83,78 
 

Tabel 2. Rekapitulasi Data Skor Motivasi Belajar Siswa Kelas Kontrol 
 

 

Keterangan Kriteria 
(n=27) 

 

Skor Mentah 
 

Nilai (%) 
 

Motivasi 

Motivasi 
Awal 

Jumlah 17105 21
44 

 

Kuat Rata-rata 61,25 76,71 
Motivasi 

Akhir 
Jumlah 1722 21

53 
 

Kuat Rata-rata 61,50 76,96 
 

Berdasarkan tabel 1, skor motivasi awal belajar siswa kelas eksperimen sebelum 

pembelajaran  sebesar  79,26  dengan  kriteria  kuat.  Motivasi  siswa  mengalami  

kenaikan setelah proses pembelajaran, yakni menjadi 83,78 dengan kriteria sangat 
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kuat. Sedangkan berdasarkan tabel 2, skor motivasi belajar pada kelas kontrol sebelum 

mengikuti proses pembelajaran sebesar 76,71 dengan kriteria kuat juga mengalami 

kenaikan skor motivasi. Setelah mengikuti proses pembelajaran, motivasi akhir belajar 

siswa kelas kontrol naik menjadi 76,96. Namun, walaupun mengalami peningkatan 

kriteria motivasi belajar masih tetap berada pada kriteria kuat. Hal ini menunjukan 

bahwa skor motivasi kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Selain 

mengalami kenaikan skor, kriteria motivasi juga naik dari kategori kuat menjadi sangat 

kuat. 

Penilaian hasil belajar siswa dalam pembelajaran menyimak cerita anak 

berdasarkan pada instrumen soal tes. Soal tes yang digunakan berisi 20 butir soal 

dengan 4 pilihan jawaban. Soal tes yang digunakan sudah teruji validitas dan 

reliabilitasnya. Selain teruji validitas  dan  reliabilitasnya,  soal-soal  tersebut  juga  

mempunyai  daya  pembeda  soal (minimal cukup) dengan komposisi tingkat 

kesukaran soal 25% soal mudah, 50% soal sedang, dan 25% soal sukar. Hasil belajar 

siswa diambil dari jumlah skor total yang diperoleh, dibadingkan dengan skor 

maksimal yaitu 100, kemudian dikalikan 100. Penilaian hasil belajar siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dilakukan sebelum dan sesudah penelitian. Nilai rata-

rata tes awal (pretest) hasil belajar siswa kelas eksperimen yaitu 41,30. Nilai tertinggi 

dari nilai hasil belajar siswa kelas eksperimen yaitu 65 dan nilai terendahnya 15. 

Sementara, nilai rata-rata tes awal (pretest) kelas kontrol 40,89. Nilai tertinggi dari 

nilai hasil belajar siswa kelas kontrol 65 dan nilai terendahnya 10. 

Setelah diberi perlakuan, nilai rata-rata tes akhir (posttest) hasil belajar siswa 

kelas eksperimen 80,56. Nilai tertinggi hasil belajar kelas eksperimen yaitu 100 dan 

nilai terendahnya  50.  Sementara,  nilai  rata-rata tes  akhir  (posttest) hasil  belajar 

siswa kelas kontrol 63,57. Nilai tertinggi hasil belajar siswa kelas kontrol yaitu 90 dan 

nilai terendahnya 30. Deskripsi data hasil belajar siswa berdasarkan hasil tes awal 

(pretest) dan tes akhir (posttest) dapat dibaca pada tabel 3. 
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Tabel 3. Rekapitulasi Skor Hasil Belajar Siswa 
 

 
No. 

 
Kriteria Data 

Tes Awal (Pretest) Tes Akhir (Posttest) 
Kelas 

Eksperimen 
Kelas 

Kontrol 
Kelas 

Eksperimen 
Kelas 

Kontrol 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Jumlah Siswa 
Rata-rata 
(Mean) Median 
Standar Deviasi 
Varian 
Rentang 
Nilai Terendah 
Nilai Tertinggi 

27 
41,30 
45 
12,904 
166,524 
50 
15 
65 

28 
40,89 
40 
13,475 
181,581 
55 
10 
65 

27 
80,56 
80 
13,107 
171,795 
50 
50 
100 

28 
63,57 
65 
13,801 
190,476 
60 
30 
90 

 

Berdasarkan tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) yang diberikan kepada 

siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol, diperoleh rekap data hasil belajar siswa 

pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa nilai rata-rata hasil belajar awal 

kelas eksperimen 41,30 sedangkan kelas kontrol 40,89. Selisih antara kedua rata-rata 

tersebut 0,41. Dilihat dari selisih rata-rata hasil belajar tersebut, dapat dikatakan bahwa 

tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan sebelum diberikan perlakuan. 

Sedangkan nilai rata-rata hasil belajar akhir kelas eksperimen 80,56 dan kelas kontrol 

63,57. Selisih antara rata-rata kedua kelas tersebut 16,99. Dilihat dari selisih rata-rata 

motivasi belajar tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan nilai yang 

signifikan setelah diberikan perlakuan. 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk menguji keefektifan 

penerapan model pembelajaran course review horay terhadap motivasi dan hasil 

belajar menyimak cerita anak pada siswa kelas III SD Negeri 1 Bojong Kabupaten 

Purbalingga. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan  yang signifikan antara 

motivasi belajar siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran course review 

horay dan siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional. Buktinya, nilai 

rata-rata motivasi akhir belajar siswa kelas eksperimen 83,78, sedangkan kelas kontrol 

76,96. Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran course review horay dan siswa yang 

dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional.  Buktinya, nilai rata-rata tes akhir 

(posttest) hasil belajar siswa kelas eksperimen 80,56, sedangkan kelas kontrol 63,57. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, motivasi dan hasil belajar siswa yang 
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dibelajarkan menggunakan model pembelajaran course review horay lebih baik 

daripada siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Uji hipotesis (uji t) variabel motivasi belajar dalam penelitian ini menggunakan 

uji independent samples t test pada SPSS versi 17. Hasil penghitungan analisis statistik 

uji t, menunjukkan bahwa thitung  > ttabel  (3,064 > 1,671) dan signifikansi •  0,05 

(0,003 < 0,05). Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, maka H0  ditolak dan Ha  

diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

motivasi belajar siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran course review 

horay dan siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional. Setelah 

dilakukan uji perbedaan, peneliti melakukan uji keefektifan model pembelajaran 

course review horay terhadap motivasi belajar siswa. Pengujian keefektifan  

menggunakan uji pihak  kanan  (one tailed) dengan  rumus  polled varian. Berdasarkan 

hasil penghitungan, diperoleh thitung  sebesar 3,715. Ttabel untuk uji satu pihak 

dengan df = 53 dan taraf signifikansi 0,05, sebesar 1,671. Dari hasil penghitungan 

tersebut, dapat diketahui bahwa thitung, tabel. Jadi, H0  ditolak dan Ha  diterima. 

Artinya, motivasi belajar siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

Model pembelajaran course review horay efektif terhadap motivasi belajar menyimak 

cerita anak.  

Uji hipotesis (uji t) variabel hasil belajar dalam penelitian ini menggunakan uji 

independent samples t test pada SPSS versi 17. Hasil penghitungan analisis statistik 

uji t, menunjukkan bahwa thitung  > ttabel  (4,676 > 1,671) dan signifikansi •  0,05 

(0,000 < 0,05). Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, maka H0  ditolak dan Ha  

diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan  yang signifikan  antara 

hasil belajar siswa  yang dibelajarkan dengan model pembelajaran course review horay 

dan siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional. Setelah dilakukan uji 

perbedaan, peneliti melakukan uji keefektifan  model  pembelajaran  course  review  

horay  terhadap  hasil  belajar  siswa. Pengujian keefektifan  menggunakan uji pihak  

kanan  (one tailed) dengan  rumus  polled varians. Berdasarkan hasil penghitungan, 

diperoleh thitung  sebesar 4,670. Ttabel untuk uji satu pihak dengan df = 53 dan taraf 

signifikansi 0,05, sebesar 1,671. Dari hasil penghitungan tersebut, dapat diketahui 

bahwa thitung •  ttabel. Jadi, H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya, hasil belajar siswa 



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

 
361 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

kelas  eksperimen lebih  baik  daripada kelas  kontrol.  Model  pembelajaran course 

review horay efektif terhadap hasil belajar menyimak cerita anak. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa motivasi dan 

hasil belajar siswa di kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan motivasi dan 

hasil belajar siswa di kelas kontrol. Menurut Nieveen (1999 dalam Trianto, 2010: 25), 

salah satu parameter model pembelajran dikatakan efektif apabila secara operasional 

model tersebut memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Hasil yang diharapkan 

dalam penelitian ini yaitu motivasi dan hasil belajar siswa di kelas eksperimen lebih 

baik dibandingkan dengan motivasi dan hasil belajar siswa di kelas kontrol. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran course review horay lebih efektif daripada 

model pembelajaran konvensional. 

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  model  pembelajaran  course  review  

horay efektif terhadap motivasi dan hasil belajar menyimak cerita anak pada siswa 

kelas III SD Negeri 1 Bojong Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan pendapat Huda (2013:231),  bahwa  model  pembelajaran  course  review  

horay  dapat  mendorong  siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan meningkatkan 

semangat belajar siswa. Dorongan dan semangat dalam belajar yang tinggi 

menunjukkan bahwa siswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Motivasi belajar 

yang dimiliki siswa akan memengaruhi hasil belajar yang diperoleh  siswa.  Selain  itu,  

Polloway  dan  Serna  (2001)  dalam  Simsek  (2013:  5) menjelaskan bahwa 

“Cooperative learning method is an activity that increases the students' class 

participation, academic achievement, and motivation toward learning”. Artinya, 

metode pembelajaran kooperatif adalah suatu kegiatan yang dapat meningkatkan 

partisipasi siswa di dalam kelas, prestasi akademik, dan motivasi belajar siswa. 

Faktor yang menyebabkan motivasi dan hasil belajar siswa lebih baik antara lain 

pembelajaran yang tidak monoton (diselingi dengan hiburan), sehingga suasana 

pembelajaran menyenangkan. Selain itu, semangat belajar siswa meningkat 

dikarenakan adanya kegiatan pembelajaran yang menarik. Pembelajaran menyimak 

cerita anak menggunakan model pembelajaran course review horay dapat menciptakan 

suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan. Walaupun model pembelajaran ini 

lebih menekankan pada pemahaman materi dengan menyelesaikan soal atau 



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

 
362 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

pertanyaan, namun siswa tidak merasa bosan dan tegang selama pembelajaran. Siswa 

merasa senang dalam menyelesaikan soal atau pertanyaan karena suasana 

pembelajaran diselingi hiburan atau permainan. 

Kegiatan menyelesaikan soal atau pertanyaan yang tidak biasa dan menarik, 

dapat meningkatkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Siswa secara berkelompok 

ditugaskan untuk mengisi kotak Horay. Penghargaan berupa teriakan “horee..” atau 

yel-yel lainnya yang disukai dapat menambah motivasi belajar siswa untuk menjawab 

soal atau pertanyaan dengan tepat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Huda (2013: 231), 

bahwa kelebihan model pembelajaran  course  review  horay  yaitu  pembelajaran  

tidak  monoton  karena  diselingi dengan  hiburan,  sehingga  suasana  tidak  

menegangkan,  dan  semangat  belajar  yang meningkat karena suasana pembelajaran 

berlangsung menyenangkan. Menurut Suprijono (2010: 167), salah satu cara yang 

dapat dilakukan untuk membantu siswa memberi atensi atau perhatian yaitu dengan 

membuat pembelajaran menjadi menarik. Kejenuhan mudah muncul  dalam  diri  siswa  

dan  kejenuhan  dapat  mengurangi  perhaitan  siswa.  Sesekali, gunakan latihan yang 

tidak biasa dan menarik. 

Model pembelajaran course review horay sesuai dengan karakteristik siswa 

sekolah dasar.  Kegiatan  pembelajaran  yang  menyenangkan  sesuai  dengan  

karakteristik  siswa sekolah dasar yang berada pada usia bermain. Struktur 

pembelajaran yang diselingi dengan permainan mengisi Kotak Horay tidak membuat 

siswa jenuh belajar. Selain itu, dalam mengisi  kotak  Horay,  siswa  dituntut  untuk  

bekerja  sama  dalam  kelompok.  Menurut Sumantri dan Syaodih (2011: 6.3-4), 

beberapa karakteristik yang menonjol pada anak usia SD yaitu senang bermain, selalu 

bergerak, dan bekerja atau bermain dalam kelompok. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

course review horay efektif terhadap motivasi dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran menyimak   cerita   anak.   Model   pembelajaran   course   review   horay   

sesuai   dengan karakteristik  siswa sekolah dasar  yang berada  pada usia  bermain.  

Model  pembelajaran course review horay dapat menciptakan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam 

pembelajaran menyimak cerita anak, siswa dituntut dapat menjawab pertanyaan 
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berdasarkan cerita yang dibacakan guru. Agar dapat menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru dengan tepat, siswa harus memahami isi cerita anak yang 

diperdengarkan. Struktur pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan perhatian 

dan motivasi siswa dalam menyimak cerita anak. Pemahaman siswa terhadap isi cerita 

anak yang diperdengarkan akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel motivasi belajar siswa 

menggunakan uji pihak kanan (one tailed), diperoleh thitung   sebesar 3,715. Besar 

ttabel  untuk uji satu pihak dengan df = 53 dan taraf signifikansi 0,05, sebesar 1,671. 

Mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis hasil perbandingan 

thitung •  ttabel (3,715 •  1,671), maka H0  ditolak dan Ha  diterima. Artinya, motivasi 

belajar siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran course review horay efektif terhadap  

motivasi  belajar menyimak cerita anak.  Rata-rata nilai  motivasi belajar pada kelas 

eksperimen yaitu 83,78 sedangkan kelas kontrol yaitu 76,96. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel hasil belajar siswa menggunakan uji 

pihak kanan (one tailed), diperoleh thitung  sebesar 4,670. Besar ttabel untuk uji satu 

pihak dengan df = 53 dan taraf signifikansi 0,05, sebesar 1,671. Mengacu pada 

ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis hasil perbandingan thitung •  ttabel (4,670 

•  1,671), maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya, hasil belajar siswa kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran course review horay efektif terhadap hasil belajar menyimak cerita anak. 

Rata-rata nilai hasil belajar pada kelas eksperimen yaitu 80,56 sedangkan kelas kontrol 

yaitu 63,57. 
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ABSTRAK 
Berita hoax yang menyebar di berbagai media telah menjadi konsumsi harian 
masyarakat. Hal ini menjadi ancaman serius bagi keutuhan negara karena tujuan hoax 
adalah menyebarkan berita bohong terhadap kelompok tertentu, kebencian dan issue 
terkait sara, atau ujaran provokatif. Konsumen media yang tidak terbatas termasuk 
para pelajar berpotensi menjadikan mereka sebagai korban bahkan pelaku penyebaran 
hoax. Berkenaan dengan masalah ini, para pendidik dituntut untuk tanggap menyikapi 
situasi. Mempersiapkan para pelajar dalam menggunakan media secara tepat adalah 
juga tanggung jawab pendidik/guru. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya 
peran guru dalam membentuk critical thinking siswa pada literasi media untuk 
menangkal berita hoax. Pembentukan critical thinking siswa dapat dilakukan dalam 
kegiatan proses belajar-mengajar dengan menggunakan langkah 5W + 1H sehingga 
pelajar bisa memilih, mengumpulkan, mengolah dan menyampaikan informasi 
bersumber dari media secara aktual dan terpercaya. 
 
Kata kunci : hoax, peran guru, critical thinking, literasi media 

 

ABSTRACT 
Hoax news spread in various media has become the daily consumption of society. This 
poses a serious threat to the unity of one state because the purpose of hoax is to spread 
false news about a particular group, hatred and related issues, or provocative speech. 
Unlimited media consumers, including students, make them as potential victims or 
even hoax proponent. Regarding to this problem, educators are required to respond 
to the situation. Preparing the students to use the media appropriately is also the 
responsibility of educators/teachers. The   purpose of this article is to review the 
importance of teachers’ role in constructing the students’ critical thinking on media 
literacy to ward hoax news off. Constructing the students’ critical thinking can be 
conducted in the teaching and learning process by engaging 5W + 1H so the students 
can choose, collect, process, and deliver information from the media in an actual and 
reliable way.  
 
Keywords: hoax, teachers’ role, critical thinking, media literacy 
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1. Hoax dan Literasi Media 

Berita bohong (hoax) merupakan informasi yang tidak benar atau palsu (curtis, 

1958). Hoax yang disebarkan melalui media elektronik, cetak, atau digital, dibuat 

seolah-olah benar adanya. Hoax bertendensi menyerang seseorang atau lembaga yang 

bertujuan untuk menciptakan dan menebarkan permusuhan, membunuh karakter 

seseorang/lembaga, atau bahkan untuk motif ekonomi. Masalah ini tidak hanya 

merugikan perseorangan/lembaga tetapi juga berpotensi untuk memecah belah negara. 

Keresahan mengenai berita hoax ditandai dengan keseriusan pemerintah  menegakkan 

undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini berupa 

pemblokiran situs-situs yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, 

penangkapan pelaku penyebar hoax dan edukasi literasi media kepada masyarakat. 

Literasi media adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan 

mendekonstruksi pencitraan media (Fedorov, 2001). Literasi media bertujuan untuk 

menganalisis dan merespon secara kritis teks media, menginterpretasikan nilai dan 

pesan yang terkandung dalam pesan media dan mengidentifikasi sumber dari teks 

media. Melalui literasi media, diharapkan masyarakat lebih kritis dalam menerima dan 

mengolah informasi dan pada akhirnya diharapkan penyebaran berita hoax dapat 

ditekan. Tapi apakah bisa? 

Pengontrololan media sebagai sarana penyebaran berita hoax sulit dilakukan. 

Ini disebabkan karena konsumen media khususnya media digital, tidak terbatas dan 

media digital juga menjangkau setiap lapisan umur termasuk remaja dan anak-anak. 

Sebut saja berbagai macam media social yang sangat digandrungi anak usia sekolah 

seperti facebook, instagram, line, path, dll. Melalui media-media tersebut anak yang 

daya pikir dan daya nalarnya sedang berkembang mudah disusupi oleh hal-hal yang 

belum atau baru diketahuinya. Lalu apakah cukup membebankan tanggung jawab atas 

penyebaran berita hoax yang juga konsumennya termasuk anak-anak usia sekolah 

hanya kepada pemerintah? 

 

2. Berita Hoax Sebagai Tanggung Jawab Pendidikan 

 Pelajar merupakan salah satu kalangan pengguna paling aktif media sosial. 

Sayangnya, mereka rentan menjadi korban dan pelaku penyebaran berita hoax. Hal ini 
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didukung oleh Penelitian yang dilakukan Shellenbarger (2016) yang menemukan 

bahwa sekitar 8000 pelajar belum bisa membedakan situs palsu dengan media 

professional. Menurut Tamburaka (2013), anak dan remaja memiliki kebutuhan untuk 

mengaktualisasikan diri dalam jejaring sosialnya. Media sosial menjadi ruang bagi 

anak-anak untuk merepresentasikan dirinya dalam masyarakat. Kegiatan mengunggah 

foto, memperbaharui status dan membagikan informasi yang menurut mereka penting 

adalah anggapan bahwa dengan cara itu mereka akan dapat diterima (Pratiwi & Nola). 

Sehingga yang terjadi malah diluar perkiraan seperti tindak penipuan, bullying dan 

penyebaran konten hoax yang tentunya merugikan. 

Berkenaan dengan masalah tersebut, hal ini seharusnya mendapat perhatian 

lebih serius dari kalangan pendidik. Memang, negara kita belum memasukkan literasi 

media dalam kurikulum pendidikan nasional, tetapi bukan berarti literasi media lantas 

menjadi hal yang tidak dianggap penting mengingat kecepatan perkembangan 

teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi juga harus diiringi dengan 

kesiapan para pengguna teknologi termasuk kesiapan pelajar. Bisa saja fasilitas media 

yang semakin canggih, yang seharusnya bermanfaat malah mengakibatkan kerugian 

besar seperti perselisihan karena berbeda pendapat dan mencerai-berai rasa 

persaudaraan hanya karena kontent hoax. 

 Pendidikan melalui peran guru selayaknya bertanggung jawab menyiapkan 

anak didik dalam menggunakan literasi media. Dalam literasi media, hal ini bisa 

dilakukan dengan mendorong siswa secara aktif dan kritis mempertimbangkan pesan 

yang akan mereka sampaikan dan terima, secara kritis mempertanyakan semua bentuk 

komunikasi eksplisit maupun implisit, memahami peran media dalam membentuk 

karakter seseorang, dan mengerti peranan nilai, norma, kepercayaan yang mereka dan 

orang lain pilih dalam berkomunikasi. Generasi yang kritis dalam mengambil, 

menerima dan mengolah informasi akan menjadi agen anti hoax dan penyampai berita 

yang aktual dan terpercaya yang bermanfaat bagi kebaikan semua orang. 

3. Menumbuhkan Critical Thinking Melalui Peran Guru Sebagai Tameng Hoax 

 Menurut Beyer (2015), Critical thinking (berpikir kritis) adalah kemampuan 

untuk menilai valid tidaknya suatu sumber informasi, bisa membedakan mana yang 

relevan dan tidak relevan, bisa membedakan fakta dan opini, dan mampu untuk 
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mengidentifikasi bias dan sudut pandang. Sementara Mertes (1986) berpendapat 

bahwa berpikir kritis adalah proses yang sengaja dan dilakukan secara sadar untuk 

menafsirkan sekaligus mengevaluasi sebuah informasi dari pengalaman, keyakinan 

dan kemampuan yang ada. Dengan demikian berpikir kritis adalah proses berpikir 

yang melibatkan aktivitas mental dalam hal memecahkan masalah, menganalis asumsi, 

merasionalisasikan, mengevaluasi, melakukan penyelidikan dan mengambil 

keputusan. 

 Berpikir kritis juga adalah proses penting dalam literasi media. Literasi media 

menuntut kita untuk “melek media” sehingga kritis dan selektif dalam menerima 

informasi dan menangkap maksud pesan secara eksplisit maupun implisit dari media. 

Artinya bila seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis maka akan 

rentan terhadap dampak negative dari penggunaan media seperti berita hoax. Oleh 

karena itu, proses berpikir kritis perlu ditumbuhkan.   

Mengingat bahwa pelajar merupakan salah satu kalangan pengguna aktif media 

sosial dan rentan menjadi korban ataupun pelaku penyebar kontent hoax, Guru sebagai 

aktor di dunia pendidikan formal perlu berperan menumbuhkan critical thinking siswa. 

Proses berpikir kritis dapat dilibatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Tetapi guru 

dituntut terlebih dahulu untuk mengubah orientasi dalam proses belajar-mengajar. 

Metode pembelajaran konvensional seperti pembelajaran bersifat hapalan sudah harus 

ditinggalkan karena tidak berfungsi membentuk critical thinking siswa. Perubahan 

paradigma pendidikan menempatkan guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber 

ilmu pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator untuk memberikan pelayanan dalam 

memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran (Senjaya, 2008).  Sumber 

ilmu pengetahuan bisa bersumber darimana saja, dari buku, guru, media elektronik 

bahkan dari siswa sendiri. apalagi di zaman digital seperti sekarang, dimana siswa bisa 

mendapat pengetahuan dari media internet. Artinya dalam proses pembelajaran guru 

harus menjadikan siswa sebagai aktor pencari dan penemu sumber informasi dan ilmu 

pengetahuan khususnya dari media.  

 Dalam proses mencari dan menemukan informasi dan ilmu pengetahuan 

tersebut, salah satu cara untuk membentuk critical thinking siswa bisa dilakukan 

dengan melibatkan kegiatan mempertanyakan 5W +1H sebagai berikut: 
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1. Darimana sumber pengetahuan itu berasal (Who said it?) 

Sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang diperoleh siswa harus jelas asal 

muasalnya. Cakupan media digital yang tidak terbatas rentan akan sumber-sumber 

informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Guru berperan 

memberi pemahaman kepada siswa bahwa sumber informasi dan ilmu 

pengetahuan yang mereka peroleh harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

2. Apa informasi dan pengetahuan tersebut (what did they say?) 

Guru harus melatih siswa untuk mengkaji lebih dalam pengetahuan bersumber dari 

media yang mereka dapatkan. Sehingga siswa bisa membedakan pengetahuan 

yang berupa fakta atau opini. 

3. Dimana pengetahuan itu disampaikan (where did they say it?) 

Guru mengarahkan siswa untuk mencari tahu sumber informasi yang mereka 

dapatkan dengan mempertanyakan apakah informasi tersebut untuk kalangan 

tertentu (private) atau untuk orang banyak secara umum (public).  

4. Kapan pengetahuan itu disampaikan (when did they say it?) 

Guru membimbimbing siswa untuk mengetahui kapan informasi tersebut 

disampaikan, apakah sebelum, selama atau setelah kejadian tertentu. 

5. Mengapa pengetahuan itu disampaikan (why did they say it?) 

Guru melatih siswa untuk mempertanyakan alasan atau motif mengapa informasi 

tersebut disampaikan dan mengkaji apakah tujuan penyampaian informasi tersebut 

untuk membentuk opini publik secara baik terhadap sesuatu/seseorang atau 

sebaliknya. 

6. Bagaimana pengetahuan itu disampaikan (how did they say it?) 

Guru mengarahkan siswa untuk mengkritisi lebih jauh bagaimana informasi itu 

disampaikan, apakah secara emosional seperti sedih, marah, kecewa atau gembira 

agar siswa bisa memahami setiap pesan yang disampaikan baik secara eksplisit 

maupun implisit.  
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Kegiatan 5W + 1H dapat digambarkan dalam proses daur belajar sebagai berikut : 

 

 
Gambar 1. Daur Berpikir Kritis 5W + 1H 

 Proses pembentukan berpikir kritis akan tercapai jika guru menempatkan diri 

sebagai fasilitator, yang siap melayani siswa dalam belajar dan bukan untuk menggurui 

dan menempatkan diri sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Melalui 

langkah pembiasaan mempertanyakan secara kritis, proses berpikir siswa akan terus 

terbentuk secara sadar sehingga mereka bisa mengetahui, memahami tujuan 

penyebaran informasi/berita dan bisa mengambil keputusan secara bijak berkenaan 

dengan sumber informasi yang mereka peroleh dari media. 

 

PENUTUP 

Sulitnya menghentikan penyebaran berita hoax  adalah fakta yang kita hadapi. 

Salah satu cara untuk mengatasinya adalah perlunya keterlibatan guru secara aktif 

dalam pembentukan karakter berpikir kritis siswa. 

Tanggung jawab profesionalisme guru tidak terbatas pada aspek kognitif saja 

melainkan juga aspek afektif. Di abad keduapuluh satu, dimana perkembangan 

informasi dan teknologi berkembang pesat, guru harus menyiapkan siswa untuk 

berpikir kritis terutama dalam penggunaan media. Berpikir kritis diperlukan oleh 

setiap individu khususnya pelajar terutama dalam menangkal dampak negative 

penggunaan media seperti pemahaman akan kontent negatif seperti hoax. 
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Melibatkan proses berpikir kritis dalam proses belajar-mengajar adalah sebuah 

urgent needs. Sehingga secara tidak langsung karakter berpikir siswa bisa 

dikembangkan secara sadar tidak hanya dalam proses belajar-mengajar tapi dalam 

kehidupan siswa sehari-hari khususnya ketika mereka menggunakan media sosial. 

Seseorang yang telah mencapai kesadaran kritis pasti dapat berpikir kritis, yang tidak 

manut saja, tetapi dapat mempertanyakan dan menanggapi secara kritis. Kita 

membutuhkan lebih banyak orang-orang yang mampu berpikir kritis dalam berliterasi 

media dan itu bisa dimulai dari inisiasi Guru dari aspek pendidikan. Tentunya jika 

proses berpikir kritis telah terbentuk penyebaran hoax melalui media dapat ditekan 

atau tidak berpotensi negative.  Sebab berpikir kritis adalah wujud dari tingkat 

kecerdasan emosional yang telah matang sehingga seseorang tidak gampang tersulut 

oleh sesuatu hal yang belum jelas kebenarannya dan tetap tenang mengambil 

keputusan terkait informasi bersumber dari media. 
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ABSTRAK 
Pelaksanaan penelitian bermula dari gambaran kondisi awal tentang lemahnya tingkat 
kemampuan membaca pemahaman siswa merupakan kendala untuk mendapatkan 
hasil belajar yang memuaskan. Perlu dikembangkan sebuah inovasi pembelajaran 
untuk meningkatkan kemampuan memahami bacaan terutama tentang menemukan 
gagasan pokok. Salah satu inovasi pembelajaran tersebut adalah dengan permainan 
Treasure Hunt. 
Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan 
permainan Treasure Hunt dapat meningkatkan kemampuan memahami bacaan pada 
kompetensi dasar 4.2 Menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan 
antargagasan ke dalam tulisan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 
dengan langkah perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Instrumen dalam 
pengumpulan data berupa observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Kondisi 
awal siswa sebelum dilakukan tindakan mendapat ketuntasan klasikal sebesar 47,06%. 
Hasil ini meningkat pada siklus I menjadi 77%. Selanjutnya, pada siklus II hasil 
meningkat menjadi 89%. Sedangkan hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus I 
mendapat skor rata-rata 47,5 dengan kriteria “cukup”. Kemudian hasil ini meningkat 
pada siklus II menjadi 65,5 dengan kriteria “sangat baik”. Dari hasil penelitian, 
disimpulkan bahwa permainan Treasure Hunt dapat meningkatkan kemampuan siswa 
memahami bacaan dalam menemukan gagasan pokok. Hasil ini dapat dicapai apabila 
pembelajaran dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang tepat berdasarkan skenario 
yang telah disusun. 

Kata Kunci: Memahami Bacaan, Gagasan Pokok, Treasure Hunt 
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PENDAHULUAN 

Membaca merupakan kegiatan yang merespon lambang-lambang tertulis 

dengan  menggunakan  pengertian  yang  tepat. Membaca bukanlah suatu proses 

“efakator”, melainkan ketrampilan dan kemampuan yang interaktif dan terpadu. 

Faktor-faktor yang secara tunjang menunjang terjalin dalam proses membaca itu 

ternyata mempunyai sifat yang menguntungkan. Hampir semua jenis keterampilan 

membaca dapat diperbaiki dengan jalan latihan. Budinuryanta (1997:11.24). 

Pembelajaran membaca di kelas dengan pemberian tugas terasa suatu 

pekerjaan yang membosankan dan menjenuhkan. Saat ini siswa lebih suka menonton 

televisi, santai, dan tidur daripada mengerjakan tugas itu, akibatnya kemampuan siswa 

tidak seperti yang diharapkan. Dari pengamatan di kelas ketika pembelajaran Bahasa 

Indonesia khususnya membaca terlihat 50% siswa tidak tertarik, acuh tak acuh, 

beberapa siswa selalu bercakap-cakap dengan teman sebangkunya, sebagian besar 

siswa gaduh, dan bacaan baru selesai dalam waktu yang cukup lama. Diajukan 

pertanyaan, semua diam, sibuk membaca kembali teks, jawaban siswa tidak mencapai 

sasaran.  

Keterampilan membaca untuk memahami bentuk-bentuk tertulis merupakan 

hal yang mendasar dan sangat diperlukan siswa dalam kegiatan belajarnya. 

Kemampuan ini tidak hanya untuk mempelajari mata pelajaran yang bersifat eksak, 

mata pelajaran noneksak pun sangat memerlukannya. Mata pelajaran non-eksak pada 

umumnya disajikan secara ekspositoris dan panjang-panjang. Bila siswa tidak mampu 

memahaminya secara baik, maka materi yang disajikan terasa berat dan efek lebih jauh 

muncul perasaan bosan untuk mempelajari materi-materi pelajaran. 

Lemahnya tingkat kemampuan membaca pemahaman siswa merupakan 

kendala untuk mendapatkan nilai yang memuaskan, apalagi bila metode pembelajaran 

yang diterapkan guru kurang tepat, hal ini akan membuat nilai hasil belajar siswa 

semakin terpuruk berada jauh di bawah batas ketuntasan.  

Hal tersebut juga terjadi pada siswa kelas IV SD 5 Jepang, kemampuan 

memahami bacaan pada mata pelajaran bahasa Indonesia kompetensi dasar 4.2 
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menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antargagasan ke dalam tulisan. 

Dari hasil pertemuan pertama pada pembelajaran membaca, diperoleh hasil 52.94% 

dari 34 siswa kelas IV belum mampu menemukan gagasan pokok pada bacaan. 

Kondisi tersebut besar kemungkinan disebabkan oleh  kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan  belum menggunakan kegiatan yang variatif. Pendukung suksesnya 

pembelajaran hanya mengandalkan silabus dan RPP, belum mengembangkan model 

pembelajaran yang  menarik. Perangkat pembelajaran juga masih sangat terbatas. 

Model permainan memungkinkan siswa mengembangkan kemampuannya dalam 

memahami bacaan terutama tentang menemukan gagasan pokok pada bacaan. 

Rendahnya kemampuan memahami bacaan pada siswa kelas IV SD 5 Jepang 

menjadi perhatian serius peneliti, karena kemampuan memahami bacaan ini adalah 

ketrampilan yang sangat diperlukan oleh siswa dalam memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. Kemampuan memahami bacaan adalah modal dasar siswa 

untuk memahami bahan bacaan apapun mata pelajarannya. 

Kenyataan praktis di lapangan ini sangat menarik perhatian peneliti, dan 

sebagai guru kelas tergerak hatinya untuk mengadakan penelitian dengan 

mengujicobakan Permaian “Berburu Harta Karun” (Treasure Hunt) untuk 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas IV di SD 5 Jepang 

Kudus. 

 

METODE PENELITIAN 

1.1 Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD 5 Jepang kecamatan Mejobo Kudus dengan jumlah 

siswa 34.  

1.2 Instrumen Penelitian 

Pengambilan data dalam penelitian ini melalui tes dan non tes. Tes diambil dari 

hasil pekerjaan siswa pada saat proses pembelajaran kompetensi dasar 4.2 menyajikan 

hasil pengamatan tentang keterhubungan antargagasan ke dalam tulisan, sedangkan 

non tes diambil dari lembar pengamatan aktivitas siswa. Selain itu juga dilengkapi 
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dokumen penunjang dalam penelitian berupa catatan lapangan, dokumentasi, dan 

angket. 

1.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (class action research) 

dalam dua siklus. Arikunto (2009:2) menjelaskan bahwa Penelitian Tindakan Kelas 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan 

tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa. 

Desain penelitian yang digunakan adalah model dari Kemmis berupa suatu 

siklus spiral. Pengertian siklus di sini adalah suatu putaran kegiatan yang meliputi 

tahap-tahap rancangan pada setiap putarannya, yaitu: (1) perencanaan (planning), (2) 

pelaksanaan (acting), (3) pengamatan (observation), (4) refleksi (reflection). Desain 

penelitian berupa gambar yang tahapannya menggunakan prosedur Kemmis (Sams 

2010:67) dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut: 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1.4 Peningkatan Kemampuan Memahami Bacaan 

Dari data yang dikumpulkan selama tindakan berlangsung diperoleh 

peningkatan kemampuan siswa dalam memahami bacaan pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia kompetensi dasar 4.2 menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan 

antargagasan ke dalam tulisan pada siswa kelas IV SD 5 Jepang Semeter I Tahun 2015 

dapat dicapai dengan menerapkan Treasure Hunt. Hal ini dapat dilihat dari 

kemampuan siswa dalam menemukan dan membuat gagasan pokok pada bacaan. 

Secara klasikal kemampuan memahami bacaan meningkat dari kondisi awal 47,06%. 

Hasil ini meningkat pada siklus I menjadi 77%. Selanjutnya, pada siklus II hasil 

meningkat menjadi 89%. Dapat dilihat pada gambar 2 berikut. 
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Gambar 2. Grafik Peningkatan Hasil Kemampuan Memahami Bacaan 

1.5 Aktivitas Siswa 

Berdasarkan analisis data, diperoleh gambaran peningkatan aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran dengan penerapan Treasure Hunt dalam setiap siklus 

mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap prestasi belajar siswa 

yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan menemukan dan membuat 

gagasan pokok sebuah cerita di buku setiap siklus mengalami peningkatan. Pada siklus 

I dalam pengamatan aktivitas siswa mendapat skor rata-rata 47,5 dengan kriteria 

“cukup”. Kemudian hasil ini meningkat pada siklus II menjadi 65,5 dengan kriteria 

“sangat baik”.  Dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik Peningkatan Aktivitas Siswa 
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PENUTUP         

Kemampuan membaca yang berupa kemampuan menemukan gagasan pokok 

dari hasil membaca sekilas (artikel atau buku) dapat ditingkatkan dengan menerapkan 

Treasure Hunt. Kemampuan menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan 

antargagasan ke dalam tulisan mempunyai sistem penilaian yang khusus sehingga 

perlu ketelitian dalam memberikan penilaian.  

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua siklus, dan 

berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa penerapan Treasure Hunt  pada Kompetensi Dasar 4.2 menyajikan hasil 

pengamatan tentang keterhubungan antargagasan ke dalam tulisan memiliki dampak 

positif dalam meningkatkan kemampuan memahami bacaan pada  siswa kelas IV SD 

5 Jepang  yang ditandai dengan peningkatan ketrampilan siswa dalam 

mengidentifikasi pokok pikiran pada bacaan pada setiap siklus yaitu dari kondisi awal, 

Siklus I dan Siklus II masing – masing  47,06%, 77%, dan 89%. Selain itu Pada siklus 

I dalam pengamatan aktivitas siswa mendapat skor rata-rata 47,5 dengan kriteria 

“cukup”. Kemudian hasil ini meningkat pada siklus II menjadi 65,5 dengan kriteria 

“sangat baik”.   
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ABSTRAK  
Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata merupakan wujud literasi yang dibangun 
untuk menyampaikan nilai pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui nilai pendidikan. Nilai pendidikan yang paling menonjol adalah nilai 
pendidikan budi pekerti atau pendidikan akhlak.Nilai pendidikan keindahan atau 
pendidikan estetik karena mereka merasakan hal yang indah yakni keyakinan bahwa 
mereka saling menyayangi antara satu dengan yang lain.Metode penelitian 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Simpulan dari hasil penelitian ialah nilai 
pendidikan keindahan atau pendidikan estetik ketika tokoh-tokoh dalam film(Lintang 
dan teman-temannya) mempunyai rasa kasih sayang yang luar biasa antara satu dengan 
yang lain walaupun mereka tidak saling mengetahui. 
 

Kata kunci: nilai pendidikan, novel. 

 

ABSTRACT 
Novel Laskar Pelangi by Andrea Hirata is a form of literacy that was built to convey 
the value of education. The purpose of this research is to know the value of education. 
The most prominent educational value is the value of character education or moral 
education. The value of education of beauty or aesthetic education because they feel 
the beautiful thing is the belief that they love each other with one another. The research 
method used qualitative descriptive analysis. The conclusion of the research results is 
the value of beauty education or aesthetic education when the characters in the film 
(Lintang and friends) have a great sense of affection between each other even though 
they do not know each other. 
 
Keywords: educationalvalue, novel 
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PENDAHULUAN 

Sastra berasal dari bahasa Sansekerta: sas yang bararti mengarahkan, mengajar, 

memberi petunjuk, serta akhiran tra yang bermakna menunjukkan alat atau sarana. 

Sastra bararti alat untuk mengajar. Masih menurut Teeuw dalam kebudayaan Barat 

terdapat literatur (Inggris). Literatur (Jerman), litterature (Perancis). Kesemuanya 

berasal dari bahasa Latin litteratura. Literatura merupakan terjemahan dari 

grammatika (Yunani). Litteratura dan gramatika berdasarkan kata littera dan gramma 

yang berarti huruf atau tulisan. Litteratura dipergunakan untuk tata bahasa dan puisi. 

Kesemua kata dalam bahasa barat tersebut berarti segala sesuatu yang tertulis (Harjito, 

2007:2–3). 

Karya sastra sebagai hasil ciptaan yang mengandung nilai estetika, imajinasi, 

dan kreasi melahirkan ragam karakter bab genre sastra, seperti prosa, puisi dan drama. 

Unsur kreatifitas menjadi kapasitas pengarang dalam membangun dunia kata dengan 

imajinasi tingkat tinggi hingga menghasilkan sebuah karya (Ambarini,2011:2). 

Menurut Hardjana (1994:25) bahwa karya sastra merupakan wacana yang 

mengekploitir kemungkinan bahasa hingga ke batas yang setinggi–tingginya.  

Salah satu hasil karya sastra adalah novel. Novel merupakan karya sastra yang 

mengungkapkan masalah yang lebih luas, mengungkapkan sebuah episode perjalanan 

hidup tokoh ceritanya bahkan dapat menyinggung masalah–masalah yang kaitannya 

sudah agak renggang, artinya masalah–masalah yang sesungguhnya tidak begitu 

integral dengan masalah pokok cerita itu sendiri (Suhariyanto,1982:40). 

Dari segi isi, novel sebagai hasil dari karya sastra menampilkan masalah–

masalah sosial yang berbeda–beda sesuai dengan periode, semestaan, dan konflik 

sosial tertentu lainnya. Pada umumnya cerita ini tampak melalui lukisan tokoh, 

peristiwa dan latar ceritanya (Ratna, 2004:335). 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa novel adalah suatu 

bentuk karya sastra baru yang melestarikan kehidupan manusia dengan menampilkan 

tokoh–tokoh, suasana, peristiwa, dan setting cerita yang tersusun menjadi jalinan cerita 

yang utuh.  

Menurut Ali M. Nazir (1979:215) nilai pendidikan adalah nilai–nilai yang 

menyiapkan peserta didik dalam peranannya di masa yang akan datang melalui 
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bimbingan, pengajaran, dan latihan.Manfaat mengenal karya sastra pada unsur nilai 

pendidikan adalah untuk mengungkapkan nilai–nilai yang terkandung di dalamnya 

nilai budi pekerti seperti nilai keteguhan hati dalam meraih cita–cita, kesabaran, 

kerjasama dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata.  Nilai–nilai yang termuat 

dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, menjadi tuntunan hidup manusia. 

Salah satu nilai yang ada dalam kehidupan adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikan 

yang dimaksud dalam karya sastra tersebut berkaitan dengan budi pekerti manusia. 

Penulis memilih novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dengan alasan cerita 

tersebut banyak memuat nilai–nilai pendidikan yang berkaitan dengan budi pekerti. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

“Nilai Pendidikan Pada Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata.” 

Rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini sebagai berikut 

1. Bagaimanakah nilai pendidikan apa sajakah yang terdapat dalam novel Laskar 

Pelangi karya Andrea Hirata? 

2. Bagaimanakah nilai pendidikan pada novelLaskar Pelangi karya Andrea Hirata? 

Tujuan penelitian ini di dalam penelitian ini sebagai berikut 

1. Mendeskripsikan nilai pendidikan apa sajakah yang terdapat dalam novel Laskar 

Pelangi karya Andrea Hirata. 

2. Mendeskripsikan nilai pendidikan pada novel Laskar Pelangi karya Andrea 

Hirata. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoretis dan 

praktis, yaitu 

1. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman apresiasi dan kajian 

sastra. 

2. Agar nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea 

Hirata dapat menjadi teladan bagi pembacanya. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Nilai 

Nilai adalah sifat atau hal–hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan 

(KBBI,1990:615). Sedangkan Soeparwoto menyatakan bahwa  nilai adalah 
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sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk 

mewujudkannya. Nilai merupakan sesuartu yang memungkinkan individu atau 

kelompk sosial untuk membuat  keputusan mengenai apa yang dibutuhkan, atau 

sebagi sesuatu yang ingin dicapai. 

2. Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang dilakukan tidak hanya untuk 

memanusiakan manusia tetapi juga agar manusia menyadari posisinya sebagai 

makhluk dibumi (Ansori, 2007:1)  

3. Novel  

Menurut Tarigan (1993:164) novel merupakan suatu karya fiksi yang berupa 

cerita dengan suatu alur, cukup panjang mengisi satu buku atau lebih yang 

didalamnya ada tokoh pria dan wanita yang menceritakan tentang kehidupan nyata 

dan bersifat imajinatif.  

Sementra itu Suhariyanto (1982:40) menyatakan bahwa novel adalah karangan 

bentuk prosa yang panjang dan mendetail apa yang dituliskan di dalamnya, baik 

itu jumlah halamannya maupun peristiwa–peristiwa yang diungkapkannya dan 

biasanya tokoh diceritakannya mulai dari kecil hingga dewasa serta tokoh – 

tokohnya mengalami perubahan nasib. 

4. Toko 

Tokoh adalah pelaku yang dikisahkan perjalanan hidupnya dalam cerita fiksi 

lewat alur baik sebagai pelaku maupun penderita berbagai peristiwa yang 

diceritakan (Agus Nuryantin, 2010:7) 

 

METODE PENELITIAN 

 Metode sangat diperlukan untuk mengupas sebuah karya sastra. Metode adalah 

jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu (Ngatmini, 2010:94 

). Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. 

 Menurut Sudjiman (1993:9) studi pustaka adalah acuan dalam pengumpulan 

data, analisis pembahasan yang berupa daftar buku, majalah, surat kabar dan artikel. 

Menurut Semi (1988:11) melalui kegiatan studi kepustakaan dapat pula membantu 
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pengembangan teori peneliti bahkan dapat sekaligus melakukan perumusan dan 

penyempurnaan masalah dari sebelumnya. 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. 

Nilai Pendidikan dalam Karya Sastra 

 Karya satra sebenarnya diciptakan dengan tujuan untuk menghibur, selain itu 

diharapkan pula dapat mendidik pembaca karya sastra, karena karya sastra itu sendiri 

diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi pembacanya. Pengetahuan ilmu 

itu sendiri salah satunya melalui kandungan nilai–nilai pendidikan yang terdapat 

dalam karya sastra itu sendiri. 

Nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Laskar Pelangikarya Andrea Hirata yaitu:  

1. Nilai Moral 

 Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima mengenai perbuatan, 

sikap, berkewajiban, dan sebagainya. Moral dapat pula disebut dengan akhlak 

budi pekerti dan susila ( Depdiknas, 2003:755). 

2. Religius 

Istilah religi sering disamakan artinya dengan pengertian agama. Namun, 

pengertian religi cakupannya lebih luas jika dibandingkan dengan pengertian 

agama. Pengertian religi menyangkut adanya kekuatan lain diluar diri manusia 

yang sifatnya supra natural, yang secara umum disebut Tuhan ( Munib, 2006:17). 

Agama lebih menyangkut hubungan individu dengan tuhannya. Agama adalah 

wujud dari kesadaran dan pengakuan manusia akan adanya kekuatan lain diluar 

dirinya. 

3. Etika  

Etika adalah keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh 

masyarakat yang bersangkutan untuk menngetahui bagaimana manusia 

seharusnya menjalankan kehidupannya (Suseno, 2001:6). Etika merupakan 

konvensi masyarakat yang menyarankan pada sikap dan tindakan seseorang, 

menyangkut pantas dan kurang pantas, benar atau kurang benar, tentang sikap atau 
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tindakan individu yang bersangkutan. Mewujudkan kehidupan yang selaras 

dengan tata krama dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. 

4. Kerjasama  

Menurut Schiller dan Tamera (2002:10) kerjasama adalah menggabungkan tenaga 

seseorang dengan tenaga orang lain untuk bekerja demi mencapai tujuan umum. 

Melalui kerjasama kita dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan lebih 

baik mudah daripada dikerjakan sendiri. 

5. Berani    

Sikap berani memungkinkan untuk mengahadapi kesulitan bahaya dengan cara 

membuat seseorang dapat mengendalikan situasi. Seseorang dapat membangun 

sikap berani dengan mengenali sesuatu yang menakutkan atau menantang dan 

kemudian memikirkan strategi untuk menghadapinya (Schiller dan Tamera, 

2002:20). 

6. Keteguhan hati dan komitmen  

Komitmen membuat seseorang bertahan dalam mencapai cita – cita. Komitmen 

merupakan janji yang dipegang teguh terhadap keyakinan dan memberi 

dukungan serta setia kepada keluarga dan teman. Keteguhan hati dapat membuat 

seseorang dapat mencapai cita–cita  ( Schiller dan Tamera, 2002:30). 

7. Suka Menolong 

Menurut Schiller dan Tamera (2002:52) suka menolong adalah kebiasaan 

menolong dan membantu orang lain. Kebiasaan menolong merupakan suatu 

perilaku yang dapat ditanamkan dengan selalu siap mengulurkan tangan dengan 

cara aktif mencari kesempatan untuk menyumbang.  

8. Kejujuran  

Menurut Schiller dan Tamera (2002:60) kejujuran adalah sikap berbicara tidak 

berbohong kepada diri sendiri maupun orang lain. 

9. Mandiri dan Percaya Diri 

Menurut Schiller dan Tamera (2002:76) mandiri adalah kebebasan melakukan 

sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain, sedangkan percaya diri merupakan 

sikap percaya diri sendiri. Sehingga berkat percaya diri kita dapat menjalani 

hidup secara mandiri dengan membuat keputusan sendiri. 
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10. Banyak Akal  

Schiller dan Tamera (2002:110) mengatakan bahwa banyak akal merupakan 

kemampuan untuk berfikir secara kreatif tentang metode dan bahan yang 

berbeda. Dalam upaya menanggulangi situasi yang baru dan sukar. 

11. Rasa Bangga  

Menurut Schiller dan Tamera (2002:102) rasa bangga merupakan perasaan 

menghargai diri sendiri. Rasa bangga biasanya menjadi motivasi sehingga dapat 

mencapai tujuan dan apa yang seseorang inginkan. 

12. Toleransi  

Schiller dan Tamera (2002:141) mengatakan bahwa toleransi adalah sikap 

menghormati kepercayaaan tanpa menghakimi kepercayaan orang lain, 

meskipun memilki kepercayaan berbeda. Sehingga sikap toleransi ini membuat 

seseorang menerima dan menghargai perbedaan. 

Bukti – bukti Nilai Pendidikan Moral Novel Laskar Pelangi 

 

Religius  

Pada saat masuk waktu sholat dhuhur siswa SD Muhammadiyah 1 Gantong 

melakukan sholat dhuhur berjamaah yang diimami oleh bapak kepala sekolah(Pak 

Arfan). 

 

Etika 

Siswa–siswi di SD Muhammadiyah 1 Gantong tidak pernah membantah apa kata 

gurunya dan setiap akan masuk kelas mereka memberi salam kepada gurunya. 

 

Kerjasama 

Kerjasama terlihat jelas pada saat siswa – siswi di SD Muhammadiyah 1 

Gantong akan mengikuti karnaval mereka bekerja sama untuk membuat baju dan 

lainnya untuk menunjang penampilan mereka di acara karnaval tersebut walaupun 

dengan biaya yang minim. 

 

Berani 
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Siswa–siswi di SD Muhammadiyah 1 Gantong mengikuti lomba cerdas cermat 

yang diwakili oleh Lintang,Ikal dan Mahar melawan SD-SD lain yang lebih memiliki 

fasilitas lebih baik mereka berani dan tidak minder bekat dorongan dari bu Muslimah. 

 

Keteguhan hati dan komitmen 

a. Bu Muslimah mempunyai komitmen yang kuat untuk tetap mengajar di SD 

Muhammadiyah 1 Gantong walaupun dengan fasilitas seadanya. 

b. Siswa–siswi di SD Muhammadiyah 1 Gantong mempunyai keteguhan hati untuk 

bersekolah dan meraih cita –cita mereka. 

 

Suka Menolong 

a. Pada saat pak kepala sekolah sedang memperbaiki dinding sekolah yang hampir 

roboh tiba-tiba datang sekelompok warga yang menolong. 

b. Lintang suka menolong ayahnya dengan cara menjaga adik-adiknya saat ayahnya 

pergi melaut. 

 

Kejujuran 

Antara Lintang dan teman-temannya tidak pernah berpura-pura menjadi orang lain 

mereka selalu jujur apa adanya diri mereka tanpa melebih–lebihkan ataupun 

mengurangi . 

 

Mandiri dan percaya diri 

Pada saat mereka mengerjakan ujian dan bergabung dengan SD lain yang lebih 

bagus mereka tetap percaya diri walaupun mereka tidak memakai seragam dengan 

percaya diri itu menimbulkan kemandirian didiri mereka yaitu dengan mengerjakan 

soal ujian itu sendiri tanpa bantuan orang lain. 

 

Banyak Akal 

Saat Mahar diberi tugas oleh bu Muslimah untuk menjadi pemimpin kelompok 

karnaval kemudian dia memutar otaknya untuk dapat nenemukan ide yang bagus 
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sehingga muncullah ide dengan membuat baju dari daun dan menciptakan musik 

dengan menggunakan alat tradisional serta menciptakan tari-tarian.  

 

Rasa Bangga 

Ketika SD Muhammadiyah 1 Gantong terpilih menjadi juara dalam karnaval 

rasa banggapun muncul dalam diri siswa,guru ,orang tua siswa dan warga karena 

sebelumnya SD Muhammadiyah 1 Gantong belum pernah menang dalam lomba 

apapun. 

 

Toleransi 

a. Ketika dalam satu kelas ada anak yang punya keterbelakangan mental 

(Harun)mereka tidak pernah membeda-bedakannya dan menganggap dia seperti 

anak pada umumnya. 

b. Saat ada siswa keturunan cina(acong) merekapun tidak pernah menghina acong 

dan menerima acong sebagai teman mereka dengan tangan terbuka. 

 

SIMPULAN 

 Nilai pendidikan keindahan atau pendidikan estetik ketika tokoh-tokoh dalam 

novel (Lintang dan teman-temannya) mempunyai rasa kasih sayang yang luar biasa 

antara satu dengan yang lain walaupun mereka tidak saling mengetahui. Nilai 

pendidikan keindahan atau pendidikan estetik karena mereka merasakan hal yang 

indah yakni keyakinan bahwa mereka saling menyayangi satu dengan yang lain. 

 

SARAN 

Novel Laskar Pelangi memuat banyak nilai pendidikan,oleh sebab itu penulis 

mempunyai saran: 

1. Para pembaca novelLaskar Pelangi dapat menyadari bahwa nilai pendidikan 

bukan hanya terbatas pada nilai berupa angka saja. 

2. Parapembaca novel Laskar Pelangi lebih mengenali potensi-potensi anak-anak 

di pedalaman agar ikut membangun dan mengembangkan pendidikan yang ada di sana. 
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ABSTRAK 
Teknologi merupakan perkembangan kebudayaan yang positif. Kemajuan teknologi t
elah menjadi bagian dari hidup manusia di era globalisasi ini. Teknologi dalam dunia 
pendidikan, dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kebutuhan pendidikan. Berda
sarkan Permendikbud Nomor 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan 
Dasar dan Pendidikan Menengah pasal 3 ayat 2 J dinyatakan bahwa pembelajaran ya
ng dirancang oleh pendidik harus memiliki prinsip memanfaatkan teknologi informas
i dan komunikasi. Mengacu pada pernyataan tersebut, sekolah perlu memanfaatkan m
edia audio visual untuk menunjang pendidikan di sekolah, khususnya pengoptimalan 
budaya literasi dengan menggunakan sarana media audio visual yang berbentuk stop 
motion. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media video stop motion untu
k menulis teks cerita pendek bagi siswa jenjang SMP. Penyusunan produk media ters
ebut disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan guru. Penelitian ini menggunakan pend
ekatan research and development (R&D) yang dilakukan dengan lima tahap. Penyusu
nan media ini sudah disetarakan dengan kebutuhan media pada jenjang SMP. Sehing
ga media video stop motion karakter flanel dapat digunakan sebagai alternatif pandua
n menulis teks cerita pendek bagi siswa jenjang SMP. 
Kata kunci: media pembelajaran, video audio visual stop motion, menyusun teks ce
rita pendek 
 

ABSTRACT  

Technology is a positive cultural development. Technological progress has become 
a part of human life in this era of globalization. So also in the world of education, te
chnology can be utilized for the implementation of educational needs. Based on Per
mendikbud Number 103 of 2014 on Learning on Basic Education and Secondary Ed
ucation Article 3, paragraph 2 J stated that the learning designed by educators shou
ld have the principle of utilizing information and communication technology. Referr
ing to the statement, schools need to utilize audio visual media to support education 
in schools, especially the optimization of cultural literasi by using the media audio v
isual means in the form of stop motion. This study aims to develop a stop motion vid
eo media to write short story texts for junior high school students. Preparation of m
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edia products are tailored to the needs of students and teachers. This research uses 
a research and development (R&D) approach that is done with five stages. Prepara
tion of this media has been synchronized with the media needs at junior high school 
level. So the media stop motion video flanel character can be used as an alternative 
guide to write short story texts for junior high school students. 
 
Keywords: learning media, audio visual video stop motion, compiling short story text 
 
 
PENDAHULUAN 

Sastra merupakan suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya a

dalah manusia dan kehidupannya menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Oleh kar

ena itu sebuah karya sastra memerlukan perenungan waktu untuk menciptakannya. B

erbagai persiapan dan waktu yang tepat menjadikan karya sastra dapat tercipta denga

n indah. Menciptakan sebuah karya sastra tidak serta-merta hanya dengan proses men

ulis, tetapi memerlukan proses kreatif dan imaji yang kuat. 

Pada pendidikan formal di sekolah, pembelajaran sastra semakin berkembang. S

emakin terlihat ketika perubahan kurikulum KTSP berpindah ke kurikulum 2013. Dal

am kurikulum KTSP pembelajaran berbasis pada keterampilan yaitu (menyimak, ber

bicara, membaca, dan menulis). Sedangkan pada kurikulum 2013 pembelajaran diuba

h dengan berbasis teks meskipun dalam penerapannya juga menggunakan empat kete

rampilan berbahasa tersebut Menurut Nuh dalam Mulyoto (2013:115). Implementasi 

kurikulum akan menekankan pada pengembangan kreativitas siswa dan penguatan ka

rakter. Di satu sisi, adanya bentuk kurikulum baru merupakan sebuah tuntutan, namu

n  di sisi lain pengubahan kurikulum juga membutuhkan kesiapan dalam jumlah bany

ak aspek, antara lain kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran, media pemb

elajaran yang inovatif dan kesiapan siswa dalam menerima sistem pembelajaran baru 

berbasis teks. Pada pembelajaran berbasis teks terdapat kompetensi dasar menyusun t

eks cerita pendek sesuai kaidah dan struktur teks baik secara lisan maupun tertulis pa

da jenjang SMP. Tetapi dalam tatarannya, kegiatan menyusun tak lepas dari proses m

enulis. Di antara keterampilan berbahasa yang lain, menulis merupakan salah satu ket

erampilan yang tidak dikuasai oleh setiap orang, apalagi menulis dalam kontek akade

mik (academic writing), seperti menulis esai, karya ilmiah, laporan penelitian dan seb
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againya (Zainurrahman 2013:2). Sehubungan dengan itu, perlu adanya media penunja

ng untuk memudahkan siswa dalam menulis. 

Menulis menurut Henry Guntur Tarigan (2008:3) adalah salah satu keterampila

n berbahasa yang produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi se

cara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Ketepatan pengun

gkapan gagasan harus didukung dengan ketepatan bahasa yang digunakan. Tidak den

gan menulis sastra, menulis sastra dapat lebih objektif dan terbuka bagi penulis. Penu

lis sastra tidak terkekang dengan penggunaan bahasa baku, namun bersifat ekspresif y

ang keluar dari pemikiran penulis. 

Relevan dengan kurikulum 2013 yang mengharuskan siswa untuk berpikir lebih 

kreatif dan kritis terdapat materi yang didapatnya. Maka dari itu, pembelajaran bahas

a Indonesia dalam kurikulum 2013 memerlukan media pembelajaran yang tepat agar 

memacu pemikiran kreatif siswa. Media pembelajaran tersebut harus memperhatikan 

kebutuhan dan kebermanfaatan. Terutama untuk penggunaan media pembelajaran pa

da teks cerita pendek bagi peserta didik SMP.  

Teknologi merupakan perkembangan kebudayaan yang positif. Semakin banya

knya hasil-hasil teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa tahun terakhir i

ni telah banyak membantu para pendidik (guru, dosen, instruktur dan lain-lain) dalam 

penyediaan media pembelajaran (instructional media) dan sumber belajar (learning r

esource) serta alat peraga (teaching aid). Setiap orang dapat dengan mudah mengakse

s berbagai informasi kapan saja, sesuai kebutuhan masing-masing. Di bidang pendidi

kan, para mahasiswa, siswa, dan peserta pelatihan dengan mudah dapat memperoleh 

materi pembelajaran yang berkaitan dengan topik yang dipelajari di sekolah atau men

yelesaikan tugas yang diberikan oleh guru atau pelatih. Dewasa ini, media pembelajar

an dan sumber belajar tidak terbatas hanya pada buku-buku di perpustakaan dan guru 

di sekolah. Mengingat media merupakan komponen penting dalam suatu proses pemb

elajaran, maka perlu adanya pemanfaatan media untuk menciptakan proses pembelaja

ran yang inovatif. Kemajuan teknologi telah menjadi bagian dari hidup manusia di er

a globalisasi ini. Begitu juga dalam dunia pendidikan, teknologi dapat dimanfaatkan u

ntuk penyelenggaraan kebutuhan pendidikan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 103 

tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah p
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asal 3 ayat 2 j dinyatakan bahwa pembelajaran yang dirancang oleh pendidik harus m

emiliki prinsip memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian

, menurut asumsi penulis bahwa kegiatan pembelajaran menyusun dalam tataran men

ulis teks cerpen pada jenjang SMP kelas VII dapat efektif apabila menggunakan medi

a pembelajaran berbasis audio visual.  

Bertolak dari penjelasan tersebut, perlu adanya pengembangan media pembelaj

aran kompetensi dasar menyusun dengan menulis teks cerita pendek berbasis audio v

isual. Dengan demikian peneliti hendak melakukan penelitian mengenai pengembang

an media pembelajaran video audio visual stop motion sebagai sarana untuk menulis t

eks cerita pendek bagi siswa jenjang SMP.  

Permasalahan penelitian ini meliputi (1) bagaimanakah kebutuhan media pemb

elajaran menulis teks cerita pendek yang sesuai untuk kebutuhan siswa jenjang SMP, 

(2) bagaimanakah prototipe media pembelajaran menulis teks cerita pendek menggun

akan media pembelajaran video audio visual stop motion sebagai sarana untuk menul

is teks cerita pendek bagi siswa jenjang SMP, (3) bagaimanakah penilaian ahli terhad

ap prototipe media pembelajaran video audio visual stop motion sebagai sarana untuk 

menulis teks cerita pendek bagi siswa jenjang SMP, (4) bagaimanakah perbaikan pror

otipe media pembelajaran menulis teks cerita pendek menggunakan video audio visua

l stop motion karakter flanel bagi siswa SMP kelas VII berdasarkan penilaian ahli. 

Media pembelajaran audio visual adalah jenis media yang digunakan dalam keg

iatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam 

satu proses atau kegiatan. Pesan dan informasi disalurkan melalui media ini dapat ber

upa pesan verbal maupun nonverbal. Berdasarkan Kustadi (2011:30), media audio vis

ual merupakan media yang cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan me

nyajikan pesan secara audio dan visual. Media pembelajaran audio visual mengomun

ikasikan pesan dan informasi. Pemilihan media audio visual sebagai kajian penelitian 

ini yaitu keterkaitan minat peserta didik SMP terhadap media pembelajaran audio vis

ual. Artinya, pembelajaran akan lebih menarik, efektif, efisien, interaktif. Harapan me

lalui media audio visual, peserta didik dapat memperoleh informasi sekaligus bersimu

lasi. 
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Dengan demikian peneliti memilih media pembelajaran video dengan sajian ani

masi stop motion berbasis audio visual. Teknik animasi stop motion merupakan tekni

k lama yang memerlukan keahlian khusus dan kesabaran yang tinggi. Namun dalam d

unia pendidikan, teknik animasi stop motion tergolong masih baru dalam penggunaan 

sebagai media pembelajaran. Peneliti memadukan video animasi stop motion dengan 

flanel sebagai karakter tokoh dalam media yang akan dikembangkan. Flanel merupak

an jenis kain yang dibuat dari jenis kain wol tanpa ditenun. Karakter tokoh dalam me

dia tersebut dibuat dengan kain flanel berbentuk boneka kecil. Dari boneka kecil kara

kter flanel tersebut kemudia digerakkan dengan animasi stop motion sebagai bahan m

edia pembelajaran.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) yan

g merujuk pada model Borg dan Gall. Sugiono (2008) mengemukakan bahwa metode 

R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu d

an menguji keefektifan produk tersebut.  

Penelitian ini dibatasi dalam skala kecil, termasuk dimungkinkannya untuk me

mbatasi langkah penelitian menjadi lima tahapan yang dilakukan secara sistematik. P

embatasan tahapan penelitian tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dalam p

enelitian ini alah sebagai berikut: (1) Potensi dan Masalah Penelitian. Merupakan ta

hapan awal dalam dalam penelitian. Tahap ini meliputi mencari data empirik tentang 

potensi masalah penelitian di lapangan. Memerlukan kajian teori dan literatur yang re

levan untuk mengetahui potensi dan masalah penelitian. Adapun sumber kajian yang 

dipakai adalah buku mengenai menulis dan penyusunan, metode penelitian, teks cerit

a pendek serta kebutuhan media pembelajaran. Sumber kajian pustaka adalah jurnal il

miah, tesis, dan skripsi yang relevan dengan penelitian. (2) Pengumpulan Data. Tah

ap kedua yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data. Data yang diperoleh merupak

an data kebutuhan oleh peserta didik dan pendidik berupa angket kebutuhan. Langkah 

selanjutnya yaitu mengulas dan menyusun prinsip-prinsip pengembangan berdasarka

n kajian teori, kajian pustaka dan hasil analisis kebutuhan yang diperoleh dari angket 

kebutuhan. (3) Desain Produk. Tahapan yang ketiga adalah mendesain produk. Desa
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in produk dilakukan dengan cara menciptakan sebuah produk media pembelajaran ya

itu video animasi stopmotion karakter flanel sesuai dengan angket kebutuhan yang di

peroleh dari peserta didik dan pendidik. Video animasi stop motion karakter flanel di

kerjakan dengan menggunakan teknik fotografi dan tahap editing menggunakan aplik

asi Adobe Premiere CS 6. (4) Validasi Produk. Tahapan keempat yaitu melakukan k

egiatan validasi produk. Validasi produk merupakan tahapan uji penilaian yang diaju

kan kepada dosen ahli. (5) Revisi dan Perbaikan Produk. Tahapan revisi dan perbai

kan produk merupakan tahapan terakhir dalam penelitian ini. Tahap tersebut melakuk

an perbaikan dan koreksi terhadap produk media pembelajaran pascapenilaian terhad

ap dosen ahli yang melakukan validasi.  

Berikut gambar 3 tahap proses produksi media audio-visual. 

 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Adapun sumber data penelitian ini yaitu 60 siswa pada 3 sekolah jenjang SMP d

i Kota Semarang dan Kabupaten Kendal. Ketiga sekolah tersebut dipilih karena meng

gunakan kurikulum 2013. Sekolah tersebut adalah SMP Roudlotus Saidiyyah Kota Se

marang, SMP Negeri 2 Kendal, dan SMP Negeri 1 Weleri. Instrumen penelitian melip

uti lembar wawancara, angket, dan lembar uji validasi. Data yang terkumpul dianalisi

s dengan teknik deskriptif kualitatif. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian yang dipaparkan meliputi empat hal, yaitu (1) hasil analisis keb

utuhan siswa dan guru terhadap media pembelajaran video audio visual stop motion s

Tahap Pra-Produksi Tahap Produksi Tahap Pasca-Produksi 

 Identifikasi 
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 Penyusunan 
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 RembukNask
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 Budgeting 
 Shooting dan
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ebagai sarana untuk menulis teks cerita pendek bagi siswa SMP kelas VII, (2) prototip

e media pembelajaran video audio visual stop motion sebagai sarana untuk menulis te

ks cerita pendek bagi siswa SMP kelas VII, (3) penilaian dan saran perbaikan prototip

e media pembelajaran video audio visual stop motion sebagai sarana untuk menulis te

ks cerita pendek bagi siswa SMP kelas VII, dan (4) perbaikan oleh peneliti terhadap p

rototipe media pembelajaran video audio visual stop motion sebagai sarana untuk men

ulis teks cerita pendek bagi siswa SMP kelas VII. Keempat hasil penelitian tersebut di

peroleh berdasarkan pengambilan data menggunakan angket kebutuhan kepada respon

den dan angket validasi kepada ahli. 

 Berdasarkan hasil analisis kebutuhan siswa terdapat prinsip media pembelajaran 

video stop motion. Prinsip tersebut meliputi dua hal yaitu desain umum media pembel

ajaran video animasi stop motion dan konten isi. Pada aspek desain umum media pem

belajaran video animasi stop motion terdapat empat indikator yaitu (1) animasi, (2) au

dio visual, (3) iringan musik, dan (4) bahasa. Sedangkan pada aspek konten isi terdap

at tiga indikator yaitu (1) materi, (2) evaluasi, dan (4) motivasi.  

 Media pembelajaran video animasi stop motion merupakan media pembelajaran 

yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan media pembelajaran pada kompetensi dasar 

menyusun teks cerita pendek bagi peserta didik SMP kelas VII. Video animasi stop m

otion tersebut diproduksi menggunakan teknik fotografi dengan foto secara kontinyu. 

Adapun aplikasi editing yang dipakai menggunakan Adobe Premiere CS6. Gambar di

susun secara kontinyu sehingga membentuk cerita yang utuh. Cerita yang dipilih yaitu 

dengan sub tema “wisata sejarah”. Pemilihan sub tema tersebut karena dipadankan de

ngan materi pembelajaran menyusun teks cerpen SMP kelas VII pada kurikulum 2013

. Teknik video animasi stop motion dipadukan dengan karakter tokoh dari kain flanel 

yang berbentuk boneka kecil. Boneka dari kain flanel dibuat membentuk tokoh karakt

er yang digunakan dalam media pembelajaran tersebut. Pada media pembelajaran vide

o animasi stop motion karakter flanel terdapat konten-konten media yang disajikan. T

ampilan awal video animasi stop motion terdapat tayangan kompetensi dasar yang har

us dicapai oleh siswa. Tampilan berikutnya adalah tayangan pembuka video animasi s

top motion. Pada tayangan pembuka tersebut disajikan judul cerita yaitu dengan tulisa

n “Rawa Pening”. Tampilan judul “Rawa Pening” dibuat menggunakan aplikasi Adob
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e After Effect CS6 jadi tampilan terlihat menarik karena tayangannya. Setelah tayang

an judul, pada tayangan terdapat perkenalan tokoh. Perkenalan tokoh tersebut digunak

an untuk memberikan informasi kepada peserta didik agar mengetahui karakter pada c

erita Rawa Pening. Tampilan berikutnya adalah penyajian video animasi stop motion 

dengan cerita Rawa Pening sebagai dasar cerita pada media pembelajaran. Adapun du

rasi pada tayangan video adalah 15 menit. Setelah tayangan video animasi stop motio

n berakhir muncul tayangan pengisi suara yaitu orang yang berperan mengisi suara pa

da tokoh cerita. Pemberian tayangan tersebut bermaksud untuk menciptakan nilai este

tik pada video media pembelajaran. Tampilan selanjutnya adalah penyajian ulasan ma

teri pembelajaran menyusun teks cerita pendek agar peserta didik lebih memahami pe

mbelajaran. Tampilan evaluasi disajikan setelah tayangan ulasan materi. Tampilan ter

akhir yaitu motivasi agar menggerakkan dan menggugah peserta didik agar timnul kei

nginan dan kemauan untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan khususnya pemb

elajaran menyusun teks cerpen. 

 Setelah prototipe media pembelajaran dibuat, langkah selanjutnya adalah valida

si prototipe oleh ahli. Terdapat tiga ahli yang memberikan penilaian dan perbaikan ter

hadap produk media pembelajaran. Ketiga ahli tersebut diantaranya, ahli media pemb

elajaran, ahli materi pembelajaran dan ahli sinematografi. Dari jhasil validasi diperole

h nilai sebesar 83,3 pada aspek sampul dan kemasan video stop motion. Pada aspek pe

nyajian media pembelajaran video stop motion memperoleh nilai sebesar 72,2. Aspek 

desain tampilan media pembelajaran video stop motion mendapat nilai 88,9. Lalu pad

a aspek penyajian audio visual video stop motion memperoleh nilai 83,3. Sedangkan p

enilaian secara keseluruhan media pembelajaran mendapatkan nilai 81,1. Dalam prose

s penilaian tersebut tentu terdapat revisi atau saran perbaikan. Adapun saran perbaikan 

yang direalisasikan yakni pada aspek kemasan dan label CD, penambahan pencapaian 

kompetensi dasar, perbaikan materi pembelajaran, dan evaluasi.  

 Sebagai produk pengembangan media pembelajaran, media pembelajaran vid

eo stop motion memiliki keunggulan. Keunggulan tersebut didasarkan pada pengema

san media pembelajaran. Media pembelajaran ini dapat digunakan peserta didik secar

a mandiri maupun didampingi oleh pendidik. Dari segi tampilan, media pembelajaran 

tersebut lebih menarik jika dibandingkan dengan media pembelajaran yang sudah ada



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

 
398 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

. Hal tersebut dikarenakan media pembelajaran tersebut menggunakan animasi stop m

otion.Video animasi stop motion  merupakan teknik yang terbilang masih baru yang d

iterapkan sebagai media pembelajaran. Teknik animasi stop motion  dibuat digunakan 

untuk mendukung pembelajaran menyusun teks cerita pendek peserta didik SMP agar 

lebih menyenangka  

 

PENUTUP 

Sebagai produk pengembangan media pembelajaran, media pembelajaran video 

animasi stop motion dapat diproduksi dan dipasarkan dalam skala besar. Produk medi

a pembelajaran video animasi stop motion dapat memenuhi kebutuhan media pembel

ajaran menyusun dalam konteks menulis teks cerita pendek bagi siswa SMP kelas VI

I dan dapat memudahkan proses pembelajaran tersebut. Penyusunan media pembelaja

ran tersebut juga sudah disetarakan dengan kebutuhan media pembelajaran bagi siswa 

pada jenjang SMP. Oleh karena itu media pembelajaran video animasi stop motion m

enjadi komponen integral dari sistem pembelajaran. 

Media pembelajaran video stop motion karakter flanel hendaknya direkomenda

sikan untuk digunakan sebagai alternatif panduan menyusun dalam konteks menulis t

eks cerpen untuk SMP kelas VII . Perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk mengu

ji keefektifan media pembelajaran video stop motion karakter flanel sebagai sarana un

tuk menulis teks cerpen bagi siswa SMP kelas VII ini, agar diperoleh teknik dan pend

ekatan baru dalam pembelajaran menyusun dan menulis teks cerpen. 
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Cultural literacy is a term coined by an American educator and 

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

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

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

rituals, and even language itself. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

information age.  

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

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

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

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

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

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

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

primarily concerned with investigating the ideological messages embedded in print 

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

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

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

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

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

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

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

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

contexts.  

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

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

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

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

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

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

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

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

digitally mediated texts. Interdisciplinary research has contributed literature that 

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

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

opportunities.  

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

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

the individuals. 

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

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

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

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

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

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

to increase media literacy individuals must be engaged in active knowledge 

construction and skill development 

 

Building Culture Literacy through Social Media 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sharing it on any social media. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

# Country or 
Region 

Population, 
2017 Est. 

Internet Users 
30 June 2017 

Internet 
Penetration 

Growth 
(*) 

2000 - 
2017 

Facebook 
30 June 2017 

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

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

3 United 
States  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 United 
Kingdom  

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

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

THE HIGHEST NUMBER OF INTERNET USERS 

 

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

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

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

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

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

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

51% growth year-on-year.  

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Korea, 
South  

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

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

0 

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

Total World 
Users  

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

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

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

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

every month.  

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

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

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

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

behind Brazil, India, and the United States. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

future of ICT and their place in it. 

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

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

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

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

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

different social media platforms 
 

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

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

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

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

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

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

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

solidarity towards brotherhood despite witnessing a series of aggression and violence 

in the Pan-Islamic regions. 

 

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

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

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

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

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

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

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

ISIS and other terrorist organizations. 

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

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

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

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

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

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

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

seminars, road shows and social media campaigns. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

considering the dominance of image-based electronic media. 

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

institutions and communities. Parents should also encourage their children in 

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

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

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

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

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

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

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

making a positive impact in their societies. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

whole country based on its own norms and values. 

 

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

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

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

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

PENDAHULUAN 

Literasi mulai digalakkan pemerintah di era globalisasi ini untuk menunjang 

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

sebagai kegiatan pembacaan dan penulisan. Literasi biasanya dilaksanakan melalui 15 

menit pembacaan terhadap buku di luar pelajaran sebelum pembelajaran dimulai. 

Padahal, literasi juga mencakup proses komunikasi dalam masyarakat, hubungan 

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

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

audiovisual. Materi yang bersifat audiovisual dapat menarik perhatian siswa dan 

memberikan pengalaman langsung   terhadapnya. 

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

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

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

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

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

siswa. 

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

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

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

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

diharapkan dapat menjadi materi literasi yang tidak membosankan.  Melalui materi 

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

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

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

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

untuk berpikir kritis bagi siswa SMA. 

 

Literasi Visual 

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

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

mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga 

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

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

informasi terkait pula dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, 

menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, 

menggunakan dan mengomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan. 

Kemampuan-kemampuan itu perlu dimiliki tiap individu sebagai syarat untuk 

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

menyangkut pembelajaran sepanjang hayat.  

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

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

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

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

dan kebutuhan belajar dengan memanfatkan materi visual dan audiovisual secara kritis 

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

formal, keluarga dan lingkungan sosial. 

Berdasarkan paparan di atas literasi visual merupakan proses komunikasi 

menggunakan materi visual maupun audiovisual  dengan cara kritis. Dalam kaitannya 

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

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

ini mengingat perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik yang dimiliki oleh 

siswa SMA terkait dengan pemikiran kritis.  

 

Karakteristik Siswa SMA 

Karakteristik anak diklasifikasikan menjadi berbagai kelompok. Anak SMA 

memiliki perkembangan emosi yang unik dibandingkan dengan klasifikasi 

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

dan cenderung mulai kritis terhadap segala sesuatu yang menimpanya maupun 

lingkungan sekitarnya. Karakteristik yang demikian perlu dipahami dan disalurkan 

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

(Santrock, 2004). 

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

variasi atau rutinitas dan independen atau mudah menyesuaikan diri. 

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

disiplin atau impulsif. 

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

atau bersedih,kasih sayang atau sebaliknya. 

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

dan membantu atau tidak kooperatif. 

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

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

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

menyebutkan kriteria penerapan literasi pada jenjang SMA terkait dengan proses 

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

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

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

penyimakan dapat dilakukan dengan penyimakan terhadap dialog interaktif Republik 

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

  

Materi Audiovisual: Republik Sentilan-Sentilun 

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

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

literasi visual merupakan literasi yang memanfaatkan materi visual atau audiovisual. 

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

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

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

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

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

melengkapi bahasa verbal (agar bahasa verbal lebih optimal). 

Selain dari segi bahasa yang komunikatif, RSS memungkinkan menjadi materi 

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

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

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

tersebut memberikan gambarang bahwa RSS memenuhi persyaratan untuk dijadikan 

sebagai materi pengembangan sikap kritis, perilaku sosial dan cinta kepada 

pengetahuan. Hal ini dapat dikaitkan karena dalam RSS banyak menyinggung 

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

mengungkapkan bahwa peta kompetensi literasi jenjang SMA pada poin berpikir kritis 

ialah menganalisis stereotip/ ideologi dalam media.  

 

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

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

penggunaan kemampuan berpikir secara efektif yang dapat membantu seseorang untuk 

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

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

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

sehingga membentuk sebuah keyakinan kebenaran informasi yang didapat atau 

pendapat yang disampaikan. 

Pemikir kritis mengevaluasi pemikiran yang tersirat dari  materi yang didengar 

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

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

menyatakan bahwa pemikir kritis secara sistematis menganalisis sebuah informasi 

menggunakan pendekatan yang terorganisir berdasarkan logika untuk menguji kendala 

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

hanya karena selama ini begitu cara mengerjakannya dan tidak menganggap suatu 

pernyataan benar hanya karena orang lain membenarkannya.  

Menurut Desmita (2009) beberapa karakteristik  yang diperlukan  dalam 

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

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

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

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

yang lemah dan yang kuat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

serta menguji gagasan dan hipotesis. 

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

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

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

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

seseorang pada kesempatan untuk berpikir kritis. Kecenderungan adalah dorongan 

yang dirasakan oleh seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu untuk 

menggunakan berpikir kritis. Sedangkan kemampuan adalah keterampilan- 

keterampilan yang diperlukan untuk melakukan berpikir kritis. 

Materi audiovisual dialog interaktif  Republik Sentilan-Sentilan disediakan 

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

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

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

terhadap RSS dengan cara berpikir kritis tidak hanya sekadar menyetujui semua 

paparan yang ada dalam dialog interaktif, melainkan juga memberikan 

tanggapan/feedback analisis.  

 

Simpulan 

Dialog interaktif Republik Sentilan-Sentilun merupakan percakapan humor 

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

karakteristik siswa SMA. Materi audiovisual dialog interaktif  RSS disarankan untuk 

siswa SMA guna menunjang kemampuan berpikir kritisnya. Penyimakan terhadap 

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

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

pendidikan karakter (ppk) 
 
 

PENDAHULUAN 

Pada tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan 

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

GLS adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara 

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

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

Gerakan Literasi Sekolah, uji literasi membaca dilakukan dengan mengukur aspek 

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

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

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

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

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

didik melalui implementasi program terstuktur di sekolah yang diwujudkan dalam 

GLS. 

GLS tidak sekadar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta 

didik,  tetapi GLS juga merupakan program yang berkorelasi dengan upaya 

penumbuhan budi pekerti siswa melalui berbagai bahan bacaan. Dalam Permendikbud 

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

Utuh, terdapat paparan bahwa sekolah hendaknya memfasilitasi potensi peserta didik 

secara optimal agar peserta didik bisa menemukenali dan mengembangkan potensinya, 

salah satunya yaitu dengan menggunakan 15 menit sebelum hari pembelajaran untuk 

membaca buku selain buku mata pelajaran (setiap hari).  

Akan tetapi, pelaksanaan program GLS tersebut belum diimbangi dengan 

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

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

membaca buku. Padahal, literasi adalah kegiatan kompleks yang mendayagunakan 

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

suatu informasi secara menyeluruh. Pengertian literasi tersebut dipaparkan oleh Kern 

(2000) sebagai berikut.  

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

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

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

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

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

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

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

knowledge.  
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Selaras dengan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi menuntut 

kemampuan interpretasi dengan melibatkan seluruh unsur kemampuan dengan 

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

kemampuan literasi yang mumpuni sangat diperlukan. UNESCO merilis enam 

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

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

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

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

literasi dapat pula digunakan sebagai sarana peningkatan Higher Order of Thinking 

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

selaras dengan dengan pemberlakukan Kurikulum 2013 revisi 2016 yang menuntut 

pengembangan kemampuan soft skill peserta didik secara lebih optimal.  

Salah satu kategori literasi yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran di 

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

media. Pengintegrasian literasi media dilatarbelakangi bahwa peserta didik SMP dan 

SMA dipandang telah mengetahui dan sering menggunakan berbagai media, baik 

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

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

sebaliknya mampu menggunakan media jenis apapun dengan bijak. Melalui 

kemampuan memahami, menganalisis dan mendekonstruksi pencitraan dan berita 

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

berpikir tingkat tinggi (HOTS) pada peserta didik. 

 

PEMBAHASAN 

Integrasi Literasi Media sebagai Sarana Peningkatan Higher Order of Thinking 

Skills (HOTS) 

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

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

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

mampu mengenalisis, memprediksi, mendesain, dan memperkirakan sutau 

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

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

dimensi proses berpikir dalam Taksonomi Bloom sebagaimana yang telah 

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

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

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

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

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

(creating-C6). 

Untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik perlu 

dipancing dengan pemberian stimulus yang memadai. Stimulus tersebut digunakan 

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

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

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

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

media dapat digunakan secara maksimal. Hal ini sekaligus sebagai upaya 

mendekonstruksi informasi yang terdapat dalam media tersebut. Kemampuan siswa 

dalam menganalisis, menginterpretasi, dan mendekonstruksi informasi yang ada 

dalam media menjadi tolok ukur kemampuan berpikir tingkat tinggi sekaligus tingkat 

literasi peserta didik tersebut. 

Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan individu dalam 

mempertimbangkan dan memutuskan suatu hal untuk menyikapi suatu permasalahan 

yang meliputi proses interpretasi hingga mengevaluasi dan menyimpulkan suatu 

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

media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan 

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

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

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

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

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

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

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

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

alternatif model pembelajaran yang tepat.  

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

dimensi proses berpikir HOTS sebagai berikut. 

  

Tabel 1. Dimensi Proses Berpikir HOTS  

Dimensi Aktivitas/ Proses 

 

Mengkreasi  
1. Mengkreasi ide/gagasan sendiri.  

2. Kata kerja: mengkonstruksi, desain, kreasi, 

mengembangkan, menulis, memformulasikan.  

Mengevaluasi  1. Mengambil keputusan sendiri.  

2. Kata kerja: evaluasi, menilai, menyanggah, 

memutuskan, memilih, mendukung.  

Menganalisis  1. Menspesifikasi aspek-aspek/elemen.  

2. Kata kerja: membandingkan, memeriksa, , 

mengkritisi, menguji.  

  

 

Berdasarkan tabel di atas, integrasi literasi media juga menyesuikan dengan 

dimensi proses berpikir tersebut. Alternatif pengintegrasian literasi media dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA dapat dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan saintifik dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Literasi 

media digunakan sebagai media pembelajaran yang disajikan pada tahap pemodelan 

untuk membangun konteks. Berikut adalah contoh kasus  yang dapat digunakan 

sebagai sarana literasi media dan pemodelan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di 

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

Materi Literasi Media sebagai Pemodelan 

 

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

kabut asap yang terjadi di Indonesia 

2. Foto dan berita terkait peredaran obat PCC yang 

sedang marak.  

Teks Prosedur 1. Prosedur tilang online dengan CCTV. 

2. Prosedur mendaftar BPJS secara online.   

3. Prosedur membuat SIM. 

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

luaran karya ilmiah yang mengikuti lomba 

karya ilmiah remaja LIPI. 

2. Pemberitaan (cetak dan televisi) tentang 

penemuan listrik pada pohon kedondong 

Cerpen 3. Film-film pendek yang dipublikasikan oleh 

Kemdikbud dan pihak terkait 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

Gambar 1. Pemanfaatan Berbagai Jenis Media Massa dalam Integrasi Literasi 

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

informasi apapun yang terdapat di berbagai media sebagai pemodelan dan membangun 

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

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

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

bagi khalayak adalah untuk mengevaluasi dan berpikir kritis terhadap konten media 

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

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

kemampuan mengeksplorasi sistem pembuatan media, (5) kemampuan mengeksplorasi 

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

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

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

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

terdapat dalam media sehingga mampu menentukan apakah informasi yang disampaikan 

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

memahami bagaimana sebuah bahasa dapat diolah sedemikian rupa untuk menyampaikan 

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

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

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

yang timbul akibat pengemasan wacana dalam bentuk berita maupun artikel 

membuktikan bahwa tidak ada media massa yang sepenuhnya netral. Dengan 

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

informasi dalam sumber media apapun dengan baik.  

 

Literasi Media dan Peranannya dalam Penguatan Pendidikan Karakter  

 

Pendidikan karakter adalah suatu proses internalisasi sifat-sifat utama dalam 

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

berkembang menjadi manusia dewasa sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat 

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

(literasi) dan olah raga (kinestetik).  

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

diperlukan pendidikan karakter yang disertai dengan pendidikan intelektual, lesusilaan 

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

dikuatkan oleh Kemdikbud melalui Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

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

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

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

pembelajaran dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Dengan demikian, literasi media 

yang diintegrasikan dalam pembelajaran menjadi pilihan tepat sebagai sarana 

Penguatan Pendidikan Karakter pada peserta didik.  

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

peserta didik dapat memperoleh informasi apapun hanya mengandalkan pencarian 

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

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

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

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

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

Keterbukaan informasi dan kecepatan penyebaran berita dihadapkan pada validitas 

kebenaran berita yang sangat rentan.  

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

peserta didik dibekali daya kritis untuk dapat mengevaluasi dan menganalisis 

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

diharapkan mampu mendekonstruksi makna dalam setiap informasi maupun tayangan 

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

terdapat dalam media tersebut.  

 

SIMPULAN 

Melalui integrasi literasi media dalam pembelajaran, diharapkan pengetahuan 

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

mendekonstruksi pencitraan dan berita yang disampaikan oleh media. Dengan 

demikian, peserta didik dapat menyelami amanah yang disampaikan dan menangkal 

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

diintegrasikan secara kontinyu dalam pembelajaran akan memicu daya nalar dan 

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

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

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

Karya sastra Habiburrahman  yang dewasa ini mengangkat tema agama yang 

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

Bertasbih” adalah dwilogi yang menceritakan kisah ikhtiar mahasiswa belajar, 

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

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

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

Azhar dari Indonesia digambarkan shalihah, cantik dan cerdas bahkan menjadi 

mahasiswi terbaik.  

Dalam pengertian yang paling luas, feminis adalah gerakan kaum perempuan 

untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan 

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

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

Ratna juga berpendapat bahwa Feminisme, disamping sebagai gerakan kultural juga 

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

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

khususnya konflik gender. Artinya antara konflik kelas dengan feminisme memiliki 

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

pertentangan antara kelompok yang lemah dengan kelompok yang dianggap lebih 

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

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

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

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

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

muslimah Anna Althafunnisa sosok terdidik, namun tetap saja setelah menikah 

keterbatasan ruang gerak perempuan sebatan uruasan rumah. 

Kajian ini menganalisis bagaimana kesantunan tokoh Anna Althafunnisa 

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

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

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

segala permasalahan mengenai wanita, pada umumnya dikaitkan dengan emansipasi. 

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

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

dengan bekerja. Feminisme yang sekarang cenderung digambarkan sebagai bentuk 

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

institusi rumah tangga untuk perkawinan maupun upaya wanita untuk mengakhiri 

kodratnya. Hal tersebut merupakan anggapan yang salah karena feminisme 

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

78-79). 

Sampai saat ini masih banyak kaum perempuan yang belum biasa menikmati 

pendidikan sepenuhnya. Masih banyak orang tua yang beranggapan bahwa anak 

perempuan tidak perlu mendapat pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya 

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

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

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

diharuskan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik daripada anak perempuan. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam masyarakat terdapat pandangan yang bersifat 

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

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

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

Furqon yang telah menyelesaikan gelar Msternya dan dipromosikan agar menjadi 

kandidat Doktor. Pandangan feminis bahwa perempuan yang terdidik setidaknya 

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

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

sarjana, namun pihak keluarga enggan menerimanya karena mengutamakan lelaki 

yang lebih tinggi tingkat pendidikannya.  

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

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

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

mereka tidak layak menjadi pemimpin dan berakibat munculnya sikap menempatkan 

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

patriarki, perempuan dimasukkan dalam kubu rumah yang terbatas pada lingkungan 

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

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

Penggunaan teori kritik sastra feminisme telah banyak digunakan dalam 

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

berawal dari hasrat para perempuan feminism untuk menganalisis karya para 

pengarang perempuan di masa silam dan untuk menunjukkan citra perempuan dalam 

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

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

masyarakat patriarki, perempuan dimasukkan dalam kubu rumah yang terbatas pada 

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

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

Label feminim dilekatkan pada perempuan yang dipandang lebih lemah, 

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

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

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

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

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

dirugikan. 

METODOLOGI  

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

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

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

menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang 

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

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

El Shirazy. 

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

dwilogi karangan Hiburrahman El Shirazy. Pengumpulan data disajikan dengan 

teknik studi pustaka dan pembacaan semiotik tingkat pertama, yaitu pembacaan 

heuristik. Setelah pengumpulan data secara heuristik dilanjutkan analisis data dengan 

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

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil dan pembahasan penelitian ini ialah sebuah deskripsi penokohan 

peran Anna Althafunnisa dalam novel Ketika Cinta Bertasbih karya Habiburrahman 

El Shirazydari sudut pandang peneliti. Kedua mendiskripsikan kesantunan tutur 

tokoh mahasiswi muslimah Anna Althafunnisa. Ketigamendiskripsikan nilai-nilai 

moral pembentuk karakter dari seorang tokoh Anna Althafunnisa.  Keempat menggali 

pesan religius dan keagamaan tokoh Anna Althafunnisa dalam sisi feminis. 

Gambaran Peneliti Tokoh Anna Althafunnisa dalam Feminisme 

Novel ini menggambarkan peran tokoh Anna A sebagai sosok perempuan 

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

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

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

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

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

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

satu-satunya tempat curahan hati Anna yang paling pertama. 

Azzam adalah jodoh Anna yang nantinya dalam perjalanan pencarian jodoh 

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

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

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

telah menolongnya. Dipenghujung pertemuan mereka, Anna mendengar jawaban 

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

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

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

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

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

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

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

pilihan orang tuanya juga ridho Allah. 

Lamaran Furqon pada Anna, disetujui keluarga Anna. Furqon merahasiakan 

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

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

sebagai suami Anna. Pernikahan dengan Anna mengalami kegagalan diusia enam 

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

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

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

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

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

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

pasangannya. 

Kesantunan Tutur Tokoh 

Tokoh Anna Althafunnisa dalam berbagai usahanya menyelaraskan hak dan 

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

keseluruhan kesantunan tutur tokoh. 

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

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

Kata Anna di majelis musyawarah itu.  

 

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

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

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

Furqan tidak boleh menikah dengan perempuan lain!"  

 

Dengan tegas Anna menjelaskan syarat yang diinginkannya. Kalimat yang 

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

 

Kutipan dialog tersebut, Anna Althafunnisa menyampaikan syarat yang menjadi 

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

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

tutur katanya, syarat kedua Anna mengatakan selama masih bisa menunaikan 

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

mengandung maksud yang bukan mengharamkan Furqon berpoligami, karena jika 

Anna gagal atau sudah tidak sanggup melaksanakan kewajiban sebagai istri tentu 

Furqon boleh berpoligami.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

dari ucapannya yang mengharamkan poligami. Ia menguatkan pendapatnya dengan 

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

mengutarakan alasan kuatnya. Anna juga mengucapkan syaratnya itu dibolehkan oleh 

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

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

sangat menghargai masa depan anaknya, juga bagi dirinya.  

 

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

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

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

pernikahan dan tidak menghilangkan maksud asli pernikahan. Saya tidak 

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

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

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

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

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

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

 

Papar Anna panjang lebar Menghadapi argumentasi Anna, akhirnya Furqan dan 

keluarganya menyerah. Mereka akhirnya menerima dua syarat yang diajukan Anna 

Althafunnisa. (KCB 2007:30/31) 

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

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

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

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

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

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

bermakna “memaksa,” sehingga tutran menjadi kurang santun. 

Paparan Anna dalam kutipan tersebut menjelaskan bagamana ia melandasi 

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

cintanya dibagi oleh suami ia berusaha memperkokoh argumennya. Anna tidak 

menunjukkan kata-kata penolakan agar maksud yang tersampaikan pada Furqon 

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

mengajukan syarat ketiga memang telah menelaah jauh hingga mempelajari sebab-

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

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

menyampaikan diakhir jika Furqon tidak bersedia dengan syartanya, maka batalah 

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

Anna yang terlihat sangat paham akan pendapat dan mempertahankan keinginannya. 

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

memasrahkan penuh pada putrinya.  

 Anna memperjuangkan keinginannya dengan alasan yang kuat. Walau ia tidak 

mengharamkan poligami, ia sangat berhati-hati dalam mengemukakan pendapatnya 

dalam menyampaikan keinginan. Anna lebih mendominasi dalam berargumen 

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

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

seru (!) pada akhir dialog.  

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

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

pematung itu.” 

Kata Anna sambil perlahan hendak melepas kaos putih ketat yang menempel 

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

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

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

 Tuturan Anna sebagai istri lembut pada suaminya, dengan menggunakan 

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

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

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

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

dalam merelakan suaminya istirahat kelelahan. Anna mengiyakan suaminya memilih 

tidur, ia rela malam itu dirinya tidak disentuh. 

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

”Aku sudah menunggunya dengan dada membara selama enam bulan suamiku 

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

 

 Anna menuturkan bahwa dirinya menunggu saat-saat akan disentuh 

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

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

bulan itu belum pernah bersentuhan intim. Anna sebagai perempuan mengutarakan 

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

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

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

agar suaminya paham dirinya sudah tidak mau lagi menunggu.  

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

dengan nanar dan marah,  

 

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

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

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

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

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

 

”Maafkan aku Dik, aku memang jahat!” 

 

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

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

Furqan. (KCB 2007:328) 

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

Kalimatnya menunjukkan rasa marah besar, namun dalam tuturannya tergambar 

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

umpatan. Anna yang marah  besar pada Furqon, mengungkapkan kemarahannya 

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

mengaku perjaka. Tokoh Anna telah memanggil suaminya dengan sebutan namanya 

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

telah menandakan kesantunan tutur tokoh sudah menurun.  

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

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

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

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

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

 

”Aku sendiri tak tahu Dik.” 

 

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

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

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

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

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

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

Allah!?” 

Furqan diam. (KCB 2007:329) 

 

Kutipan tersebut tuturan Anna semakin memperjelas kemarahannya. Ia telah 

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

mengungkapkan Anna berusaha untuk tidak menggunakan kata-kata kotor. 

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

Anna dalam keadaan marah besar yang membuatnya meminta cerai tetap tidak 

memberi umpatan dalam menyerukan kemarahan.  

 

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

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

rasakan seperti minta pertanggungjawaban ayahnya. 

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

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

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

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

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

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

bercerai alangkah bijaknya sekarang bertanya dulu kepada putra Bapak tercinta. 

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

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

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

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

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

yang diganggu sarangnya. 

 Kutipan diatas dapat menjelaskan, tuturan Anna panjang lebar yang 

mengutarakan apa masalahnya dengan suami. Permasalahan dengan suaminya itu 

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

hati tanpa menyinggung sedikitpun perasaan rahasia mantan suaminya. Tutur kata 

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

meruntutkan kejadian selama berumah tangga, bahwa tidak ada ikut campur 

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

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

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

Berdasarkan analisis yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa dalam novel 

Ketika Cinta Bertasbih karya Habiburrahman El Shirazy tokoh Anna Altafunnisa 

menunjukkan adanya gejala feminisme. Gambaran tokoh Anna Althafunnisa di dalam 

novel menunjukkan gejala perampuan telah disudutkan laki-laki atau adanya 

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

dan mengemukakan haknya sebagai perempuan. Kesantunan tokoh Anna 

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

kapasitas keilmuan dan kualitas imannya menunjang dalam moral berbicara dan 

membela diri.  
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ABSTRAK  

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

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

ABSTRACT  

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

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu cara untuk memperoleh suatu pemahaman ataupun 

pengetahuan yang dilakukan di berbagai jenjang. Pendidikan cukup penting untuk 

setiap individu karena melalui pendidikan seseorang dapat memperbaiki kualitas 

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

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

“Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, 

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

pernyataan tersebut bahwa pendidikan mempunyai tujuan yang cukup penting baik 

setiap individu karena didalamnya dipelajari tentang keteladanan dan kreativitas agar 

hal tersebut kelak dapat bermanfaat bagi setiap individu untuk kehidupan 

bermayarakat.  

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

direncanakan dengan  baik agar dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pembelajaran merupakan sebuah 

interaksi dalam penyampaian informasi ilmu pengetahuan yang dilakukan dua orang 

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

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

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

menyakatan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses belajar yang menjadikan 

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

pembelajaran siswa yang difokuskan dalam kegiatan dimana siswa diberikan 

rangsangan ataupun motivasi untuk memperoleh pengalaman yang bermanfaat bagi 

dirinya ataupun bagi individu lainnya dari proses pembelajaran yang dilakukan di 

dalam kelas. Dalam pembelajaran khsusunya bahasa Indonesia mencakup beberapa 

keterampilan didalamnya, diantaranya adalah keterampilan menyimak, mendengar, 

membaca, dan menulis. Kemudian dari keempat keterampilan tersebut bahwa 

pembelajaran bahasa Indonesia memiliki tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 

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

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

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

memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk 

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

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

karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta 

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

membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia 

Indonesia.  

Keterampilan yang cukup banyak melatih kemampuan siswa adalah kemampuan 

membaca. Dalam membaca akan melatih kemampuan melafalkan simbol dari bentuk 

tulisan ke verbal. Membaca merupakan keterampilan yang sering diartikan sebagai 

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

dapat diartikan sebagai proses membunyikan lambang bahasa tertulis. Selain itu 

membaca juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang 

terkandung dalam teks bacaan untuk memperoleh pemahaman atas bacaan tersebut. 

Membaca merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat 

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

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

pemahaman adalah suatu kegiatan yang didasari atas kebutuhan pemahaman yang 

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

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

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

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

juga memahami dan memberikan tanggapan terhadap apa yang telah dibacanya. 

Sementara itu terdapat indikator dalam membaca pemahaman yang dapat dilihat dari 

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

dikatakan memahami bacaan secara baik apabila memiliki kemampuan sebagai 

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

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

kemampuan membuat simpulan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan membaca pemahaman penting dikuasai oleh siswa. 

Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada umumnya terasa monoton 

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

yang menarik. Media merupakan salahsatu bagian penting dalam proses pembelajaran 

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

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

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

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

and better generalisation. Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa dengan 

menggunakan video pemodelan dapat mempercepat pemahaman siswa juga dapat 

memperoleh keterampilan, khususnya dalam bidang keterampilan sosial. Sedangkan 

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

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

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

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

visual dapat digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran yang lebih menarik, 

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

terjadinya two way traffic dalam proses pembelajaran. Adapun kelebihan dan 

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

Kelebihan audio visual 

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

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

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

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

kehabisan tenaga apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. 

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

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

lain-lain. 

d. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar. 

Kelemahan audio visual 

a. Penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan verbalisme bagi 

pendengar. 

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

 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media audio visual yaitu media 

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

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

audio visual dapat membantu siswa untuk memahami materi karena siswa disajikan 

suatu hal yang nyata. 

Pembelajaran membaca di sekolah dasar bukan tanpa masalah, khususnya dalam 

pembelajaran membaca pemahaman. Pertama dari siswa itu sendiri mereka belum 

memahami konsep membaca dan kurangnya motivasi dalam kegiatan membaca. 

Mayoritas dari mereka untuk membaca nyaring pun terkadang cukup mengalami 

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

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

sekolah dasar kurang berjalan dengan maksimal. 

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

pada umumnya mereka terkadang kesulitan dalam membaca pemahaman karena 

kurang fokus dalam pembelajaran. Dalam observasi ada beberapa permasalahan saat 

pelaksanaan pembelajaran tersebut, khususnya pada pembelajaran membaca 

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

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

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

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

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

benar dalam konteks membaca pemahaman, sehingga dalam pembelajarannya sering 

terjadi kegaduhan karena mereka hanya membaca secara nyaring tanpa memahami 

makna dari bacaan tersebut. 

Atas dasar permasalahan tersebut peneliti menggunakan media audio visual 

dalam pembelajaran untuk menstimulus siswa agar lebih termotivasi dalam kegiatan 

membaca pemahaman. Karena ketika siswa sudah termotivasi maka semangat 

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

penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

membaca pemahaman dengan menggunakan media audio visual pada siswa kelas IV 

sekolah dasar. 

 

METODE 

Pada penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas karena dalam 

penelitian tindakan kelas ini diawali dengan perencanaan, adanya perlakuan terhadap 

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

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

dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan didalamnya. Berdasarkan 

pernyataan tersebut metode penelitian tindakan kelas ini berupaya untuk 

meningkatkan hasil ataupun proses pembelajaran sehingga kualitas pendidikan akan 

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

Penelitian tindakan kelas suatu pendekatan untuk memperbaiki pendidikan melalui 

perubahan, dengan mendorong para guru untuk memikirkan praktik mengajarnya 

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

dilihat dari beberapa pengertian mengenai penelitian tindakan kelas dapat dilihat 

bahwa penelitian ini berfokus terhadap adanya perbaikan, dimana bisa dilakukan 

perbaikan dari segi cara pengajaran maupun dari hasil pembelajarannya yang harus 

meningkat, karena pada dasarnya penelitian tindakan kelas ini lebih memperhatikan 

adanya perubahan. 

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

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

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

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

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

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

memiliki tingkat kesulitan materi yang berbeda sehingga akan terjadinya peningkatan 

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

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

1) Perencanaan 

Perancanaan tindakan ditujukan untuk membuktikan hipotesis yang telah 

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

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

mengevaluasi yang relevan. 

2) Pelaksanaan 

Pada pelaksanaan, guru sebagai pengajar dan peneliti sangat dituntut untuk 

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

kegiatan pembelajaran sebagai sara untuk memperoleh data dan kegiatan penelitian 

harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

3) Pengamatan 



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

 
450 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

Pengamatan dilakukan dalam upaya untuk memperoleh data yang diperlukan 

peneliti dalam penelitiannya. Data tersebut diperoleh saat kegiatan pembelajaran 

maupun hasil dari pembelajaran itu sendiri. 

4) Refleksi 

Ini merupakan kegiatan yang sama pentingnya dengan yang sebelumnya. Pada 

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

penulis menilik kegiatan pembelajaran yang telah dilakuikan dan mengamati 

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

siklus berikutnya agar kegiatan pembelajaran dan penelitian berlangsung lebih baik 

dan mendapatkan hasil yang lebih baik pula. 

 

HASIL DAN PEMAHASAN 

Penelitian dilakukan sebanyak tiga siklus dan masing-masing siklusnya itu 

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

menggunakan media audio visual untuk membantu proses pembelajaran membaca 

pemahaman. Untuk setiap pembelajaran pada tindakan satu, siswa dikelompokan 

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

tindakan dua, siswa duduk berpasang dengan temannya untuk mengerjakan latihan 

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

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

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

mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa dalam pembelajaran membaca 

pemahaman. 

Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah tersebut cukup nyaman 

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

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

dilaksanakan baru masuk kedalam kegiatan awal. Pada siklus pertama dilakukan 

pembelajaran dengan pengenalan paragraf, siswa kurang antusias karena masih merasa 

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

tindakan satu dan tindakan dua digunakan sebagai latihan mereka untuk pengenalan 

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

siklus satu. 

Siklus kedua dilakukan pembelajaran yang tahapannya sama seperti pada siklus 

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

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

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

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

menggangu teman yang sedang belajar khususnya pada saat kegiatan berkelompok, 

namun hal tersebut bisa cepat diatasi sehingga pembelajaran kembali kondusif. 

Pada siklus ketiga pembelajaran yang dilakukan sama tahapannya seperti pada 

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

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

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

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

mereka sudah mulai terbiasa dan terstimulus dengan media yang digunakan sehingga 

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

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

kedua dan ketiga. 

Hasil belajar dari setiap siklus yang diperoleh mengalami peningkatan. Pada 

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

minimum yang ditetapkan oleh sekolah tersebut. Dapat diklasifikasikan sebagai 

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

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

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

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

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

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

pemahaman nya mayoritas sudah mencapai pada tingkat pemahaman sedang. Siswa 

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

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

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

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

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

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

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

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

ini sudah tingkat pemahaman sedang masih mendominasi namun tingkat pemahaman 

tinggi nya meningkat daripada siklus sebelumnya. 

Dapat dijelaskan bahwa rata-rata hasil belajar siswa disetiap siklusnya 

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

diagram dibawah ini. 

 

Diagram 1. Rekapitulasi Nilai Tiap Siklus 

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

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

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

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

sekolah tersebut. Maka dapat dikatakan pembelajaran membaca pemahaman dengan 

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

pembelajaran membaca pemahaman yang dilaksanakan di kelas IV sekolah dasar 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media audio visual 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman. 

Proses pembelajaran membaca pemahaman dengan menggunakan media audio visual 

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

pembelajaran di dalam kelas. Diharapkan penggunaan media saat pembelajaran harus 

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

pemilihan bahan bacaan untuk pembelajaran membaca pemahaman hendaknya 

menggunakan bahan bacaan yang menarik atau disertai dengan penggunaan media 

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

siswa untuk memahami bacaan yang mereka baca. 
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ABSTRAK 

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

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

PENDAHULUAN  

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

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

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

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

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

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

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

Seseorang harus mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan keahlian yang 

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

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

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

Bahasa adalah komunikasi dan komunikasi adalah sebuah kunci yang sangat 

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

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

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

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

utama dalam sebuah bahasa dan komunikasi. Karena hampir semua orang 

menggunakan keahlian Berpidato (berbicara) terutama dalam kehidupannya sehari-

hari untuk berkomunikasi dengan yang lain. 

Orang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa. 

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

jurnal ilmiahnya menyatakan bahwa, keterampilan komunikasi terdiri atas 

pembangunan rasa percaya diri, peningkatan cara penyampaian Anda, pelingkupan 

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

pembelajaran.  

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

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

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

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

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

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

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

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

adalah salah satu bentuk komunikasi yang dapat membuat perbedaan besar dalam 

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

pidato publik, Anda memiliki kesempatan untuk menyampaikan pesan tanpa dicela 

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

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

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

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

Tujuan pembicara dalam Berpidato (berbicara) pada dasarnya adalah untuk 

mengkomunikasikan pesannya daripada bersikap baik kepada pendengar. Untuk 

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

bergandengan tangan dengan meningkatnya penggunaan bahasa Indonesia. Semakin 

dan semakin banyak orang didorong untuk menggunakan bahasa Indonesia ketimbang 

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

diharapkan menjadi pengalaman traumatis tidak nyaman dan kadang-kadang bagi 

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

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

mereka yang tergantung padanya. Pola penggunaan dan sikap masyarakat terhadap 

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

panjang untuk masa depan di dunia. 

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

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

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

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

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

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

dalam menulis, namun mereka terlihat sangat lemah ketika mereka memiliki 

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

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

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

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

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

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

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

Sayangnya, banyak siswa mendapatkan masalah untuk Berpidato (berbicara) 

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

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

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

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

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

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

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

guru mengajar siswa dengan pendekatan tradisional dengan menyampaikan materi 

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

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

Teknik pengajaran konvensional semacam ini membuat siswa merasa bosan, memiliki 

motivasi rendah untuk belajar bahasa Indonesia dan sulit untuk menggunakan bahasa 

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

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

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

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

membuat kesalahan. Siswa sering takut jika mereka membuat beberapa kesalahan 

karena mereka menganggap jika mereka membuat beberapa kesalahan, guru akan 

marah dan teman-teman mereka akan menertawakannya.  

 

KAJIAN TEORI 

Konsep Pidato 

Ratrna (2012) menyatakan bahwa sesungguhnya pidato merupakan maksud 

seorang pembicara untuk memancarkan bagian dari citra mentalnya ketika penonton 

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

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

Apa yang Anda lakukan ketika Anda mempersiapkan pidato memperhitungkan 

bagaimana citra mental Anda menyerupai pendengar Anda. 

Sukses dalam pidato bahasa Indonesia dapat membuka seluruh kesempatan di 

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

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

manfaat praktis, dan manfaat kebudayaan. 

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

sensitif dan seorang komunikator yang terampil; public speaking mendorong Anda 

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

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

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

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

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

cara menyusun; belajar untuk mendengarkan, mengevaluasi secara kritis, 

mengkategorikan jenis pesan, membandingkan apakah pesan itu masih sesuai 

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

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

mendapatkan bantuan di kelas; komunikasi lisan selalu menjadi salah satu 

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

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

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

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

pada kemampuan komunikasi; mempelajari kemampuan untuk membujuk orang lain 

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

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

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

mendapatkan manfaat yang terdiri dari: belajar untuk menghindari etnosentrisme; 

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

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

ungkapan unik dari banyak keistimewaan; tergolong kelompok manakah Anda? 

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

bahasa Indonesia sangat penting bagi kehidupan manusia terutama untuk kehidupan 

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

dalam hidup kita. 

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

komunikasi yang dapat membuat perbedaan besar dalam kemampuan seseorang untuk 

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

publik, Anda memiliki kesempatan untuk menyampaikan pesan tanpa dicela kepada 

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

hal. 

 

1. Pembicara 

Salah satu komponen utama dari tindakan berbicara adalah pembicara, yang 

merupakan sumber pesan.  

2. Penonton 

Anda harus menganalisis pendengar Anda terlebih dahulu untuk memutuskan 

bagaimana caranya untuk menyajikan ide-ide Anda.  

3. Alur 

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

sasaran, nada suara dan kata-kata untuk berkomunikasi. 

4. Pesan 

Pesan adalah apa yang akan dikatakan oleh kepada audiens. 

5. Umpan balik 

Ini adalah tentang informasi yang diterima oleh pembicara dari penonton tentang 

presentasi dan respon pembicara terhadap reaksi penonton. 

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

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

mengumpulkan bukti dan memasukkannya ke dalam beberapa pola yang tersusun. 

Mereka memberikan beberapa pendapat tentang bahasa yang akan mereka gunakan, 

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

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

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

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

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

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

memperluas cakrawala kita melalui pengembangan pribadi, pengaruhny bagi diri 

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

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

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

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

untuk mencapai kesuksesan dalam hidup kita. 

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

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

mungkin akan menemukan beberapa masalah. Masalahnya bisa saja muncul karena 

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

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

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

faktor yang dihadapi oleh siswa dalam berbahasa Indonesia atau pidato bahasa 

Indonesia: 

1. Rasa Cemas 

2. Harga Diri 

3. Motivasi 

 

1. Rasa Cemas 

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

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

kecemasan saat berpidato tahu pentingnya ketenangan dan kepercayaan diri ketika 

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

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

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

yang mungkin terjadi (Manser di Ratna, 2012). 

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

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

antara satu dengan yang lain. Namun, faktor-faktor  umumnya berlaku untuk kita 

semua. 

Mengetahui penyebab rasa cemas saat berpidato adalah langkah pertama untuk 

mengaturnya dengan baik. Banyak faktor kecemasan yang timbul  mempengaruhi 

hampir semua dari kita termasuk: 

1) Miskin persiapan 
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2) Berharap hal-hal yang tidak sesuai pada diri sendiri 

3) Takut akan evaluasi 

4) Fokus pada diri sendiri yang berlebihan 

5) Takut  terhadap penonton 

6) Tidak memahami reaksi tubuh kita 

Di sisi lain, masalah dengan kecemasan berbicara tingkat tinggi yang dinyatakan 

oleh Ratna (2012) adalah: 

1) Orang-orang dengan kecemasan berbicara tingkat tinggi sering menghindari 

komunikasi. 

2) Mereka jarang dianggap sebagai pemimpin. 

3) Orang lain mungkin memiliki persepsi negative terhadap mereka karena mereka 

tampaknya tidak ramah. 

4) Tetapi orang-orang dengan kecemasan tingkat tinggi dapat diajarkan bagaimana 

mengatur rasa cemas mereka! 

Menurut Patel (2013), rasa cemas saat berpidato, rasa takut yang berhubungan 

dengan menyampaikan pidato, merupakan sebuah isu penting bagi banyak orang. 

Kami telah menemukan bahwa 14 persen dari orang-orang yang terdaftar dalam kursus 

berbicara di depan umum dasar di sekolah kami menderita rasa cemas yang ekstrim 

saat berpidato, banyak siswa lainnya melaporkan bahwa rasa cemas saat berpidato 

menjadi masalah penting, dan hampir semua siswa menyatakan telah mengalami 

kecemasan yang sama pada satu waktu atau yang lain. Tentu saja, rasa cemas terhadap 

pidato tidak hanya dibatasi untuk siswa dalam kursus berbicara di depan umum. 

Sebuah survei orang dewasa Amerika pada tahun 1973 mengungkapkan bahwa 41 

persen responden meletakkan berbicara di depan umum sebagai ketakutan nomor satu 

bagi mereka, sementara hanya 19 persen responden menuliskan mati adalah yang 

nomor satu. Selain itu, Suharyono (2012) juga menyatakan bahwa ada tiga aspek 

situasi berkontribusi pada tingkat kecemasan terhadap pidato yang dirasakan oleh 

seseorang, yaitu:   

a. Sesuatu yang baru 

Sesuatu yang baru menyangkut tentang melakukan hal-hal yang baru dan asing. 

Bagi banyak orang, berpidato merupakan peristiwa langka. Tetapi, bahkan pembicara 
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yang sudah berpengalaman pun dapat menemukan suatu keadaan yang baru. Misalnya, 

guru yang nyaman berbicara dengan siswa akan menghadapi situasi baru ketika 

diminta untuk mengatasi rekan-rekan mereka atau untuk memberikan kursus pada 

sebuah kamera televisi untuk pertama kalinya. Takut melakukan hal baru mungkin 

terkait dengan kegagalan dalam situasi seperti di masa lalu. 

b. Sifat mencolok 

Mencolok berarti bahwa Anda berdiri diluar dari penonton. Misalnya, Anda 

mungkin merasa mencolok ketika, setelah diam-diam duduk di antara audiens yang 

banyak, Anda kemudian berdiri untuk memberikan komentar. Anda tiba-tiba menjadi 

pusat perhatian. Berdiri terpisah dari penonton, seperti halnya ketika memberikan 

pidato, akan menimbulkan sifat mencolok tersebut yang dapat meningkatkan perasaan 

cemas saat pidato. 

c. Karakteristik Penonton 

Karakteristik penonton bisa sangat mempengaruhi kecemasan berpidato. Hal ini 

termasuk ukuran, status, keakraban, dan perilaku. Kebanyakan orang merasa lebih 

takut dengan penonton yang lebih banyak. Kita biasanya mengalami rasa takut yang 

lebih lagi ketika menghadapi penonton dengan status yang lebih tinggi, karena mereka 

dengan status yang lebih tinggi berada di posisi untuk menghargai atau menghukum 

kita. Pada dasarnya, potensi risiko akan menjadi lebih tinggi dengan penonton seperti 

itu daripada dengan satu individu atau mereka dengan status yang lebih rendah. 

Penonton yang asing akan menghasilkan kecemasan yang lebih tinggi karena kita 

kurang mampu memprediksi respon mereka. Terakhir, perilaku penonton dapat 

mempengaruhi pengaruh rasa cemas kita ketika berbicara. Jika penonton itu tampak 

marah, bosan atau tidak memperhatikan, perilaku tersebut dapat meningkatkan 

kecemasan kita. 

Rumit terkait dengan harga diri dan menahan diri, konsep rasa cemas memainkan 

peran penting dalam pemerolehan bahasa Indonesia afektif, meskipun semua siswa 

tahu apa itu kecemasan dan semua siswa memiliki pengalaman tentang rasa cemas, 

kecemasan masih tidak mudah untuk didefinisikan dalam kalimat sederhana. Scovel 

dalam Patel (2013) menyatakan bahwa kecemasan dikaitkan dengan perasaan gelisah, 

frustrasi, keraguan diri, ketakutan atau kekhawatiran. 
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Beberapa ahli yang meneliti tentang kecemasan menunjukkan bahwa, seperti harga 

diri, kecemasan bisa dialami di berbagai tingkat. Yang paling dalam atau global, sifat 

kecemasan adalah kecenderungan yang lebih permanen untuk terus merasa gelisah. 

Beberapa siswa diduga dan umumnya cemas tentang banyak hal. Pada tingkat yang 

lebih kepada sesaat atau situasional saja, keadaan cemas dialami dalam kaitannya 

dengan beberapa peristiwa atau tindakan tertentu. Seperti yang kita pelajari dalam 

kasus harga diri, maka, adalah penting baik di dalam dan luar kelas bagi guru untuk 

mencoba menentukan apakah rasa cemas siswa berasal dari sifat yang lebih global atau 

apakah itu berasal dari situasi tertentu pada saat ini.  

 

 

1. Model Pengajaran CLT 

Berbeda dengan jumlah yang telah ditulis dalam karya sastra Metode Pembelajaran 

Komunikatif (Communicative Language Teaching Method) tentang dimensi 

komunikatif sebuah bahasa, hanya sedikit yang telah ditulis tentang teori belajar. 

Menurut Patel (2013), unsur-unsur yang mendasari teori belajar dapat dilihat dalam 

beberapa praktek CLT. Namun, salah satu unsur tersebut dapat digambarkan sebagai 

prinsip komunikasi: kegiatan yang melibatkan komunikasi nyata yang 

mengembangkan pembelajaran. Unsur kedua adalah prinsip tugas: aktivitas di mana 

bahasa digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas yang berarti mengembangkan 

pembelajaran. Unsur ketiga adalah prinsip kebermaknaan: bahasa yang berarti 

mendukung proses pembelajaran bagi pelajar (Rickheit & Strohner, 2008). Kegiatan 

belajar yang karenanya dipilih sesuai dengan seberapa baik mereka melibatkan siswa 

dalam penggunaan bahasa yang bermakna dan sebenarnya (bukan hanya mesin praktik 

tentang pola bahasa). Menurut teori ini, pemerolehan kompetensi komunikatif dalam 

bahasa adalah contoh pengembangan keterampilan yang melibatkan baik aspek 

kognitif dan aspek perilaku: 

a) Aspek kognitif melibatkan internalisasi rencana untuk membuat perilaku yang 

sesuai. Untuk penggunaan bahasa, rencana ini berasal utamanya berasal dari sistem 

bahasa. Mereka termasuk aturan tata bahasa, tata cara memilih kosa kata, dan adat 

sosial yang mengatur tentang berbicara. 
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b) Aspek perilaku melibatkan otomatisasi rencana-rencana ini sehingga mereka 

dapat dikonversi menjadi kinerja yang lancar di waktu yang sebenarnya. Hal ini terjadi 

terutama melalui praktik dalam mengkonversi rencana menjadi kinerja (Abebe, 2012). 

Teori ini, dengan demikian, mendorong sebuah penekanan pada praktik sebagai 

cara untuk mengembangkan keterampilan komunikatif.  

Untuk memahami model pengajaran komunikatif secara rinci, peneliti akan 

menggambarkan bagaimana model pengajaran seharusnya dilakukan. Gambaran ini 

diadaptasi dari Patel (2013) dengan sedikit modifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Pengajaran Komunikatif (Dedi Efrizal: 2014) 

Desain tersebut menunjukkan bahwa seorang instruktur harus menetapkan 

sebuah proses untuk siswanya yang harus diminta untuk berbicara sebaik mungkin 

dengan semua sumber yang tersedia. Jika instruktur melihat bahwa para peserta didik 

tidak berada dalam kondisi yang nyaman untuk berbicara atau berkomunikasi karena 

kekurangan bantuan bahasa, maka ia harus menyediakan item bahasa yang diperlukan 

Berkomunikasi sebaik 
mungkin dengan 

sumber-sumber yang ada 
di dalam kelas 

Bahasa saat ini terbukti 
diperlukan untuk 

komunikasi yang efektif 

Latihan, bila diperlukan 
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untuk interaksi yang efektif, baik leksikal dan struktural dan instruktur dapat 

menawarkan latihan, jika memang dibutuhkan. Ini adalah struktur pedagogis dan 

metodologis dimana pengajaran bahasa yang komunikatif harus dilakukan. Dalam 

penelitian ini, bahan ajar dikembangkan dengan mengadopsi model pengajaran 

komunikatif ini dimana item bahasa yang ada saat ini terbukti diperlukan untuk 

komunikasi yang efektif di setiap bagian awal dari masing-masing unit, guru melatih 

bahan-bahan tersebut jika siswa merasa sulit untuk mengungkapkan kemampuan 

mereka dalam berbahasa Indonesia, dan kemudian membiarkan mereka berlatih 

berbahasa Indonesia sebaik mungkin dengan ketersediaan sumber daya di dalam kelas. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Metode Pembelajaran Komunikatif 

(Communicative Language Teaching Method) meningkatkan keterampilan berpidato 

Bahasa Indonesia pada siswa kelas VIIII MTs Negeri 1 Kota Bengkulu tahun 

akademik 2017-2018?”  

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

melihat bagaimana Metode Pembelajaran Komunikatif (Communicative Language 

Teaching Method) dapat meningkatkan keterampilan berpidato Bahasa Indonesia pada 

siswa kelas VIIII MTs Negeri 1 Kota Bengkulu tahun akademik 2017-2018. 

 

Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) (Latief, 2012). Ada 

tiga kata yang membentuk pengertian tersebut, maka ada tiga pengertian pula yang 

dapat diterangkan. 

a) Penelitian: kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan metodologi 

tertentu untu memperoleh data atau informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan 

mutu dari suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti 

b) Tindakan: sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan 

tertentu, yang dalam penelitian ini berbentuk rangkaian siklus kegiatan 
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c) Kelas: sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran 

yang sama dari seseorang guru  

 

Prosedur Penelitian 

  Prosedur dala penelitian ini adalah were pre-assessment, siklus I, siklus II, dan 

Siklus III.Setiap siklus teediri dari empat komponen, yaitu, Perencanaan (planning), 

Penerapan (acting), Observasi (observing) dan Refleksi dan evaluasi (reflecting and 

evaluating).  

 

Prosedur Analisis Data  

  Pertama, Peneliti mengumpulkan data nilai individu siswa disetiap bagian 

akhir dari masing-masing siklus dengan memberikan mereka tes/ ujian. Lalu, peneliti 

menghitung nilai para siswa tersebut dan memasukkannya  kedalam bentuk persentase 

dengan pedoman pada interval nilai.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 

a) Pre-assessment  

Persentase nilai siswa dalam berpidato Bahasa Indonesia dalam pre-assessment 

dapat dilihat dari tabel berikut. 

NO INTERVAL SISWA PERSENTASE 

1 Sangat Rendah  10 siswa 33% 

2 Rendah 11 siswa 37% 

3 Cukup Baik  6 siswa            20% 

4 Baik  2 siswa 7% 

5 Sangat Baik 1 siswa 3% 

 

Tabel I. Persentase nilai Siswa dalam Pre-Assessment 

 

  Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa keterampiplan siswa dalam 

berpidato Bahasa Indonesia masih rendah bahkan sangat rendah, hal ini disebabkan 

oleh beberapa permasalahan yang mempengaruhi keterampilan siswa dalam menulis. 
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Dengan mengetahui problem yang dihadapi oleh siswa dalam menulis, maka peneliti 

merasa bahwa sebuah metode pengajaran yang cocok mutlak diperlukan dalam 

kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berpidato Bahasa Indonesia. Dengan adanya metode 

pengajaran bahasa Indonesia yang tepat, maka motivasi mereka juga akan meningkat. 

b) Siklus I 

Persentase nilai siswa dalam berpidato Bahasa Indonesia dalam siklus I dapat 

dilihat dari tabel berikut. 

NO INTERVAL SISWA PERSENTASE 

1 Sangat Rendah  7 siswa 23% 

2 Rendah 7 siswa 23% 

3 Cukup Baik  6 siswa 20% 

4 Baik  8 siswa 27% 

5 Sangat Baik 2 siswa 7% 

Tabel II. Persentase nilai Siswa dalam Siklus I 

 

Berdasarkan hasil nilai siswa pada siklus I, peneliti merasa bahwa Metode 

Pembelajaran Komunikatif (Communicative Language Teaching Method) adalah 

metode yang baik untuk mengajar berpidato Bahasa Indonesia untuk siswa kelas VIII 

MTs Negeri 1 Kota Bengkulu dan harus diterapkan dalam proses belajar dan mengajar 

untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, khususnya dalam berpidato Bahasa 

Indonesia. Di sisi lain, kondisi para siswa seperti motivasi, ketertarikan untuk menulis, 

keberanian, dan kepercayaan diri meningkat dengan baik. Karena peneliti masih 

menemukan banyak permasalahan tentang aspek di atas dimana para siswa masih 

merasa bingung dalam mengorganisasikan kata-kata dalam tulisan, maka peneliti akan 

melanjutkan ke siklus II. 

c) Siklus II 

 Persentase nilai siswa dalam berpidato Bahasa Indonesia dalam siklus II dapat 

dilihat dari tabel berikut. 

NO INTERVAL SISWA PERSENTASE 

1 Sangat Rendah  4 siswa 13% 
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2 Rendah 6 siswa 20% 

3 Cukup Baik  8 siswa 27% 

4 Baik  9 siswa 30% 

5 Sangat Baik 3 siswa 10% 

 

Tabel III. Persentase nilai Siswa dalam Siklus II 

 

Berdasarkan nilai diatas, peneliti harus meningkatkan bahan ajar atau instrument  

dengan kualitas yang lebih biak lagi untuk digunakan pada siklus berikutnya. 

Disamping itu, peneliti harus mengatur kondisi kelas dengan biak agar tetap aktif dan 

kondusif, serta mampu memotivasi para siswa untuk lebih baik lagi. 

 

d)  Siklus III 

 Persentase nilai siswa dalam berpidato Bahasa Indonesia dalam siklus III dapat 

dilihat dari tabel berikut: 

 

NO INTERVAL SISWA PERSENTASE 

1 Sangat Rendah  0 siswa 0% 

2 Rendah 3 siswa 10% 

3 Cukup Baik  10 siswa 33% 

4 Baik  9 siswa 30% 

5 Sangat Baik 8 siswa 27% 

 

Tabel IV. Persentase nilai Siswa dalam Siklus III 

 

Berdasarkan dari nilai diatas, peneliti dan guru  bahasa Indonesia kelas VII MTs 

Negeri 1 Kota Bengkulu melihat peningkatan yang signifikan dalam kegiatan dan 

keterampilan siswa dalam berpidato Bahasa Indonesia. Para siswa mampu mengurangi 

permasalahn yang mereka hadapi di dalam berpidato Bahasa Indonesia selama 

kegiatan belajar dan mengajar. Akan tetapi, di sisi lain, ada sebagian siswa yang masih 

beruasaha untuk mampu menjadi lebih baik lagi dalam berpidato Bahasa Indonesia 
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dimana mereka masih sedikit bingung ketika mereka berpidato Bahasa Indonesia. 

Namun secara keseluruhan para siswa telah mampu mengurangi permasalahan yang 

mereka hadapi selama ini dalam berpidato Bahasa Indonesia dan mereka telah 

mencapai indicator keberhasilan yaitu telah mencapai standar Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) pada mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu 70 (tujuh puluh).  

2. Diskusi 

Berdasarkan hasil yang telah di dapat oleh peneliti di masing-masing siklus 

dalam penelitian ini, kita dapat melihat bahwa para siswa sangat tertarik dalam 

meningkatkan kemampuan mereka dalam berpidato Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan Metode Pembelajaran Komunikatif (Communicative Language 

Teaching Method). Mereka memiliki kepercayaan diri yang baik untuk mampu 

menulis dengan baik, memiliki motivasi yang tinggi untuk tetap belajar dan 

meningkatkan kemampuan dan tidak memiliki rasa takut ketika melakukan kesalahan. 

Dan yang paling utama adalah kemampuan mereka yang meningkat dari satu sisklus 

ke siklus berikutnya. Di samping itu, Metode Pembelajaran Komunikatif 

(Communicative Language Teaching Method)  dapat meningkatn motivasi para siswa 

untuk menjadi lebih aktif dan memiliki partisipasi yang sangat besar dalam kegiatan 

berpidato Bahasa Indonesia khususnya selama kegiatan belajar dan mengajar didalam 

kelas. 

 

SIMPULAN 

  Metode atau teknik pengajaran adalah salah satu komponen yang sagat penting 

dalam kegiatan belajar dan mengajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran dan 

para siswa merasa nyaman selama kegiatan belajar dan mengajar tanpa harus memiliki 

pemikiran bahwa berpidato Bahasa Indonesia adalah kegiatan yang sangat sulit. Salah 

satu metode pengajaran yang dapat diterapkan dalam kegiatan belajar dan mengajar 

bahasa Indonesia adalah Metode Pembelajaran Komunikatif (Communicative 

Language Teaching Method). Metode ini memberikan kesempatan yang besar untuk 

para siswa untuk dapat berpidato Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 
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ABSTRAK 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang menjadi menarik apabila 
seorang guru menggunakan metode yang tepat dalam menyampaikan pembelajaran 
Bahasa Indonesia. Sayangnya di era modern sekarang ini, seorang guru masih 
berpedoman dengan pembelajaran yang konvensional yaitu sistem pengajaran yang 
masih berpusat kepada guru, sehingga membuat siswa menjadi pasif dan kurangnya 
motivasi siswa pada saat pelajaran. Makalah ini bertujuan untuk memberikan alternatif 
pengajaran menggunakan media audio visual berupa tayangan cerita rakyat yang 
mampu memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar. Melalui motivasi yang 
dimiliki siswa, maka pembelajaran di kelas akan menjadi bermutu sehingga siswa juga 
mampu mengidentifikasi unsure suatu cerita melalui tayangan media audio visual yang 
didukung oleh motivasinya menyaksikan tayangan dari awal hingga akhir.  Media 
audio visual dapat memberikan pemahaman kepada siswa karena adanya perpaduan 
antara gambar dan suara yang dikemas dengan menarik, maka siswa akan senang dan 
termotivasi. 

Kata kunci : Motivasi belajar, unsure cerita,media audio visual 

 

ABSTRACT 

Bahasa Indonesia is one of the subjects that becomes interesting when a teacher uses 
the right method in conveying Indonesian language learning. Unfortunately in the 
modern era today, a teacher is still guided by the conventional learning of the teaching 
system that is still centered on the teacher, thus making students become passive and 
lack of student motivation during the lesson. This paper aims to provide an alternative 
teaching using audio visual media in the form of folklore impressions that are able to 
provide motivation to students to learn. Through the motivation of students, the 
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learning in the classroom will be qualified so that students are also able to identify the 
element of a story through audio visual media show supported by the motivation to 
watch the impressions from beginning to end. Audio visual media can provide 
understanding to students because of the mix of images and sounds that are packed 
with interesting, then students will be happy and motivated. 

Keywords: learning motivation, story element, audio visual media 
 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan  kebutuhan yang harus dimiliki  bagi setiap manusia 

untuk kelangsungan hidupnya, melalui pendidikan seseorang dapat memiliki ilmu 

serta wawasan yang luas. Oleh karena itu pendidikan menjadi prioritas utama bagi 

manusia untuk bersaing dalam memajukan dan menambah ilmu yang dimilikinya, 

sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini semakin pesat. 

Pada Sekolah Dasar untuk memperoleh kondisi belajar yang optimal, unsur- 

unsur pendukung dalam kegiatan belajar harus mendukung dan saling 

berkesinambungan. Adanya pembelajaran yang bervariasi diharapkan dapat lebih 

membangkitkan semangat dan memotivasi siswa dalam belajar, supaya kompetensi 

yang ditetapkan dalam kurikulum dapat dicapai oleh siswa. Salah satu faktor 

penunjang keberhasilan belajar adalah peran media pembelajaran media pembelajaran 

memiliki peran yang cukup penting karena sebagai perantara tentang kerumitan 

penyampaian materi apabila disampaikan secara lisan atau materi yang kurang mampu 

guru jelaskan melalui kata- kata. 

Menggunakan media audiovisual tentang cerita rakyat dapat membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan pengalaman belajar yang sungguh 

menyenangkan dan mungkin membawa kesan yang tak terlupakan bagi siswa maupun 

guru. Dalam penelitian ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi unsur cerita 

rakyat yang ditayangkan. petunjuk guru siswa lebih termotivasi dalam belajar. 

Sehubungan dengan hal tersebut, makalah ini  mencoba 

mengemukakan  sumbangan pemikiran demi efektifnya  pengajaran Bahasa Indonesia. 

Titik berat pembahasan diarahkan  kepada media audio visual yang akan digunakan 
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dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik 

dan membuat siswa termotivasi untuk belajar sehingga siswa dapat mngidentifikasi 

unsur cerita yang terdapat pada media audio visual.  

 

KAJIAN TEORI 

Pengertian motivasi belajar 

Motivasi menurut Djaali ( 2008: 101) adalah keadaan yang terdapat dalam diri 

seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian 

suatu tujuan. Menurut Soemanto (Majid, 308-309) secara umum mendefinisikan 

motivasi sebagai perubahan tenaga yang ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi – 

reaksi pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Asdiqoh (2013: 73) Motivasi adalah 

daya dorong yang dimiliki, baik secara intrinsic maupun ekstrinsik yang membuat 

mereka mau belajar. 

Belajar menurut Muhibbin Syah (2010: 68) adalah tahapan perubahan tingkah 

laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Belajar menurut Haryu Islamuddin 

(2012: 161) adalah perubahan tingkah laku yang timbul karena proses belajar 

mengajar.  

Berdasarkan uraian diatas bahwa motivasi belajar adalah energi aktif yang 

menyebabkan terjadinya suatu perubahan diri seseorang yang tampak pada gejala 

kejiwaan, perasaan dan juga emosi sehingga mendorong individu untuk bertindak atau 

melakukan sesuatu dikarenakan adanya tujuan, kebutuhan, dan keinginan yang harus 

terpuaskan. 

Perlu ditegaskan bahwa motivasi berhubungan dengan suatu tujuan yang 

berpengaruh pada aktivitas. Fungsi motivasi (Maslikhah, 2009:166) adalah sebagai 

berikut: 

a. Memberi semangat dan mengaktifkan peserta didik supaya tetap berminat dan 

siaga. 
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b.  Memusatkan peserta didik pada tugas – tugas tertentu yang berhubungan dengan 

pencapaian tujuan belajar. 

c. Membantu memenuhi kebutuhan akan hasil jangka pendek dan hasil jangka 

penjang. 

Berdasarkan penjelasan istilah diatas, maka dapat ditarik indikator motivasi 

belajar adalah sebagai berikut: 

a. Siswa aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.. 

b. Siswa selalu memperhatikan penjelasan yang diterangkan oleh guru. 

c. Siswa dalam proses belajar mengajar mencatat pelajaran yang dianggap penting. 

d. Siswa berani menanyakan penjelasan dari guru yang belum jelas. 

e. Siswa bekerja keras untuk mendapatkan nilai yang maksimal. 

 

A. Pengertian media audio visual 

Bila media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat diartikan dengan 

manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan. Djamarah dan Zain (2006:124-125), mengatakan 

media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. 

Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena media audio visual 

terbagi menjadi dua jenis, yakni: (1) audio visual murni yaitu baik unsur suara maupun 

unsur gambar berasal dari satu sumber, dan (2) audio visual tidak murni yaitu unsur 

suara dan unsur gambar berasal dari sumber yang berbeda. Batasan-batasan mengenai 

pengertian media di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah suatu alat yang 

digunakan untuk menyampaikan suatu atau informasi dari sumber kepada penerima 

yang berfungsi sebagai perangsang kegiatan belajar dan merupakan bentuk 

komunikasi antara pengirim dan penerima pesan dalam bentuk audio maupun audio 

visual 

Manfaat praktis penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

(Kustandi, 2011: 23) yaitu : 

a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga 

dapat memperlancar serta meningkatkan proses dan hasil belajar. 
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b. Meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak siswa sehingga menimbulkan 

motivasi, interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan, dan 

kemungkinan siswa untuk belajar sendiri sesuai kemampuan dan minatnya. 

c. Media pembelajaran dapat mengetasi keterbatasan indra, ruang, dan waktu. 

d. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa dilingkungan mereka serta memungkinkan terjadinya interaksi 

langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan. Penggunaan media 

pembelajaran hendaknya diupayakan untuk memanfaatkan kelebihan–kelebihan 

yang dimiliki oleh media tersebut. 

Fungsi media menurut Daryanto (2010: 20) adalah sebagai berikut: 

a. Memotivasi minat atau tindakan. Untuk memenuhi fungsi memotivasi, maka 

media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik penyampaian materi 

dengan berbasis audio visual. 

b. Memberikan instruksi/ pengarahan kepada siswa. 

c. Menyajikan informasi kepada siswa mengenai hal – hal yang belum dimenerti 

oleh siswa. 

A. Unsur- unsur cerita dongeng  

Nurgiyantoro (2005:23) mengatakn bahwa, unsur intrinsik sastra adalah unsur-

unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur yang dimaksud misalnya 

peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang pencerita, gaya bahasa, 

dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dongeng yang merupakan 

bagian dari karya sastra yang berbentuk prosa juga mempunyai unsur intrinsik. 

Masing-masing unsur merupakan satu kesatuan yang utuh dalam membentuk sebuah 

cerita dongeng. Adapun unsur intrinsik karya sastra dongeng yaitu tema, amanat, alur, 

tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan latar atau setting. Adapun penjelasannya 

sebagai berikut. 

1. Tema 

Tema menurut Nurgiyantoro (2005:80) dapat dipahami sebagai makna yang 

mengikat keseluruhan unsur cerita sehingga sastra tersebut hadir sebagai sebuah 

kesatuan yang padu. Tema merupakan kebenaran yang diperjuangkan melalui logika 

cerita yang mengandung prinsip kebenaran yang sesuai dengan hati nurani. Alasan 
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pengarang hendak menyajikan cerita ialah hendak mengemukakan suatau gagasan. 

Gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra itu yang disebut 

tema (Sudjiman 1991:50). Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa tema adalah gagasan pokok atau ide pokok yang hendak disampaikan 

pengarang kepada pembaca yang terdapat dalam sebuah cerita. 

2. Amanat 

Amanat adalah suatu ajaran moral yang ingin disampaikan pengarang. Menurut 

Suharianto (2005:71) amanat dapat disampaikan secara tersurat dan tersirat. Tersurat, 

artinya pengarang menyampaikan langsung kepada pembaca melalui kalimat, baik itu 

berupa keterangan pengarang atau pun berbentuk dialog pelaku. Dan tersurat jika 

pengarang menyampiakan atau mengungkapkan amanat tersebut melalui lakuan tokoh 

maupun jalan pikiran tokoh. 

Berdasarkan uraian mengenai amanat di atas jelas bahwa amanat adalah pesan yang 

ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca baik secara tersurat maupun 

tersirat yang terdapat dalam karya fiksi. 

3. Alur 

Sebuah cerita fiksi dimulai dengan penceritaan suatu keadaan. Keadaan itu 

kemudian mengalami perkembangan dan pada akhirnya ditutup dengan sebuah 

penyelesaian, dan itulah yang dinamakan alu atau plot. Pengertian alur dalam karya 

fiksi adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga 

membentuk sebuah jalinan cerita yang dihadirkan oleh para tokoh atau pelaku dalam 

suatu cerita (Aminuddin,2002:83). Dilihat dari cara menyusun bagian-bagian plot 

tersebut di atas, alur cerita dapat dibedakan menjadi alur maju/lurus, yaitu jika cerita 

tersebut disusun mulai kejadian awal diteruskan dengan kejadia-kejadian berikutnya 

dan berakhir pada pemecahan masalah; dan alur sorot balik (flashback), yakni apabila 

cerita disusun dari bagian akhir dan bergerak ke muka menuju titik awal cerita. Dari 

penjabaran dapat disimpulkan bahwa alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang 

menunjukkan hubungan sebab-akibat sehingga merupakan satu kesatuan yang padu 

dan utuh.  

4. Tokoh dan Penokohan 
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Pelaku yang memerankan peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu 

mampu menjalin sebuah cerita disebut tokoh. Adapun cara pengarang menampilkan 

tokoh atau pelaku disebut penokohan (Aminuddin 2002:79). Penokohan atau 

perwatakan adalah pelukisan mengenai tokoh cerita, baik keadaan lahir maupun 

keadaan batinnya yang dapat berupa pandangan hidup, sikap, keyakinan, adat istiadat, 

dan sebagainya (Suharianto 2005:31). Melalui penokohan cerita menjadi lebih nyata 

dalam angan-angan pembaca 

5. Latar atau Setting 

Unsur latar menurut Nurgiyantoro (2007:227) dibedakan dalam tiga unsur pokok 

yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat menyarankan pada lokasi 

terjadinya peristiwa yang diceritakan. Latar waktu berhubungan dengan masalah 

”kapan” terjadinya peristiwa yang diceritakan, sedangkan latar sosial menyarankan 

pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu 

tempat yang diceritakan dalam karya fiksi.  

6. Sudut pandang  

Sudut pandang merupakan cara dan sudut pandangan yang digunakan pengarang 

sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang 

berbentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca (Abrams dalam 

Nurgiyantoro 2007:248). Aminuddin (2004:90) membagi jenis-jenis sudut pandang 

dengan istilah (1) narrator omniscient (pengisahan sebagai pelaku cerita), (2) narrato 

observer omniscient (pengisah sebagai pengamat dan pelaku cerita), dan narrator the 

third person omniscient (pengarang sebagai pelaku ketiga yang serba tahu). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sudut pandang 

merupakan cara yang digunakan oleh pengarang dalam memandang dan 

memposisikan dirinya untuk menceritakan para pelaku dan jalan cerita yang terdapat 

dalam karya fiksi. 

SIMPULAN  

Pendidikan menjadi prioritas utama bagi manusia untuk bersaing dalam 

memajukan dan menambah ilmu yang dimilikinya, sehingga mampu mengikuti 

perkembangan zaman yang sekarang ini semakin pesat. Dengan menggunakan media, 
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peserta didik menjadi lebih semangat untuk belajar bahasa Indonesia sehingga dapat 

meningkatkan nilai peserta didik terutama pada mata pelajaran bahasa Indonesia serta 

mencintai bahasanya.  

Menggunakan media audiovisual, yaitu video tentang cerita rakyat dapat 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan pengalaman belajar. 

Dipilihnya media audiovisual dikarenakan lebih efektif dalam pembelajaran menurut 

petunjuk guru siswa lebih termotivasi dalam belajar. Dalam penelitian ini, siswa 

diharapkan dapat mengidentifikasi unsur cerita rakyat yang ditayangkan.  

Sehubungan dengan hal tersebut, diberikan beberapa rekomendasi sebagai 

berikut: 

1. Setiap lembaga pendidikan, baik dasar, menengah, maupun perguruan tinggi 

hendaknya menyiapkan dan melengkapi sarana dan prasarana dalam pembelajaran. 

2. Setiap guru harus meningkatkan kemampuan di bidang Teknologi informatika 

sehingga dapat merancang dan menggunakan media sebagai sarana pembelajaran yang 

efektif. 

3. Siswa atau peserta didik juga perlu ditingkatkan pengetahuan, wawasan, dan 

keterampilannya di bidang Teknologi informatika sehingga dapat menggunakannya 

sebagai media dan sumber belajar yang tidak terbatas. 

4. Guru bahasa Indonesia harus menguasai Teknologi informatika sehingga dapat 

merancang dan memanfaatkan Teknologi informatika sebagai media pembelajaran 

yang efektif dan relevan dengan empat aspek keterampilan berbahasa. 
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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 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
484 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

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. 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
491 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

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  



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
510 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

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.  
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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. 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
535 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

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 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
555 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

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 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
568 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

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). 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
576 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

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 
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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.   

 

DAFTAR PUSTAKA 

Basuki, B. Purnomo. 2011. Dasar-Dasar Urologi, Perpustakaan Nasional RI, Katalog 
Dalam Terbitan (KTO). Jakarta 

Crawley dan Mountain. 1995. Language Development: An Introduction, New York: 
Macmillan Publishing Company 

Eanes. 1997. Study Of Learning Technic. Diterjemahkan oleh Jaka Umbara. Jakarta: 
Cipta Pubh 
Harris, J. Albert dan Sipay, Edward R. 1980. How to Increasing Reading Ability. New 

York: Longman. Harris 
Lamb dan Arnold. 1976. Pengaruh Keterampilan Membaca. Bandung: Pustaka 
Rahim, Farida. 2005. Pengajaran Membaca Di Sekolah Dasar. Jakarta : Bumi Aksara 
Rahim, Farida. 2007. Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar (Edisi Kedua). Jakarta: 

Bumi Aksara 
Suyatno. 2005. Permainan Pendukung Pembelajaran Bahasa dan Sastra. Jakarta: 

Grasindo 
Torgessen, J.K. 1992. Individual Differences in Response to Early Intervention in 

Reading: The lingering Problem of Treatment Resisters, Learning 
Disabilities Research and Practice. 15.1. 55-64 

Zuchdi, Damayanti dan Budiasih, 1996/1997. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
di Kelas Rendah. Yogyakarta: PAS 

Zuchdi, Damayanti. 2007. Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca. 
Yogyakarta: UNY Press 

 

  



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
581 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

ANTARA TEORI DAN PENGALAMAN MENERJEMAHKAN: 
SUATU PENDAPAT MENUJU TEORI TERJEMAHAN  

 

Maharani Intan Andalas 
 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Semarang 

email: intan_andalas@mail.unnes.ac.id 

 

ABSTRAK 
Tulisan ini berupaya menggambarkan konsep, teori terjemahan dan mencoba 
menyusun pendapat mengenai penerjemahan berdasarkan pemahaman terhadap apa 
yang dialami penerjemah yang berpengalaman dan pengalaman penulis saat 
menerjemahkan. Dalam penerjemahan, setiap penerjemah akan mengalami proses dan 
menemui permasalahan yang berbeda. Salah satu sastrawan Indonesia yang telah 
memiliki banyak pengalaman dalam menerjemahkan ialah Ajip Rosidi. Pengalaman 
penerjemahan Ajip Rosidi tidak sama dengan pengalaman penulis. Penerjemahan 
bergantung pada keberpihakan penerjemah pada sebuah teks. Penerjemah adalah 
‘petualang’ budaya dalam teks atau bahasa. 
 
Kata kunci: teori, penerjemahan, pengalaman 
 

ABSTRACT 
This paper seeks to illustrate concept, translation theories, and trying to compose 
opinions on translation based on an understanding of what experienced by proficient 
translator and the author’s experience when translating. In translation, every 
translator will experience the process and encounter different problems. One of the 
Indonesian writers who have had many experiences in translating is Ajip Rosidi. The 
translation experience of Ajip Rosidi is not the same as author’s experience. 
Translation depends on the alignment of the translator on a text. A translator is 
cultural ‘adventurer’ in text or language. 
 
Key word: theory, translation, experience 
 
 
PENDAHULUAN 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:1183), kata dasar ‘terjemah’ 

merupakan kata kerja yang menurunkan kata ‘menerjemahkan’ yang berarti menyalin 

atau memindahkan suatu bahasa ke bahasa lain atau mengalihbahasakan. Melalui arti 

tersebut, dapat dipahami bahwa menerjemahkan merupakan suatu kerja yang di 

dalamnya terlibat peran dari orang yang menerjemahkan yang disebut penerjemah. 
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Adapun proses atau cara dari menerjemahkan itu disebut penerjemahan, sedangkan 

hasil dari menerjemahkan disebut sebagai terjemahan. Dalam pengertian di atas pula, 

menerjemahkan dipahami dengan sederhana, yaitu kegiatan memindahkan bahasa lain 

(asing) ke bahasa sumber. Namun, pada praktiknya, penerjemahan memiliki liku-liku 

tersendiri. Penerjemahan tidak hanya membutuhkan pengetahuan bahasa, tetapi juga 

memerlukan pula kecakapan lain atau penguasaan terhadap hal-hal di luar bahasa. Di 

samping itu, faktor diri penerjemah juga mempengaruhi penerjemahan, termasuk 

sejauh apa pengalaman-pengalaman yang dimilikinya dalam menerjemahkan.  

Tulisan ini berupaya menggambarkan konsep, teori terjemahan dan mencoba 

menyusun pendapat mengenai penerjemahan berdasarkan pemahaman atas apa yang 

dialami penerjemah yang lebih berpengalaman melalui tinjauan kepustakaan dan 

pengalaman penulis saat menerjemahkan. Akan tetapi, disebabkan oleh keterbatasan 

yang ada, tinjauan yang akan dilakukan itu terbatas pada sumber-sumber yang dapat 

dijangkau oleh penulis.  

 

KONSEP DAN TEORI TERJEMAHAN 

Beberapa konsep tentang apakah penerjemahan itu telah dikemukakan oleh 

para ahli di antaranya Eugene A Nida dan Charles R Taber (1974) serta Peter Newmark 

(1988). Nida dan Taber menyatakan bahwa penerjemahan merupakan the 

reproduction in a receptor language of the closest natural equivalent of the source 

language message, first in terms of meaning and second in terms of style. Berdasarkan 

pengertian tersebut, penekanan penerjemahan ada pada aspek penyampaian pesan 

yang memiliki kesejajaran alami terdekat atas bahasa sumber yang direproduksi dalam 

bahasa penerima atau sasaran. Oleh karena itu, penyampai pesan inilah yang menjadi 

tugas penerjemah. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan 

Newmark. Menurut Newmark (1988:5), penerjemahan adalah rendering the meaning 

of a text into another language in the way that the author intended the text. Dalam 

pengertian ini, penerjemahan menekankan pada teks yang ditulis dalam bahasa lain 

dan maksud pengarang dalam teks tersebut. Kedua pendapat ahli tersebut 

memperlihatkan kemiripan pandangan bahwa dalam penerjemahan peran penerjemah 
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menjadi penting. Penerjemah setidaknya memiliki pengetahuan atas bahasa sumber 

dan bagaimana menyampaikannya dalam bahasa sasaran.  

Menurut Chambert-Loir (2009:10), teori penerjemahan sudah berkembang 

selama lebih dari dua puluh abad dan sudah lama dibedakan dua aliran yang bertolak 

belakang dalam tugas memindahkan teks ke dalam bahasa lain, yaitu aliran yang 

menitikberatkan pada teks sumber di satu pihak dan teks sasaran di pihak lain. 

Penerjemahan yang berpihak pada teks sumber akan cenderung menekankan aspek 

bentuk sehingga bersifat tidak bebas, sedangkan yang berpihak pada teks sasaran 

menekankan pada aspek isi sehingga bersifat bebas. Newmark (1988: 45) juga 

menyampaikan hal tersebut, bahkan ia menyebutnya sebagai masalah utama dalam 

menerjemahkan. The central problem of translating has always been whether to 

translate literally or freely. Perdebatan antara yang menganggap pesan lebih penting 

daripada bentuk menyarankan pada penerjemahan bebas yang berpihak pada bahasa 

sasaran, tetapi yang menganggap bahwa penerjemahan tidak akan mampu mengatasi 

hambatan bahasa sebagai produk budaya menyarankan pada penerjemahan literal yang 

berpihak pada bahasa sumber. Meskipun perdebatan tersebut masih berlangsung 

secara teoretis, praktiknya banyak sekali faktor yang diperhitungkan dalam 

penerjemahan, seperti tujuan penerjemahan, siapa yang akan membacanya, dan jenis 

teks. Berbagai pertimbangan atas faktor tersebut biasanya dilakukan oleh penerjemah 

yang berpengalaman. Namun, lebih lanjut Chambert-Loir (2009:16), menyatakan 

bahwa menerjemahkan bukan saja beralih dari suatu ke lain bahasa, tetapi juga dari 

suatu budaya ke budaya lain. Dengan demikian, dua kutub aliran dalam penerjemahan 

itu tidak dapat dilihat secara mutlak dalam hasil atau karya terjemahan.  

Dalam perkembangannya, penerjemahan telah menghasilkan beberapa teori 

selain yang telah dikemukakan di atas. Teori tersebut muncul karena penerapan sudut 

pandang yang berbeda dalam proses menerjemahkan. Di antara teori-teori terjemahan 

yang lebih kemudian, yaitu teori interpretatif, teori aksional, teori skopos, teori 

permainan, dan teori polisistem. Setiap teori tersebut memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing sehingga seorang penerjemah dapat menyetujui teori 

tertentu karena sesuai baginya ataupun menyatakan ketidaksetujuan terhadap teori 

tersebut berdasarkan pengalamannya saat menerjemahkan.   



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
584 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

 

 

 

PENGALAMAN MENERJEMAHKAN 

 Dalam penerjemahan, setiap penerjemah akan mengalami proses dan menemui 

permasalahan yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan sebuah teks dalam bahasa 

sumber dapat menghasilkan berbagai versi teks dalam bahasa sasaran. Secara teoretis, 

Nida dan Taber mengemukan tiga tahap penerjemahan, yaitu tahap analisis, tahap 

transfer, dan tahap restrukturisasi. Dalam tahap analisis, penerjemah menganalisis dan 

memahami struktur bahasa sumber menurut makna kata atau kombinasi kata, makna 

tekstual, dan makna kontekstualnya. Selanjutnya, pada tahap transfer, penerjemah 

mengolah dan memindahkan materi yang telah dianalisis sebelumnya dari bahasa 

sumber ke bahasa sasaran yang berlangsung dalam pikirannya. Kemudian, tahap 

terakhir ialah restrukturisasi dilakukan dengan cara penerjemah mencari padanan yang 

sesuai atau tepat dalam struktur dan sistem bahasa sasaran sehingga pesan yang ada 

dalam bahasa sumber dapat tersampaikan sepenuhnya.  

 Sakri (1999:12-13) juga menyebutkan tiga tahap proses menerjemahkan. 

Tahap pertama, penerjemah berusaha memahami isi wacana secara keseluruhan, 

kemudian memusatkan perhatian pada bagian wacana, dilanjutkan dengan mengupas 

isi alinea demi alinea sampai mencermati makna kata sehingga penerjemah 

mengetahui pesan penulis. Tahap kedua, penerjemah mengalihbahasakan karya ke 

dalam bahasa penerima. Penerjemah memilih padanan kata dan kalimat yang sesuai 

dalam bahasa penerima agar pesan penulis dapat disampaikan sebaik-baiknya. Tahap 

ketiga, penerjemah melakukan penghalusan bentuk terjemahan. Pada tahap ini, 

ungkapan dan pola kalimat bahasa sumber harus ditukar dengan padanannya dalam 

bahasa penerima. Seluruh wacana menuruti kelaziman bahasa penerima sehingga 

pembaca merasakan terjemahan itu sebagai tulisan asli, bukan terjemahan.     

 Seperti yang telah dikemukakan di atas, penerjemah tidak akan mengalami 

proses penerjemahan yang sama. Tahapan-tahapan yang dialami setiap penerjemah 

dan permasalahan yang dihadapinya untuk menghasilkan suatu terjemahan pun 

berbeda-beda. Akan tetapi, beberapa hal yang mendasar perlu disadari oleh setiap 
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penerjemah, yaitu bahwa setiap kata dalam suatu bahasa merupakan unsur dari suatu 

sistem berpikir yang berbeda dengan sistem berpikir yang lain (Flesch dalam Sakri, 

1999:21). Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa bahasa yang berbeda menunjukkan 

cara pandang yang berbeda pula terhadap dunia karena kata mewakili pola pengalaman 

dan cara berpikir manusia. Melalui pemahaman terhadap potensi keunikan suatu 

bahasa, penerjemah berarti telah membuka pula jangkauan dan keluwesan pikiran 

manusia. Hal ini dapat  dicontohkan melalui kata ‘saudara’ dalam bahasa Indonesia 

yang tidak dapat begitu saja dipadankan dengan kata ‘brother’ atau ‘sister’ dalam 

bahasa Inggris. Contoh lainnya kata ‘sare’, ‘tilem’, ‘turu’ dalam bahasa Jawa yang 

dalam bahasa Indonesia hanya dapat dipadankan dengan satu kata saja, yaitu ‘tidur’. 

Oleh karena itu, penerjemah justru harus memiliki pandangan bahwa kata yang setara 

dalam dua bahasa bukan hal biasa melainkan kekecualian (Flesch dalam Sakri, 1999: 

32). Lebih lanjut, Flesch menyampaikan bahwa menerjemahkan adalah bentuk yang 

ideal bagi latihan berpikir. Setiap kali penerjemah dipaksa meninggalkan pola berpikir 

yang biasa digunakan dan dipaksa memahami pola berpikir lain yang sama sekali asing 

sehingga tidak ada cara lain yang lebih baik untuk memperoleh keluwesan pikiran 

(1999: 33). 

 Salah satu tokoh sastrawan Indonesia yang telah memiliki banyak pengalaman 

dalam menerjemahkan ialah Ajip Rosidi. Ia adalah sastrawan yang sekaligus memiliki 

andil dalam memopulerkan sastra daerah, khususnya sastra Sunda ke dalam bahasa 

Indonesia melalui penerjemahan. Selain itu, ia juga menerjemahkan beberapa karya 

sastra Jepang yang memenangkan hadiah nobel ke dalam bahasa Indonesia. Ajip 

Rosidi memberikan pernyataan yang senada dengan apa yang telah dikemukakan 

Flesch mengenai kegiatan menerjemahkan sebagai kegiatan berpikir. Menurut Rosidi 

(2009), apabila bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan tidak digunakan untuk 

berpikir, maka penerjemah akan menghadapi kesulitan. Selain itu, kesulitan lain yang 

dihadapi penerjemah ialah perbedaan budaya. Ajip Rosidi (2009: 1107) menyatakan 

bahwa menerjemahkan karya sastra bukanlah hanya memindahkan kata-katanya saja, 

melainkan juga segala nuansa yang terdapat di dalamnya, sehingga pembaca dapat 

menangkap kekhasan budaya latar belakang kehidupan masyarakat yang dilukiskan 

dalam karya tersebut.  
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Karya-karya terjemahan Ajip mendapat tanggapan berbeda-beda dari 

pembaca. Beberapa karyanya diminati pembaca sehingga dengan cepat habis terjual, 

tetapi tidak sedikit pula yang tidak menghasilkan keuntungan. Untuk hal yang terakhir 

ini, ia memiliki suatu sikap yang terungkap dalam pernyataannya berikut. “Usaha 

menerjemahkan yang saya lakukan memang bukan bertujuan untuk mendapatkan hasil 

komersial, karena itu buku yang saya pilih pun bukan best seller, melainkan buku yang 

saya anggap penting dalam memperkenalkan sastra sesuatu daerah atau bangsa kepada 

lingkungan nation Indonesia. Meskipun tidak laku cepat, tetapi dengan 

menyediakannya dalam terjemahan bahasa Indonesia, maka kalau kelak ada yang 

berminat terhadapnya sudah tersedia bahannya. Yang saya sayangkan ialah karena 

kurangnya perhatian dari para ahli terhadap usaha demikian”. 

Pengalaman penerjemahan Ajip Rosidi tentu saja tidak sama dengan 

pengalaman penulis. Keinginan menerjemahkan dalam diri penulis muncul karena 

hasrat dan keingintahuan terhadap bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Bahasa 

tersebut seolah-olah memiliki daya tarik yang membuka hal-hal baru bagi penulis. 

Menerjemahkan lirik lagu berbahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia adalah suatu 

pengalaman yang menyenangkan tersendiri bagi penulis ketika berada di bangku 

sekolah menengah. Kemudian, penulis merasakan kesadaran terhadap adanya 

‘keunggulan’ dari profesi penerjemah saat mulai mengakrabi karya-karya sastra nobel 

dalam bentuk terjemahannya. Karya-karya R. Tagore, B. Pasternak, V. Hugo, Naguib 

Machfoudz, Yasunari Kawabata, L. Tolstoy, E. Hemingway, dan yang lain ternyata 

dapat dinikmati pula oleh penulis dalam bahasa Indonesia. Penulis beranggapan bahwa 

selain memiliki pengetahuan terhadap bahasa asing dan pemahaman terhadap budaya 

yang menjadi asal bahasa tersebut tentulah para penerjemah ini memiliki kecintaan 

atau mungkin ‘perasaan’ terhadap bahasa Indonesia karena karya terjemahan mereka 

mampu dipahami oleh pembaca sehingga dapat ikut merasakan ‘dunia’ baru dalam 

karya nobel tersebut. Hal inilah yang mendorong penulis mencoba-coba untuk 

menerjemahkan sendiri secara amatiran teks-teks pendek berupa percakapan, cerpen, 

puisi, penggalan novel, bacaan tentang topik tertentu, dan sebagainya yang terdapat 

dalam buku pelajaran dan majalah berbahasa Inggris. Selanjutnya, penulis mulai 

tertarik membeli buku sastra berbahasa Inggris dan mencoba untuk membacanya. 
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Pengalaman membaca teks sastra utuh dalam bahasa sumbernya ternyata menarik. 

Penulis dapat mengulang-ulang membaca untuk memahaminya karena tidak semua 

kata diketahui maknanya dan pada setiap pengulangan yang dilakukan berlangsung 

pemindahan ‘pengertian’ ke dalam bahasa Indonesia yang terjadi secara tidak sadar.   

Penerjemahan yang dilakukan dalam pikiran pada saat membaca teks bahasa 

sumber ternyata berbeda dengan penerjemahan yang dilakukan saat menuliskannya. 

Ketika menuliskan terjemahan sebuah teks, penulis sering terhenti karena 

mempertimbangkan kemungkinan kata, frase, atau kalimat dalam bahasa sasaran yang 

dapat menjadi padanan bagi bahasa sumber. Sering kali, upaya tersebut tidak mencapai 

hasil yang diinginkan oleh penulis seperti yang apa yang dimaksudkan dalam bahasa 

sumber. Dalam proses penerjemahan yang tertulis itu pula, penulis memerlukan 

bantuan kamus untuk mengetahui makna kata yang belum dimengerti. Selanjutnya, 

apabila teks kasar terjemahan sudah jadi, penulis akan membacanya secara utuh dalam 

hati tanpa melihat teks sumber. Pada saat membaca tersebut, jika dirasa ada susunan 

kata atau kalimat yang membingungkan, penulis akan mengubahnya dengan terlebih 

dulu memberi tanda berupa garis coretan atau menyisipkan tanda baca kurung. 

Pengubahan dilakukan secara langsung melalui penggantian kata, melakukan 

penyusunan ulang kata dan atau kalimat. Kemudian, penulis akan melihat kembali 

pada teks bahasa sumber bagian yang menjadi masalah tersebut untuk mengetahui 

pesan yang ingin disampaikan dan melihat kembali pengubahan yang telah dilakukan. 

Setelah melihat pengubahannya, penulis memutuskan apakah hal tersebut telah cukup 

berterima sebagai perbaikan terhadap teks kasar terjemahan atau justru semakin 

membingungkan. Hal itu dilakukan dengan cara membaca ulang kembali hanya pada 

bagian yang berhubungan langsung dengan hal tersebut. Jika kaitan telah ditemukan 

dengan bagian sebelum dan sesudahnya berarti pengubahan tersebut berterima. Jika 

tidak berterima, maka penulis kembali mengubahnya sampai menemukan bentuk yang 

dapat diterima. Selanjutnya, penulis membaca kembali dan menulis ulang atau 

mengetik teks terjemahan kasar tersebut menjadi teks terjemahan yang utuh.  

Dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba menyusun 

pendapat mengenai kemungkinan teori terjemahan yang mandiri. Perbedaan tentang 

teori terjemahan yang mementingkan bahasa sumber atau bahasa sasaran bukanlah hal 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
588 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

yang menentukan dalam penerjemahan. Menurut penulis, penerjemahan bergantung 

pada keberpihakan penerjemah pada sebuah teks. Ketika ia berpihak pada teks untuk 

menghasilkan suatu terjemahan, intregritasnya dalam menghadapi teks tersebut dapat 

dibuktikan. Penerjemah yang baik adalah penerjemah yang bijaksana dalam 

mempertimbangkan pilihannya sehingga keputusan yang diambilnya dalam perannya 

sebagai penerjemah disadarinya secara sungguh-sungguh. Penerjemahan merupakan 

kegiatan yang bertanggung jawab karena penerjemah mengakui bahwa karya 

terjemahan bukanlah hasil karya asli miliknya. Ia hanya menjadi perantara bagi apa 

yang ditulis oleh pengarang aslinya. Oleh karena itu, penerjemah lebih dari teks hasil 

terjemahannya. Hal ini berbeda dengan kedudukan pengarang teks asli. Teks asli 

dalam bahasa sumber dapat dipandang sebagai ekspresi dari pengarangnya terhadap 

suatu hal, tetapi tidak demikian bagi penerjemah. Penerjemah tidak mengekspresikan 

apa yang dirasakannya dalam karya terjemahannya. Ia adalah ‘petualang’ budaya 

dalam teks atau bahasa. Beberapa sifat yang seharusnya dimiliki penerjemah, yaitu 

kecerdasan, wawasan luas, kesabaran dan keuletan, kepekaan atau intuisi, kemampuan 

untuk mengingat dan kemauan untuk belajar dari pengalaman.  

 

PENUTUP 

Tulisan ini merupakan pendapat penulis mengenai beberapa konsep 

penerjemahan, teori terjemahan, dan pemahaman terhadap pengalaman 

menerjemahkan. Penulis beranggapan bahwa bidang penerjemahan baik teori maupun 

praktik memiliki keterkaitan dan dapat lebih dikembangkan. Dari praktik 

menerjemahkan akan ditemukan pemahaman-pemahaman baru sehingga bermanfaat 

bagi pengembangan teori terjemahan dan sebaliknya pengetahuan teori terjemahan 

dapat digunakan untuk memberikan masukan atau penilaian terhadap karya 

terjemahan.   
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ABSTRAK 

Kemampuan literasi dibutuhkan oleh siswa terutama siswa SD sebagai langkah 
pertama dalam jenjang pendidikan dasar. Kemampuan literasi dibutuhkan untuk tujuan 
komunikasi (Paltridge, 2001). Selain itu, kemampuan literasi tidak hanya membangun 
kemampuan membaca dan menulis (Priyatmojo, 2011) tetapi juga melatih 
keterampilan berpikir menggunakan sumber pengetahuan cetak, visual, digital, dan 
auditori (Kemendikbud, 2017). Dimana membangun budaya membaca sebagai fokus 
dari Gerakan Literasi Siswa (Kemendikbud, 2017), sehingga penelitian ini fokus pada 
bagaimana pelaksanaan GLS di salah satu SD di Cirebon dan faktor – faktor yang 
menyukseskan GLS berdasarkan persepsi guru. Studi kasus digunakan sebagai metode 
dalam penelitian ini dengan data observasi, wawancara, dan dokumen sebagai data 
yang relevan yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa 
pelaksanaan GLS di sekolah terkait sudah dilakukan dengan berbagai program yang 
dilaksanakan harian maupun mingguan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan 
bahwa pelaksanaan GLS dilakukan dengan adanya kerjasama dari pihak sekolah dan 
orangtua.  
Kata kunci: Gerakan Literasi Siswa, literasi, membaca 
 
 

ABSTRACT 
Literacy skill is needed for students especially primary students as the base education. 
Literacy skill is needed for communicative purposes (Paltridge, 2001). Moreover, 
literacy skill is not only develop reading and writing skills but also it develops the 
thinking skills using written, visual, digital, and auditory sources (Kemendikbud, 
2017). Therefore, this study is focused on the implementation of Students Literacy 
Programme (Gerakan Literasi Siswa) in one of primary schools in Cirebon and the 
factors influenced on the success of the programme according to teachers’ 
perceptions. A case study was used in this study and the data were collected through 
observations, interviews, and written documents to gain relevant data. The data from 
the instruments were analyzed qualitatively. This study showed that the 
implementation of the Students Literacy Programme (GLS) in the school investigated 
has been doing some programmes both daily and weekly. In addition, this study also 
showed that the implementation of the Students Literacy Programme is done with the 
cooperation between school and parents. 
Key words: Gerakan Literasi Siswa, literacy skill, reading 
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PENDAHULUAN  

Dalam dunia pendidikan saat ini, kompetensi abad 21 sedang hangat 

diperbincangkan. Kompetensi abad 21 menurut Kemendikbud (2017) adalah 

kemampuan belajar dan berinovasi, literasi digital, dan kecakapan hidup. Dari ketiga 

aspek kompetensi abad 21 tersebut, literasi mendapatkan perhatian cukup besar dari 

Presiden Republik Indonesia. Literasi sendiri didefinisikan lebih dari sekedar 

membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber 

– sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visul, digital, dan auditori (Kemendikbud, 

2017). 

Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, memasukkan aspek literasi 

kedalam Nawacita nya berupa Gerakan Literasi Sekolah. Pada tahun 2015 

Kemendikbud mengeluarkan Permen No. 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi 

pekerti melalui gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah memiliki tujuan 

umum yaitu untuk menumbuhkembangkan insan serta ekosistem pendidikan agar 

menjadi pembelajaran sepanjang hayat (Kemendikbud, 2017). Selain tujuan umum 

tersebut, Kemendikbud (2017) juga mengungkapkan empat tujuan khusus dari gerakan 

literasi sekolah: (1) membangun ekosistem literasi sekolah, (2) menjadikan sekolah 

sebagai organisasi pembelajar, (3) mempraktikan kegiatan pengelolaan pengetahuan, 

dan (4) menjaga keberlanjutan budaya literasi. 

Gerakan literasi sekolah memandang literasi sebagai upaya penumbuhan budi 

pekerti yang menekankan pada kemampuan mengakses, memahami, dan 

menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktifitas seperti menyimak, 

membaca, menulis,melihat, dan atau berbicara (Sutrianto, dkk, 2016). Gerakan literasi 

sekolah sudah mulai dilaksanakan di banyak sekolah di Indonesia dengan tiga tahapan: 

pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran (Kemendikbud, 2017). Selain 

memiliki tahapan dalam pelaksanaannya, menurut Beers dalam modul penguatan 

literasi dalam pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbud (2017) memiliki 

prinsip – prinsip yang harus diterapkan dalam praktiknya, yaitu: (1) perkembangan 

literasi berjalan sesuai tahapan perkembangan yang diprediksi, (2) program literasi 

bisa berimbag, (3) program literasi berlangsung di semua kurikulum, (4) tidak ada 
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istilah terlalu banyak membaca dan menulis yang bermakna, (5) diskusi dan strategi 

bahasa lisan, dan (6) keberagaman perlu dirayakan di kelas dan sekolah. 

Mengingat keseriusan pemerintah Indonesia dalam merancang gerakan 

literasi sekolah ini, sehingga penelitian ini dibuat untuk mencari tahu sejauh mana 

pelaksanaan gerakan literasi sekolah di salah satu sekolah di Cirebon. Pelaksanaan dan 

rincian kegiatan yang dirancang sekolah sebagai satuan pendidikan akan dilihat 

dengan rinci. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat faktor yang ditemukan di 

lapangan yang menjadi kunci sukses maupun hambatan dalam pelaksanaan gerakan 

literasi sekolah. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai desain penelitiannya. 

Penelitian ini mencari tahu tentang pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah di SD 

Kinderfiled Cirebon dan faktor yang menyukseskan maupun yang menghambat 

terlaksananya Gerakan Literasi Sekolah di sekolah terkait. Partisipan untuk penelitian 

ini terdiri dari 12 guru dan 1 pustakawati. Kedua belas guru yang terlibat dalam 

penelitian ini merupakan guru kelas di SD Kinderfield Cirebon. Guru kelas dipilih 

menjadi partisipan karena mereka yang paling mengetahui tentang aktifitas juga 

perkembangan siswa terutama dalam Gerakan Literasi Sekolah. Data yang 

dikumpulkan berupa observasi, wawancara, dan dokumen. Selanjutnya, data dianalisis 

dan dipaparkan dalam bentuk penjelasan deskriptif. Data yang dikumpulkan lalu dicek 

ulang dengan triangulasi data untuk meningkatkan realibilitas dan validitas data 

(Vidovich, 2013). Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, Denzin dalam Patton 

(1990) menyatakan bahwa triangulasi berguna untuk mengatasi bias instrinsik yang 

mungkin datang dari metode tunggal.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang dikumpulkan, SD Kinderfield Cirebon telah 

mengimplementasikan gerakan literasi sekolah kedalam aktifitas kesehariannya. 

Gerakan literasi sekolah yang diimplemetasikan di sekolah ini meliputi: (1) literasi 

harian, (2) literasi mingguan di sekolah, dan (3) literasi mingguan di rumah. 
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Kegiatan literasi harian yang dilaksanakan di sekolah ini adalah menyediakan 

waktu setiap hari nya sekitar 15 menit untuk membaca. Waktu 15 menit yang 

disediakan oleh guru kelas dapat dilaksanakan pagi hari atau siang hari. Sembilan guru 

dari 12 guru yang menjadi partisipan memilih untuk menyediakan 15 menit untuk 

membaca di pagi hari sebelum memulai pelajaran. Sekolah yang menjadi tempat 

penelitian memiliki jadwal masuk sekolah pukul 7.15, namun pelajaran dimulai pukul 

7.30. Dalam 15 menit jeda tersebut, biasanya para guru menggunakan waktu itu untuk 

membiarkan anak – anak membaca. Tiga guru lainnya memilih untuk menggunakan 

waktu 15 menit di pagi hari untuk memberi pencerahan, penjelasan dan refleksi 

mengenai apa yang terjadi hari sebelumnya dan apa yang akan siswa lakukan pada hari 

itu. Ketiga guru ini menyatakan bahwa refleksi dan penjelasan lebih diperlukan untuk 

para siswa mereka mengingat bahwa siswa mereka masih kelas 1 SD, sehingga mereka 

masih di dalam masa adaptasi terhadap semua rutinitas di sekolah. Selanjutnya, ketiga 

guru ini juga menyatakan bahwa mereka membolehkan siswa nya untuk membaca 

pada saat jam istirahat atau jam makan siang, dengan catatan bahwa para siswa tidak 

makan dan minum selama membaca. Jadi, guru membolehkan siswa membaca pada 

saat siswa selesai makan dan minum. Selain itu, beberapa guru kelas atas juga memberi 

siswa mereka waktu untuk membaca di siang hari setelah makan siang jika 

memungkinkan.  

Kegiatan literasi harian yang dilakukan di sekolah ini efektif untuk kelas 

tinggi, namun kurang efektif untuk kelas rendah. Salah satu guru (Guru 10) dalam sesi 

wawancara menyatakan bahwa dalam siswa SD kelas tinggi sudah lebih memahami 

bagaimana membagi waktu mereka dengan efektif, seperti yang dikutip dari hasil 

wawancara ia menyatakan “Anak – anak sudah tahu kalau pagi hari biasa digunakan 

untuk membaca, jadi tanpa diinstruksikan mereka sudah melakukannya. Pada siang 

hari setelah makan siang juga, kalau mereka lihat masih ada waktu sebelum pelajaran 

sesudahnya mulai, mereka akan membaca dengan sendirinya”. Sedangkan, guru lain 

(Guru 5) menyatakan bahwa siswa kelas rendah masih suka bermain sehingga waktu 

15 menit dipagi hari lebih sering dimanfaatkan oleh siswa untuk bermain dengan 

temannya dibandingkan untuk membaca. 
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Buku – buku yang tersedia untuk kegiatan literasi harian disediakan oleh 

siswa. Setiap siswa diwajibkan untuk membawa satu buku dari rumah di awal tahun 

ajaran. Buku – buku yang siswa bawa lalu diganti secara berkala setiap satu bulan 

sekali. Buku – buku yang siswa baca tidak harus buku yang baru, namun dapat berupa 

buku lama yang memang siswa punya di rumah. Selama kegiatan literasi harian, siswa 

dapat bertukar buku bacaan dengan buku teman sekelasnya. 

Kegiatan literasi selanjutnya adalah yang dilakukan mingguan di sekolah ini. 

Untuk kegiatan literasi mingguan yang dilaksanakan di sekolah ini, semua tingkat 

kelas baik itu kelas rendah dan kelas tinggi melakukannya dengan cukup baik. 

Kegiatan literasi mingguan masuk kedalam jadwal pelajaran siswa dengan guru kelas 

dan pustakawati sebagai pendamping. Siswa akan diajak ke perpustakaan satu minggu 

sekali sesuai dengan jadwal kunjungan perpustakaan yang dimiliki oleh kelas tertentu. 

Selama kegiatan ini, siswa diperbolehkan untuk membaca buku apapun di 

perpustakaan sesuai dengan minat mereka. Tidak hanya membaca, siswa diharuskan 

untuk mengisi jurnal membaca yang mereka punya. Didalam jurnal membaca, siswa 

diharuskan untuk menulis berbagai informasi penting terkait buku yang mereka baca 

seperti tanggal membaca, judul buku, karakter buku, sinopsis singkat tentang buku, 

dan pelajaran yang dapat diambil dari buku yang dibaca.  

Selain membaca di dalam perpustakaan selama kegiatan literasi mingguan, 

siswa juga diperbolehkan untuk meminjam buku dari perpustakaan selama siswa 

membawa kartu perpustakaan. Jangka waktu meminjam buku pada saat waktu ini 

berbeda dengan jangka waktu peminjaman buku yang normal. Pustakawati 

menjelaskan dalam wawancara bahwa, “Jika meminjam buku diluar jam kunjungan 

perpustakaan (kegiatan literasi mingguan), jangka waktu peminjaman adalah dua 

hari. Namun, jika siswa meminjam buku pada saat jam kunjungan perpustakaan maka 

siswa diberi waktu peminjaman satu minggu dengan catatan bahwa buku disimpan di 

kelas di rak buku pojok membaca di kelas. Siswa tidak boleh membawa bukunya 

pulang. Dengan ini, yang menjadi penanggung jawab adalah guru kelas”.  

Kegiatan literasi mingguan ini sangat efektif karena terjadwal. Selain itu, 

siswa juga diharuskan untuk mengisi jurnal membaca sehingga mereka pasti 

membaca. Selama pengamatan, terlihat bahwa siswa lebih menikmati kegiatan literasi 
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mingguan dibandingkan dengan kegiatan literasi harian. Hal ini dikarenakan siswa 

memiliki banyak pilihan bacaan dibandingkan dengan kegiatan literasi harian.  

Namun, keberadaan jurnal membaca tidak berjalan seefektif kegiatan literasi 

itu sendiri. Tidak semua siswa melakukan jurnal membaca. Dalam sesi wawancara, 

pustakawati menyatakan bahwa para siswi perempuan cenderung lebih rajin dan 

konsisten dalam mengisi jurnal membaca. Selain itu, pustakawati juga 

mengungkapkan bahwa siswa laki – laki cenderung tidak mengisi jurnal membaca, 

namun mereka membaca lebih banyak buku dibandingkan siswi perempuan. Jenis 

buku yang dibaca antara siswa laki – laki dan siswi perempuan juga berbeda. Siswi 

perempuan lebih suka membaca buku cerita dan dongeng. Sedangkan siswa laki – laki 

lebih menyukai buku – buku yang bersifat informatif seperti asal usul. 

Kegiatan literasi ketiga yang dilaksanakan di sekolah ini adalah kegiatan 

literasi mingguan di rumah. Kegiatan literasi mingguan di rumah tidak berbeda dengan 

kegiatan literasi mingguan di sekolah. Perbedaan berada pada pelaksanaannya saja. 

Pada kegiatan literasi mingguan di sekolah, siswa akan membawa buku jurnal 

membaca rumah setiap hari Jumat. Siswa diminta untuk mengisi jurnal membaca 

rumah selama akhir pekan. Buku yang dibaca beragam dapat berupa buku yang siswa 

punya di rumah atau buku yang siswa pinjam dari perpustakaan sekolah. Pengisiian 

jurnal membaca rumah pun sama dengan jurnal membaca yang siswa miliki di sekolah. 

Setiap hari Senin, siswa diharuskan mengumpulkan jurnal membaca rumah mereka. 

Setiap guru kelas akan mengecek buku jurnal membaca tersebut. Selain itu, perbedaan 

dari jurnal membaca sekolah dan rumah adalah adanya hadiah berupa sertifikat. Setiap 

siswa sudah menyelesaikan separuh dari buku jurnal rumah, siswa akan mendapatkan 

penghargaan berupa sertifikat.  

Melihat dari ketiga kegiatan literasi yang sudah dilaksanakan di sekolah 

dimana penelitian dilakukan, program gerakan literasi sekolah yang dicanangkan 

pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud sudah terlaksana dengan baik. Setiap 

kegiatan dari gerakan literasi sekolah terlaksana dengan teratur dan terjadwal. Hal ini 

juga menjadi salah satu faktor bagaimana gerakan literasi sekolah dapat terlaksana 

dengan baik. Sesuai dengan pengertian literasi sekolah dalam konteks gerakan literasi 

sekolah berdasarkan Kemendikbud (2016) bahwa literasi adalah kemampuan 
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mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai 

aktifitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/atau berbicara.  

Dari ketiga kegiatan literasi yang dilaksanakan di sekolah terkait, berdasarkan 

pengamatan dan wawancara, tahapan literasi belum sampai pada tahapan kebiasaan 

dan membudaya. Hal ini dikarenakan siswa mendapatkan keinginan untuk membaca 

dari faktor ekstrinsik mereka dan bukan dari faktor instrinsik mereka.  

Siswa berkeinginan untuk membaca dan menulis masih karena kewajiban. 

Dalam kegiatan mingguan di sekolah, kegiatan ini merupakan kegiatan wajib bagi 

siswa untuk diikuti. Selain itu, untuk kegiatan mingguan di rumah, siswa ingin 

mendapatkan penghargaan sertifikat saja. Menurut Guru 11, dalam sesi wawancara, ia 

mengungkapkan bahwa “Anak – anak memang mengikuti kegiatan literasi dengan 

baik. Namun, hal tersebut tidak datang dari hati mereka. Belum terbesit di dalam 

benak mereka akan kebutuhan membaca. Terlepas dari itu, saya berharap hal ini 

dapat menjadi awal yang baik untuk menanamkan budaya membaca pada diri 

mereka” Guru 12 juga menambahkan bahwa, “Akan melalui sebuah proses yang lama 

memang untuk menanamkan budaya membaca. Tapi saya percaya hal itu akan terjadi. 

Biar saja anak – anak belajar untuk suka membaca karena dipaksa dulu”. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan, terlaksananya gerakan literasi sekolah 

di lokasi terkait tidak lepas dari adanya beberapa faktor yang memengaruhi 

terlaksananya program ini. Gerakan literasi sekolah di sekolah ini setidaknya 

melibatkan kepala sekolah, guru, pustakawati, orang tua siswa, dan pastinya siswa. 

Kepala sekolah memegang peran penting dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah 

dengan menyediakan fasilitas yang mencukupi seperti penyediaan buku – buku. Selain 

itu, peran guru juga sangat penting karena guru mendampingi dan memastikan 

kegiatan berjalan dengan lancar atau tidak.  

Selain itu, konsistensi guru sebagai pelaksana gerakan literasi sekolah juga 

memiliki peran yang besar dalam kesuksesan pelaksanaan kegiatan literasi di sekolah. 

Guru acap kali memberi motivasi pada siswa untuk membaca. Beberapa guru juga 

terlihat memberi penjelasan pentingnya suka membaca buku pada siswa selama 

pengamatan dalam proses pengambilan data. Hal ini bertujuan agar siswa tidak hanya 
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membaca karena menginginkan hadiah tetapi siswa membaca karena mereka ingin 

membaca. 

Faktor lain yang memengaruhi kesuksesan pelaksanaan gerakan literasi 

sekolah adalah tersedianya pojok membaca di setiap kelas. Dari 12 kelas yang diamati 

selama penelitian, semua kelas tersebut memiliki pojok membaca di dalam kelasnya. 

Pojok membaca tidaklah besar. Guru kelas hanya menyediakan sebuah karpet dan 

beberapa bantal agar siswa nyaman selama membaca di pojok membaca. Untuk buku 

– buku yang dikumpulkan siswa setiap bulannya, ditumpuk dengan rapi atau ada 

beberapa kelas yang menyediakan rak buku kecil untuk menata buku – buku yang ada.  

Tersedianya pojok membaca sangat membantu siswa dalam menumbuhkan 

rasa cintanya pada membaca karena pojok membaca dibuat senyaman mungkin oleh 

guru dengan dekorasi yang menarik. Beberapa guru juga terlihat membiarkan 

siswanya untuk mendekorasi pojok membaca sesuai dengan keinginan mereka agar 

mereka nyaman untuk duduk membaca di pojok membaca jika mereka ingin. 

Peran orang tua siswa menjadi faktor penting demi terlaksananya gerakan 

literasi sekolah dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan salah satu kegiatan literasi 

yang diimplementasikan di sekolah terkait dalam gerakan literasi sekolahnya 

melibatkan kegiatan literasi mingguan rumah. Orang tua dapat mengontrol dan 

mendampingi siswa selama melakukan kegiatan membaca dan mengisi jurnal 

membaca rumah. Guru 2 mengatakan bahwa jika siswa yang dimana orang tua nya 

terlalu sibuk bekerja, kegiatan literasi mingguan mereka tidak berjalan dengan lancar. 

Selain itu Guru 2 juga menjelaskan bahwa siswa dengan kondisi tersebut membawa 

jurnal membaca rumahnya di hari Jumat dan mengembalikan di hari Senin dalam 

keadaan kosong. Saat guru bersangkutan bertanya pada siswa, Guru 2 menjelaskan 

bahwa, “Respon siswa adalah karena tidak ada mama atau papa yang menemani 

membaca dan dia sibuk bermain sepanjang akhir pekan”. Sejalan dengan data tersebut, 

Kemendikbud (2016) juga menyatakan dalam panduan pelaksanaan gerakan literasi 

sekolah bahwa gerakan ini memerlukan beberapa komponen penting di dalam 

pelaksanaannya; komponen penting tersebut meliputi orang tua peserta didik, alumni, 

masyarakat, dunia usaha, dan industri. 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
598 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan, dapat terlihat bahwa sekolah tempat 

penelitian berlangsung sudah menjalankan gerakan literasi sekolah sesuai dengan yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

mengembangkan gerakan literasi sekolah yang melibatkan semua pemangku sekolah 

mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai satuan pendidikan 

(Kemendikbud, 2016).  



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
599 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

SIMPULAN 

Penelitian ini fokus pada gerakan literasi sekolah pada SD Kinderfield 

Cirebon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan 

gerakan literasi sekolah yang dilakukan oleh SD Kinderfield dan juga untuk mencari 

tahu faktor apa saja yang memengaruhi kesuksesan pelaksanaan gerakan literasi 

sekolah di SD Kienderfield Cirebon. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang 

dipaparkan diatas, penelitian ini menunjukkan bahwa SD Kinderfield Cirebon telah 

melaksanakan gerakan literasi sekolah yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia 

melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan baik.  

Penelitian ini juga menunjukkan faktor – faktor yang memengaruhi 

kesuksesan dari pelaksanaan gerakan literasi sekolah: (1) peran kepala sekolah dalam 

menyediakan fasilitas memadai, (2) peran guru sebagai pelaksana gerakan literasi 

sekolah, (3) ketersediaan pojok membaca di dalam kelas, dan (4) kerjasama antara 

sekolah dan orang tua siswa dalam mengawasi perkembangan literasi siswa di rumah 

dan di sekolah. Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, Sudiyono (2007) menyatakan 

bahwa untuk terciptanya kesuksesan dari sebuah kebijakan, maka diperlukan 

dukungan dari seluruh pihak baik internal maupun eksternal dan seluruh sub unit harus 

dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan.  

Seiring dengan hasil penelitian ini, Wulandari (2017) juga menyatakan bahwa 

pelaksanaan gerakan literasi sekolah di salah satu SD di Yogyakarta sudah berjalan 

dengan baik dengan beragam kegiatan seperti: (1) kelompok membaca, (2) motivasi 

pagi, (3) perpustakaan kecil, (4) pengadaan perpustakaan, (5) Pembaca Terbaik Bulan 

Ini, (6) Pecinta Buku, (7) Oktober bulan bahasa, (8) Hari Buku Dunia, (9) Waqaf Buku, 

(10) Story Telling, (11) Mading, dan (12) Perpustakaan kelas. 

Berdasarkan penemuan positif dari penelitian ini, gerakan literasi sekolah 

sudah terlaksana dengan baik dengan beragam kegiatan yang dirancang oleh pihak 

sekolah. Namun, penelitian ini masih sangat mungkin untuk dikembangkan 

kedepannya. Untuk peneliti selanjutnya, sangat diharapkan untuk mengembangkan ide 

penelitian menjadi lebih luas seperti pengaruh gerakan literasi sekolah setelah jangka 

waktu tertentu terhadap pencapaian akademis siswa atau kemampuan pemahaman 

bacaaan siswa. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya nilai keterampilan menulis teks prosedur 
kompleks siswa yaitu sebesar 65 sedangkan KKM yang harus ditempuh 67,5. Selain 
itu, siswa kesulitan dalam menuangkan ide atau gagasan karena tidak adanya media 
yang memadai untuk membantu mengembangkan kreativitas siswa.  Melihat kondisi 
tersebut, perlu media pembelajaran yang dapat membantu pembelajaran menjadi 
efektif dengan memanfaatkan media lingkungan sebagai sumber belajar. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui keefektifan media lingkungan sebagai sumber belajar 
untuk keterampilan menulis teks prosedur kompleks pada siswa kelas X SMA di 
Kabupaten Rembang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif 
dengan metode metode eksperimen. Pengambilan sampel kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol dengan sampling area acak (cluster random sampling). 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik tes dan non-
tes. Setelah data diperoleh, maka dilakukan analisis menggunakan uji t. Dari 
penghitungan uji hipotesis diperoleh 848,3hitungt  dan tabelt  pada taraf signifikan 5% 

= 1,666. Rata-rata nilai kelompok eksperimen (77,57) dan kelompok kontrol (70). 
Oleh karena tabelhitung tt  , dan rata-rata nilai kelompok eksperimen lebih besar daripada 

kelompok kontrol maka aH  diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media 
lingkungan sebagai sumber belajar efektif digunakan untuk keterampilan menulis teks 
prosedur kompleks pada siswa kelas X SMA. 

Kata kunci:  media lingkungan, pembelajaran keterampilan menulis,  teks 
prosedur kompleks. 
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ABSTRACT 

This research is motivated the low value of the writing skills of students text complex 
procedure that is equal to 65 while the KKM to be taken 67.5. In addition, students 
'difficulties in expressing an idea or ideas in the absence of adequate media to help 
develop students' creativity. Seeing these conditions, it is necessary instructional 
media can help learning to be effective by utilizing the media environment as a 
learning resource. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the 
media environment as a learning resource for the complex procedure text writing skills 
in class X High School in Rembang. The approach used is quantitative approach with 
the method of the experimental method. Sampling the experimental group and the 
control group by random sampling area. Collecting data in this study was conducted 
using a test technique and non-test. Once the data is obtained, then analyzed using t-
test. Of calculation hypothesis test obtained t hitung= 3, 848  and t tabel the significant 
level of 5% = 1.666. The average value of the experimental group (77.57) and the 
control group (70). Therefore thitung> t tabel , and the average value of the experimental 
group is greater than the control group H a is accepted. Thus, it can be concluded that 
the media environment as a learning resource effectively used for complex procedures 
texts writing skills in class X High School. 

Keywords: environment media, learning writing skills, text complex procedures. 
 

 
PENDAHULUAN 

Dalam berkomunikasi diperlukan keterampilan bahasa meskipun setiap 

individu mempunyai tingkat pemahaman yang berbeda. Menurut Tarigan (2008) 

keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen, yaitu keterampilan menyimak, 

keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Setiap 

keterampilan tersebut erat sekali berhubungan dengan ketiga keterampilan lainnya 

dengan cara yang beragam. Salah satu keterampilan berbahasa tersebut adalah 

keterampilan menulis. Sependapat dengan Suparno (2007) menulis merupakan suatu 

kegiatan menyampaikan ide atau gagasan, pendapat, dan pesan melalui media tulisan 

yang akan disampaikan oleh pembacanya. Dengan kata lain, penulis harus 

memperhatikan dan menyesuaikan tulisannya dengan pengetahuan, kemampuan, dan 

kebutuhan pembaca. Dengan demikian keterampilan menulis perlu untuk diajarkan 

dalam sekolah, dan diperbanyak dalam latihan dan pembelajaran, khususnya 

pembelajaran Bahasa Indonesia.  
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Kurikulum 2013 kelas X terdapat berbagai materi tentang menulis antara lain 

menulis teks laporan hasil observasi, teks prosedur kompleks, teks eksposisi, teks 

negosiasi, dan teks anekdot. Salah satu keterampilan menulis yang penting untuk 

dikuasai adalah keterampilan menulis teks prosedur kompleks. Keterampilan menulis 

teks prosedur kompleks yang tertuang dalam standar isi, terdapat standar kompetensi 

inti dan kompetensi dasar yang sesuai. Salah satu kompetensi dasar yang harus dicapai 

pada kelas X SMA semester 2 yaitu kompetensi dasar: 4.2. memproduksi teks prosedur 

kompleks yang koheren sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat baik secara 

lisan mupun  tulisan (Kemendikbud, 2013).  

Studi empiris yang telah dilakukan, data awal yang didapatkan ketika 

melakukan observasi sekolah dan wawancara secara tidak terstruktur dengan guru 

mata pelajaran Bahasa Indonesia SMAN 1 Lasem, menyatakan bahwa nilai siswa ada 

yang di bawah KKM, sedangkan KKM yang harus ditempuh 67,5. Selain itu siswa 

kesulitan dalam menuangkan ide atau gagasan karena tidak adanya media yang 

memadai untuk membantu mengembangkan kreativitas dan sekaligus sebagai sumber 

belajar siswa. 

Berdasarkan pemaparan di atas, siswa membutuhkan media pembelajaran yang 

dapat membantu proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar. 

Media yang sekaligus dapat dijadikan sumber belajar salah satunya yaitu lingkungan. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat “… lingkungan di sekitarnya harus dioptimalkan 

sebagai media dalam pengajaran dan lebih dari itu dapat dijadikan sumber belajar para 

siswa.” (Sudjana & Rivai, 2005). Relevan dengan Asep Herry Hernawan (2007) 

menjelaskan bahwa media lingkungan sebagai sumber belajar dapat dimaknai sebagai 

segala sesuatu yang ada di sekitar atau di sekeliling siswa (makhluk hidup lain, benda 

mati, dan budaya manusia) yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan 

belajar dan pembelajaran lebih optimal. Sesuai dengan pendapat (Sanjaya, 2010) 

“Peserta didik akan lebih leluasa dalam berpikir dan cenderung untuk memikirkan 

materi yang diajarkan karena materi yang diajarkan telah tersaji di depan mata 

(konkret)”. Dengan pendapat tersebut, dapat dimaknai bahwa media lingkungan 

sebagai sumber belajar ini dapat digunakan untuk menciptakan keaktifan dan 
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kebermaknaan siswa dalam pembelajaran, serta menyenangkan dan terkesan melekat 

pada siswa karena siswa didekatkan dengan realitas objektif kehidupannya dengan 

membawa siswa belajar secara langsung dengan fenomena-fenomena sehari-hari.  

Berbagai bidang studi yang dipelajari siswa di sekolah hampir semuanya dapat 

dipelajari di lingkungan seperti ilmu-ilmu sosial, keterampilan, oleh raga, dan bahasa 

Indonesia, khususnya pembelajaran menulis teks prosedur kompleks. Dalam hal ini 

lingkungan yang dimanfaatkan sebagai media merupakan lingkungan alam, karena 

melihat potensi di SMAN 1 Lasem yang dapat digali lebih dalam yaitu lingkungan 

alamnya. SMAN 1 Lasem mempunyai lingkungan alam yang bagus, banyak sekali 

pepohonan yang rindang, serta terdapat green house yang banyak ditanami bunga-

bunga, dan itu semua dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran.  

 

LANDASAN TEORI 

Menulis merupakan kegiatan mengkomunikasikan gagasan, perasaan atau 

pesan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan dapat disampaikan kepada orang lain 

tanpa bertatap umuka secara langsung. Hal ini diperkuat oleh pendapat Tarigan (2008) 

dalam bukunya bahwa menulis adalah suatu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka 

dengan orang lain. Oleh karena itu, menulis perlu mendapat perhatian yang sungguh-

sungguh sebagai salah satu aspek dari keterampilan berbahasa. Menulis merupakan 

kegiatan dalam keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk komunikasi secara 

tidak langsung. Menulis juga mempunyai tujuan-tujuan yang ditujukan kepada 

pembaca, selain memberi informasi menulis juga mempunyai tujuan lain seperti 

menyampaikan gagasan atau pikiran kepada pembaca dalam ranah tulis.  

Berdasarkan Kemendikbud (2013) dalam pembelajaran bahasa berbasis teks, 

bahasa Indonesia diajarkan bukan sekadar sebagai pengetahuan bahasa, melainkan 

sebagai teks yang mengemban fungsi untuk menjadi sumber aktualisasi diri 

penggunanya pada konteks sosial-budaya akademis. Teks dimaknai sebagai satuan 

bahasa yang mengungkapkan makna secara kontekstual. Sesuai dengan buku siswa 
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kelas X (Kemendikbud, 2013) Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi tahap-

tahap dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan.  

Teks prosedur dikatakan kompleks karena dalam teks prosedur terdapat 

langkah dan pada setiap langkah terdapat keterangan yang diperlukan agar tindakan 

yang dilakukan pada setiap langakah dapat dipahami dengan mudah, dalam teks 

prosedur kompleks, struktur teksnya berupa tujuan dan langkah-langkah serta kaidah 

kebahasaan yang paling menonjol yaitu, partisipan manusia secara umum, verba 

material dan verba tingkah laku, serta konjungsi. 

Warsita (2008)  menyebutkan sesungguhnya sumber belajar itu banyak 

jenisnya. Adapun sumber belajar itu meliputi pesan (message), orang (People), bahan 

(material/ software ) alat (devices), teknik (technique), dan lingkungan (setting). 

1) Pesan adalah  informasi pembelajaran yang akan disampaikan yang dapat berupa 

ide, ajaran, nilai, dan data. Dama sistem persekolahan, pesan ini berupa seluruh 

mata pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik 

2) Orang adalah manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengolah, dan 

penyaji pesan. Contohnya guru, dosen, tutor, pustakawan, laboran, instruktur, 

widyaiswara, pelatih olah raga, tenaga ahli, produser, peneliti dan masih banyak 

lagi, bahkan termasuk peserta didik itu sendiri. 

3) Bahan merupakan perangkat lunak (software) yang mengandung pesan-pesan 

pembelajaran yang biasanya disajikan melaui peralatan tertentu ataupun oleh 

dirinya sendiri. Contohnya, buku teks, modul, transparansi (OHT), kaset program 

audio, kaset program video, program slide suara, programmed instruction, CAI 

(pembelajaran berbasis komputer), film dan lain-lain. 

4) Alat adalah perangkat keras (hardware) yang digunakan untuk menyajikan pesan 

yang tersimpan dalam bahan. Contohnya, OHP, Proyektor slide, tape recorder, 

Video/CD, player, komputer, proyektorfilm dan lain-lain. 

5) Teknik adalah prosedur atau langkah-langkah tertentu yang disiapkan dalam 

menggunakan bahan, alat, lingkungan dan orang untuk menyampaikan pesan. 

Misalnya demonstrasi, diskusi, praktikum, pembelajaran mandiri, sistem 

pendidikan terbuka/jarak jauh, tutorial tatap muka dan sebagainya. 
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6) Latar atau lingkungan adalah situasi di sekitar terjadinya proses pembelajaran 

tempat peserta didik menerima pesan pembelajaran. Lingkungan fisik dan 

lingkungan nonfisik. Lingkungan fisik contohnya, gedung sekolah, perpustakaan, 

laboratorium, aula, bengkel dan lain-lain. Secangkan lingkungan nonfisik 

contohnya, tata ruang belajar, ventilasi udara, cuaca, suasana lingkungan belajar 

dan lain-lain. 

Berdasarkan Percival dan Eliongton dalam bukunya Warsita (2008) dalam 

pemilihan sumber belajar ada beberapa kriteria, yaitu:  

1) Harus dapat tersedia dengan cepat; 

2) Harus memungkinkan peserta didik untuk memicu diri sendiri; 

3) Harus bersifat individual, dapat memenuhi berbagai kebutuhan peserta didik dalam 

belajar mandiri. 

Behrooz, dkk (2013) dalam penelitiannya menunjukan bahwa media bahan dan 

objek alami dari lingkungan dan perangkatnya berpotensi untuk mengeksplorasi 

kemampuan kegiatan belajar di sekolah. Sejalan dengan Ahmad (2012) dalam 

bukunya perencanaan pembelajaran menyebutkan bahwa dalam sumber belajar akan 

menjadi bermakna bagi peserta didik maupun guru apabila sumber belajar 

diorganisasikan melalui satu rancangan yang memungkinkan seseorang dapat 

memanfaatkannya sebagai sumber belajar. Jadi asumsi penulis bahwa potensi 

Lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar secara langsung 

memberikan pengalaman yang lebih bermakna dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional.  

Dalam usaha memanfaatkan lingkungan sebagai media dan alat bantu belajar, 

seorang ilmuwan Edgar Dale mengadakan klasifikasi pengalaman menurut tingkat 

bantu belajar. Klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama kerucut pengalaman 

(cone of experience) dari Edgar Dale. Kerucut pengalaman Edgar Dale ini saat ini 

dianut secara luas untuk menentukan alat bantu atau media apa yang sesuai agar siswa 

memperoleh pengalaman belajar secara mudah Sanjaya (2010). Ada beberapa ahli 

yang merumuskan tentang langkah-langkah pembelajaran menggunakan lingkungan 
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alam. Menurut Sudjana & Rivai (2005) langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan lingkungan alam, meliputi: 

 

 

a. Langkah persiapan 

1) Dalam hubungannya dengan pembahasan bidang studi tertentu, guru dan 

siswa menentukan tujuan belajar yang diharapkan diperoleh para siswa 

berkaitan dengan penggunaan lingkungan sebagai media dan sumber belajar. 

2) Tentukan objek yang harus dipelajari dan dikunjungi. 

3) Menentukan cara belajar siswa pada saat kunjungan dilakukan. 

4) Guru dan siswa menentukan perizinan bila diperlukan.  

5) Persiapan teknis yang diperlukan untuk kegiatan belajar. 

 

b. Langkah pelaksanaan 

 Pada langkah ini adalah melakukan kegiatan belajar di tempat tujuan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan. Biasanya kegiatan belajar diawali dengan 

penjeleasan petugas mengenai objek yang dikunjungi sesuai dengan permintaan 

yang telah disampaikan sebelumnya. 

c. Tindak lanjut 

Tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan adalah belajar 

di kelas untuk membahas dan mendiskusikan hasil belajar dari lingkungan. Setiap 

kelompok diminta melaporkan hasil-hasilnya untuk dibahas bersama. Guru dapat 

meminta kesan-kesan yang diperoleh siswa dari kegiatan tersebut, disamping 

menyimpulkan materi yang diperoleh dan dihubungkan dengan bahan pengajaran 

bidang studinya. 

Kelebihan lingkungan sebagai sumber belajar: 1) Peserta didik dibawa 

langsung ke dalam dunia yang konkret tentang penanaman konsep pembelajaran, 

sehingga peserta didik tidak hanya bisa mengkhayalkan materi, 2) lingkungan 

dapat digunakan setiap saat, kapan pun, di mana pun sehingga tersedia setiap saat, 
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tetapi tergantung dari jenis materi yang sedang diajarkan, 3) konsep pembelajaran 

dengan menggunakan lingkungan tidak membutuhkan biaya karena semua telah 

disediakan oleh alam lingkungan, mudah untuk dicerna oleh peserta didik karena 

peserta didik disajikan materi yang sifatnya konkret bukan abstrak, 4) motivasi 

belajar peserta didik akan lebih bertambah karena peserta didik mengalami suasana 

belajar yang berbeda dari biasanya, suasana yang nyaman memungkinkan peserta 

didik tidak mengalami kejenuhan ketika menerima materi, 5) memudahkan untuk 

mengontrol kebiasaan buruk dari sebagian peserta didik, membuka peluang kepada 

peserta didik untuk berimajinasi, konsep pembelajaran yang dilaksanakan tidak 

akan terkesan monoton, 6) peserta didik akan lebih leluasa dalam berpikir dan 

cenderung untuk memikirkan materi yang diajarkan karena materi yang diajarkan 

telah tersaji di depan mata (konkret), 7) siswa dapat memahami dan menghayati 

aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya, 8) sehingga dapat membentuk 

pribadi yang tidak asing dengan kehidupan di sekitarnya, serta dapat memupuk 

cinta lingkungan. 

 

Kekurangan lingkungan sebagai sumber belajar: 1) Kegiatan belajar kurang 

dipersiapkan sebelumnya yang menyebabkan pada waktu siswa dibawa ke tujuan tidak 

melakukan kegiatan yang diharapkan sehingga ada kesan main-main, 2) ada kesan dari 

guru dan siswa bahwa kegiatan mempelajari lingkungan memerlukan waktu yang 

cukup lama sehingga menghabiskan waktu untuk belajar di kelas, 3) Lebih cenderung 

digunakan pada mata pelajaran IPA atau Sains dan sejenisnya, 4) Perbedaan kondisi 

lingkungan  di setiap daerah (dataran rendah dan dataran tinggi), 5) Adanya pergantian 

musim yang menyebabkan perubahan kondisi lingkungan setiap saat. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode eksperimen yang 

digunakan untuk menguji pengaruh variabel satu terhadap variabel yang lain. 

Penggunaan pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai 
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media lingkungan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran keterampilan menulis 

teks prosedur komplek pada siswa kelas X SMAN 1 Lasem Kabupaten Rembang. 

Selain itu, penggunaan metode ini untuk mengetahui perbedaan antara kelompok yang 

diberikan media lingkungan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran keterampilan 

menulis teks prosedur komplek dengan kelas yang tidak menggunakan media 

pembelajaran tersebut. Penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebasnya adalah media lingkungan sebagai sumber belajar 

sedangkan variabel terikatnya adalah keterampilan menulis teks prosedur kompleks. 

Penelitian ini mengambil sampel dengan teknik cluster random sampling  

menggunakan dua perpaduan pengambilan sampel yaitu cluster sample dan random 

sampling. Cluster sampel diambil dari seluruh kelas X SMA Negeri 1 Lasem. 

Sedangkan random sampling diambil secara acak dengan semua sampel mempunyai 

hak yang sama.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data Tes Keterampilan Kelas Kontrol  

Data tes keterampilan kelas kontrol yaitu data keterampilan menulis teks 

prosedur kompleks siswa kelas X SMAN 1 Lasem, sebelum menggunakan media 

lingkungan sebagai sumber belajar. Dari data keterampilan menulis teks prosedur 

kompleks sebelum menggunakan media lingkungan sebagai sumber belajar diperoleh 

nilai tertinggi 85, nilai terendah 45 dan rata-ratanya adalah 70. Data keterampilan 

menulis teks prosedur kompleks kelas kontrol tersebut jika disajikan dalam interval 

dan frekuensi adalah sebagai berikut. 

Rentang data  = Nilai tertinggi – Nilai terendah 

    = 85 – 45 
    = 40 
Banyak kelas interval = 1 + 3,3 log n 

    = 1+ 3,3 log 34 
    = 1+ 3,3. 1,53 
    = 6,049 atau dibulatkan menjadi 6 

Panjang interval  =  
interval kelas Banyaknya

data Rentang  



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
610 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

    = 
6
40

 

    = 7 
Dari data perhitungan kemampuan menulis puisi kelas kontrol  terlihat bahwa 

rentang data diperoleh 40, banyaknya kelas interval 6 dan panjang interval kelas 7. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 1.  Distribusi Frekuensi Data Keterampilan Menulis Teks Prosedur Kompleks 
Kelas Kontrol 

Interval 
Kelas Kategori Frekuens

i 

Kelas 
Tepi 

Bawah 

Kelas Tepi 
Atas 

Frekuensi 
Kumulatif 

Frekuensi 
(%) 

45-51 Kurang 1 44,5 51,5 1 2,94 % 
52-58 Cukup 0 51,5 58,5 1 0 % 
59-65 Cukup 12 58,5 65,5 13 35,29 % 
66-72 Baik 7 65,5 71,5 20 20,59 % 
73-79 Baik 7 72,5 78,5 27 20,59 % 
80-86 Baik 7 79,5 86,5 34 20,59 % 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa data keterampilan menulis 

teks prosedur kompleks kelas kontrol dengan kategori baik berada pada interval 80-86 

adalah 7 siswa atau 20,59%, pada interval 73-79 adalah 7 siswa atau 20,59% dan 

interval 66-72 adalah 7 siswa atau 20,59 %, kategori cukup berada pada interval 59-

65 adalah 12 siswa atau 35,29%, interval 52-58 adalah 0 siswa atau 0%, dan kategori 

kurang pada interval 45-51 adalah 1 siswa atau 2,94%. 

 

Data Tes Keterampilan Menulis Teks Prosedur Kompleks Kelas Eksperimen 

Data tes keterampilan menulis teks prosedur kompleks kelas eksperimen yaitu 

data keterampilan menulis teks prosedur kompleks siswa kelas X IIS 3 SMAN 1 

Lasem, setelah menggunakan media lingkungan sebagai sumber belajar. Dari data 

keterampilan menulis teks prosedur kompleks setelah menggunakan media lingkungan 

sebagai sumber belajar diperoleh nilai tertinggi 90, nilai terendah 65, dan rata-ratanya 

adalah 77,57. Data keterampilan menulis teks prosedur kompleks kelas eksperimen 

tersebut jika disajikan dalam interval dan frekuensi sebagai berikut. 

Rentang data  = Nilai tertinggi – Nilai terendah 
    = 90 – 65 
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    = 25 
Banyak kelas interval = 1+ 3,3 log n 
    = 1+ 3,3 log 35 
    = 1+ 3,3 . 1,54 

= 6,095 atau dibulatkan menjadi 6  

Panjang interval  =  
interval kelas Banyaknya

data Rentang  

    = 
6
25  

    = 4 

 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Data Keterampilan Menulis Teks Prosedur Kompleks 
Kelas Eksperimen 

Interval 
Kelas Kategori Frekuensi 

Kelas 
Tepi 

bawah 

Kelas 
Tepi 
Atas 

Frekuensi 
Kumulatif 

Frekuensi 
(%) 

65-68 
69-72 
73-76 
77-80 
81-84 
85-88 
89-92 

Cukup 
Cukup 
Cukup 
Baik 
Baik 

Sangat Baik 
Sangat Baik 

3 
7 
8 
8 
0 
4 
5 

64,5 
68,5 
73,5 
76,5 
80,5 
84,5 
88,5 

68,5 
72,5 
76,4 
80,5 
84,5 
88,5 
92,3 

3 
10 
18 
26 
26 
30 
35 

8,57 % 
20 % 

22,86 % 
22,86 % 

0 % 
11,43 % 
14,28 % 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa data keterampilan menulis 

teks prosedur kompleks kelas eksperimen dengan kategori sangat baik berada pada 

interval 89-92 adalah 5 siswa atau 14,28%, dan interval 84-87 adalah 4 siswa atau 

11,43%, kategori baik berada pada interval 81-84 adalah 0 siswa atau 0%, serta interval 

77-80 adalah 8 siswa atau 22,86%, dan kategori cukup berada pada interval 73-76 

adalah 8 siswa atau 22,86%, dan pada interval 69-72 adalah 7 siswa atau 20%, serta 

interval 65-68 adalah 3 siswa atau 8,57%. 

Hasil data keterampilan menulis teks prosedur kompleks kelas kontrol dan 

kelas eksperimen terdapat peningkatan hasil belajar menulis teks prosedur kompleks 

pada siswa kelas X SMAN 1 Lasem Kabupaten Rembang. Hasil kelas kontrol atau 

sebelum menggunakan media lingkungan sebagai sumber belajar rata-ratanya 70, 

sedangkan hasil kelas eksperimen atau setelah menggunakan media lingkungan 

sebagai sumber belajar rata-ratanya 77,57. Jadi, media lingkungan sebagai sumber 
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belajar efektif digunakan dalam pembelajaran keterampilan menulis teks prosedur 

kompleks karena nilai yang diperoleh terdapat peningkatan. 

Tahap analisis terakhir adalah uji hipotesis yang dibuktikan dengan uji t. Hasil 

uji t diperoleh dari 848,3hitungt , 05,0  dengan 6723435 dk dan peluang 

 1 , maka diperoleh 666,1tabelt . Karena tabelhitungtabel ttt    yaitu 

666,1848,3666,1   maka 0H  ditolak. Oleh Karena itu, terdapat perbedaan hasil 

belajar antara siswa yang menggunakan media lingkungan sebagai sumber belajar 

dengan menggunakan pembelajaran konvensional tanpa mengunakan media 

lingkungan sebagai sumber belajar yang digunakan guru. Hal ini dapat terlihat rata-

rata kelompok eksperimen yaitu 57,771X dan rata-rata kelompok kontrol yaitu 

702X . 

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dikatakan bahwa hipotesis alternatif (

aH ) yang berbunyi media lingkungan sebagai sumber belajar efektif dalam 

pembelajaran keterampilan menulis teks prosedur kompleks pada siswa kelas X 

SMAN 1 Lasem Kabupaten Rembang adalah diterima dan data yang diperoleh 

signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media lingkungan sebagai sumber 

belajar efektif dalam pembelajaran keterampialan menulis teks prosedur kompleks 

pada siswa kelas X SMAN 1 Lasem Kabupaten Rembang. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan uji hipotesis dengan taraf signifikan 5% yang berbunyi jika 

tabelhitung tt  , maka 0H  ditolak atau media lingkungan sebagai sumber belajar efektif 

dalam pembelajaran keterampilan menulis teks prosedur kompleks pada siswa kelas 

X SMAN 1 Lasem kabupaten Rembang. Hasil perhitungan taraf signifikan 5%, dapat 

diketahui tabelhitung tt   atau 3,848 > 1,666, sehingga 0H  ditolak, sedangkan 

perhitungan taraf signifikan 1% dapat diketahui  tabelhitung tt   atau 3,848 > 2,379, maka 

aH  diterima. Jadi, media Lingkungan sebagai sumber belajar efektif digunakan dalam 

Kemampuan menulis teks prosedur komplek  pada siswa kelas X SMAN 1 Lasem 

Kabupaten Rembang. 
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Keefektifan tersebut dapat diketahui dari perbedaan rata-rata antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Rata-rata hasil belajar siswa menggunakan media 

lingkungan sebagai sumber belajar (kelas eksperimen) dalam 

pembelajaranketerampilan menulis teks prosedur kompleks pada siswa kelas X 

sebesar 77,57. Sedangkan, rata-rata hasil belajar siswa tidak menggunakan media 

lingkungan sebagai sumber belajar (kelas kontrol) dalam pembelajaran keterampilan 

menulis teks prosedur kompleks pada siswa kelas X sebesar 70. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media lingkungan sebagai sumber belajar efektif 

digunakan dalam Kemampuan menulis teks prosedur komplek pada siswa kelas X 

SMAN 1 Lasem Kabupaten Rembang. 
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I would like to write a short article about batik art in Poland. As Indonesians, 

for sure You know, that batik is a dyeing technique which uses hot wax. The technique 

is not easy at all. A labor intensive, which takes a lot of time and needs a lot of patience 

from batik artists- which often call their work as medidative one. Although many 

countries have a long tradition of making batik, the Indonesian batik is probably the 

best-known. Since 2009 year, Indonesian batik is on the UNESCO list of Masterpiece 

of Oral and Intangible Heritage of Humanity. 

POLISH BATIK- PISANKI 

However, Indonesians they may find it interesting, that in Poland we had used 

to use batik technique, before we learnt anything about Indonesian batik. We are still 

using this wax technique to make pisanka. Pisanka is an Easter egg (usually chicken 

egg). It is ornamented with various techniques. The name comes from word pisać, 

which nowadays means “to write”, but in old Polish language it meant “to paint”. 
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Poland is a Christian country, so nowadays the Christian tradition is actually 

inseparable from the Polish tradition. That is why although making pisanka was a 

pagan tradition, it was absorbed by Christianity, because an egg symbolises the revival 

of nature and the resurrection of Jesus Christ.  

Pisanka made with batik technique is called kraszanka. The technique of 

dyeing is the same as for Indonesian’s textiles. We decorate an egg with a wax, then 

put into a colour, drying and repeating this actions depending on colours which we 

want to get. Before discovering chemical colours, we used to use natural ones as: 

 onion pesel for brown colour 

 oak or alder bark or the nutshell of walnut for black 

 the bark of young apple tree or the marigold flower for golden 

 petals of the mallow flower for violet 

 shoots of young rye or leaves of periwinkle for green 

 the juice of beet for pink. 
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JAVANESE BATIK COMES TO EUROPE 

The XIIIth century was probably the first one, in which the Javanese batiks 

came to Europe for the first time. Unfortunately because of long process of making 

one piece of textile, using natural colours to dye and dangerous trade routes, batik was 

extremely expensive, what made it unpopular. The discovering of chemical dyeing 

techniques reduced production costs, so at the end of XIXth century Dutch artists 

introduced into Europe Indonesian batiks, which became quite popular and found 

many followers, including Polish artists.  

 

JAVANESE-CRACOW BATIK 

Thanks to the research expedition of doctors, scientists and naturalists from Kraków 

(Cracow- a city in a south Poland),  who went to Indonesia, organised in XIXth 

century, many of Javanese batiks became a part of museums and private collections in 

Poland, and inspired some polish artists to set up Warsztaty Krakowskie - The Cracow 

Workshops. They specialised in batik technique. It used to be a school for girls who 

came from villages. The lack of higher education and their simplicity, were the causes 

of free mixing Javanese and Polish traditional ornaments. That was the beginning of 

arising Javanese-cracow batik style. In 1920 year batik became so popular in Poland, 

that we decorated not only textiles, but also furnitures, ceramic, metal, books, wall-

papers with this technique. 
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During that time Polish artists expanded the vocabulary of batik designs and, as a result 

of numerous successful experiments conducted with new plant dyes, they were able to 

increase the range of colours and hues available. Thanks to that experiments polish 

batik became artistically and technically advanced. 
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BATIK IN POLAND NOWADAYS 

We have one polish batik researcher-  Maria Wrońska-Friend,, the author of 

book Art Drawn with Wax: Batik in Indonesia and Poland.  She used to explore 

Indonesian batik for many years and polish batik collections as well to find out more 

about  intercultural artistic inspiration. She claims that the adaptation of the Javanese 

decorative method into Polish arts is the one of the most interesting examples of the 

cross-cultural transfer of the batik technique to Europe.  

Nowadays we are experiencing in Poland a batik-boom again. Many 

Universities of Art in Poland are including a batik art to their teaching programes. 

Hopefully we will be able to return to the former knowledge and skills of Cracow 

Worksops and to rebuild batik relationships between Poland and Jawa. 
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ABSTRAK 
Budi pekerti menjadi perhatian pendidikan di Indonesia saat ini yang 
diimplementasikan salah satunya dalam kurikulum Bahasa Indonesia 2013 (edisi 
revisi). Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi konstruksi nilai budi pekerti 
dalam buku teks pelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 (edisi revisi) dan (2) 
menjelaskan strategi internalisasinya melalui penguatan literasi. Secara metodologis, 
penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kritis dalam bentuk 
kajian tekstual. Data yang dianalisis adalah buku teks bahasa Indonesia SMP kelas VII 
Kurikulum 2013 (edisi revisi). Penelitian ini menggunakan analisis isi teks melalui 
penggunaan kata dan kalimat sebagai basis analisis. Penelitian ini mengungkapkan 
bahwa nilai budi perkerti dan pola enkulturasinya ditemukan dalam struktur buku teks 
kelas VII Kurikulum  Bahasa Indonesia 2013 dan pola enkulturasinya. Nilai budi 
pekerti menjadi hal yang sangat penting dalam konteks kekinian terutama terkait 
kondisi remaja yang mengalami krisis moral dan akhlak. Strategi literasi dapat menjadi 
cara untuk membudayakan budi pekerti yang diintegrasikan melalui wacana pada buku 
teks yang akan dapat disampaikan melalui kegiatan pembelajaran.  
 
Kata kunci: karakter, internalisasi, literasi, Bahasa Indonesia, buku  

 
ABSTRACT 
Character is an educational concern in Indonesia today, also implemented in 
Indonesian Language Curriculum 2013. The aims of research are: 1 to identify the 
character values in textbook of Indonesian Language Curriculum 2013 revised 
edition, and 2 to explain the implementation strategy through literacy enhanchment. 
Methodicaly, this research uses qualitative approach with critical study especially 
through textual studies. The data analyzed is textbook of Grade VII Indonesian 
Language Curriculum 2013 revised edition. Textual analysis is focused on the use of 
words and sentences. The results of the study indicate that character values and 
enculturation sructure have been found in the textbook of Grade VII Indonesian 
Language Curriculum 2013 revised edition. Character values in the current context 
expecially in related to the teenage phenomenon of a moral crisis. Literacy strategy 
can be an approach for enculturation of character that is integrated through discourse 
on textbook which can be ransferred through learning activities. 
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PENDAHULUAN 

Budi pekerti menjadi perhatian pendidikan di Indonesia saat ini yang 

diimplementasikan salah satunya dalam kurikulum Bahasa Indonesia 2013 (edisi 

revisi). Nilai-nilai budi pekerti  tersebut  dapat  diintegrasikan  pada  sumber belajar, 

salah satu sarana membudayakan budi pekerti dapat dilakukan melalui buku pegangan 

pokok bagi siswa. Filsuf Yunani Heraclitus mengatakannya secara sederhana: 

"Character is a destiny”. Karakter atau budi pekerti sesungguhnya merupakan 

pembentuk sikap dan perilaku seseorang, yang juga dapat berimplikasi pada 

terbentuknya sikap dan perilaku masyarakatnya (Lickona, 2004:3).  

Internalisasi muatan budi pekerti dapat dilakukan melalui buku pelajaran pada 

setiap mata pelajaran, salah satunya Bahasa Indonesia. Pada buku teks mata pelajaran 

Bahasa Indonesia terdapat wacana yang berpotensi untuk diintegrasikan dengan 

pembudayaan budi pekerti. Otten (2002) mengungkapkan bahwa buku siswa menarik 

siswa ke dalam diskusi bahwa mereka bisa mengendalikan diri untuk bertindak 

maupun  mengembangkan kepribadiannya. Muatan nilai budi pekerti mulai  dari yang 

sangat umum sampai sangat khusus mampu dijelaskan di dalam buku untuk 

kepentingan pembelajaran.  

Persoalan utama yang perlu ditegaskan adalah  bagaimana internalisasi budi 

pekerti dalam pembelajaran berdasarkan buku teks Bahasa Indonesia? Salah satu yang 

dapat ditawarkan ialah Penguatan Literasi sebagai strateginya. Literasi adalah 

seperangkat keterampilan nyata - terutama keterampilan kognitif membaca dan 

menulis – yang bebas dari konteks yang mereka peroleh dan latar belakang orang yang 

memperolehnya (Adams, 1990, Allington, RL, & Walmsley, SR 1995). Dengan kata 

lain, kemampuan literasi yang baik akan turut menentukan pemahaman sekaligus 

dampak iringan dari pembelajaran bahasa.  

Pada segi lain, buku merupakan sarana yang penting dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Pranoto (2013:170) bahwa pada 

era globalisasi ini manusia tidak terlepas dari buku. Kenyataannya, banyak guru 

mengajar mengikuti buku semata. Perilaku tidak ideal ini dapat dibenahi melalui 

pembuatan buku yang baik. Sayangnya, di lapangan ditemukan beberapa kasus yang 
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berhubungan dengan ketidaklayakan buku pelajaran. Hal ini dilansir oleh Mendikbud 

pada tanggal 17 Juli 2013 tentang beredarnya buku yang mengandung materi 

pornografi di SDN Polisi 4 dan SDN Gunung Gede Kota Bogor. Buku yang dimaksud 

berjudul “Aku Senang Belajar Bahasa Indonesia” untuk kelas IV SD terbitan CV 

Graphia Buana. Buku tersebut diedarkan oleh pihak swasta tanpa memperhatikan 

kelayakan penyusunan buku pelajaran (Kemendikbud 2013). 

Berdasarkan itu, penelitian ini akan mengungkap konstruksi budi pekerti pada 

buku teks Bahasa Indonesia kelas VII. Penelitian ini berfokus pada penjelasan: (1) 

konstruksi nilai budi pekerti dalam buku teks pelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 

2013 (edisi revisi) dan (2) strategi internalisasinya melalui penguatan literasi. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kritis. Kekuatan 

paling nyata penelitian kualitatif terletak pada posisinya yang berusaha 

mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya (Cresswell, 1994). Pendekatan 

kualitatif dengan studi kritis digunakan untuk menungkapkan muatan budi pekerti 

dalam teks (buku teks) Bahasa Indonesia untuk jenjang SMP kelas VII dalam 

kurikulum 2013 edisi revisi 2016. Unsur-unsur budi pekerti dalam buku teks 

merupakan salah satu bagian (dalam aspek bahan ajar) dari keseluruhan PBP 

(Pembudayaan Budi Pekerti) sebagai pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah 

yang dimulai dari hari pertama sekolah yang menjadi salah satu muatan kebijakan 

kurikulum 2013 (revisi). 

Data penelitian ini berupa informasi-informasi dokumen yang bersifat 

kualitatif. Sumber data bersifat sekunder, berupa wacana tertulis dalam buku teks 

Bahasa Indonesia untuk jenjang SMP kelas VII dalam kurikulum 2013 edisi revisi 

2016. Data dikumpulkan melui teknik utama studi dokumen. Dokumen berupa (1) 

buku teks Bahasa Indonesia untuk jenjang SMP kelas VII dalam kurikulum 2013 edisi 

revisi 2016, (2) peraturan tertulis yang menjadi dasar kebijakan Pembudayaan Budi 

Pekerti dalam kurikulum 2017, dan (3) dokumen lain yang mendukung.  

Secara metodologis, prosedur analisis menggunakan model alir dengan 

mencakup tiga alir terpadu, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) 
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verifikasi (Miles & Huberman, 1992:17; Rohidi, 2011:234). Secara teoretis, data 

diolah melalui analisis isi dalam penggunaan kata dan unsur kalimat atau tata bahasa 

(Anshori, 2016). Aspek yang dianalisis adalah muatan budi pekerti sebagai sebuah 

upaya pembudayaan. Analisis terhadap buku teks Bahasa Indonesia untuk jenjang 

SMP kelas VII dalam kurikulum 2013 edisi revisi 2016 memfokuskan pada ranah 

internalisasi sebagai salah satu bagian dari pembudayaan (Koentjaraningrat, 1981).  

 

PEMBAHASAN 

  
Konstruksi Nilai Budi Pekerti dalam Buku Teks Pelajaran Bahasa Indonesia 
Kurikulum 2013  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai budi perkerti dan pola 

enkulturasinya ditemukan dalam struktur buku teks kelas VII Kurikulum  Bahasa 

Indonesia 2013 dan pola enkulturasinya. Nilai budi pekerti menjadi hal yang sangat 

penting dalam konteks kekinian terutama terkait kondisi remaja yang mengalami krisis 

moral dan akhlak.  

Dalam konteks kurikulum 2013 Bahasa Indonesia, Buku Teks Pelajaran 

Bahasa Indonesia kelas VII yang dianalisis muatan nilai karakternya, terdiri atas 

delapan bab dengan indikator yang berdasarkan pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 

2015, yaitu: (a) menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dan spiritual, (b) 

menumbuhkembangkan nilai-nilai kebangsaan dan kebhinnekaan, (c) 

mengembangkan interaksi positif antara peserta didik dengan guru dan orangtua, (d) 

mengembangkan interaksi positif antar peserta didik, (e) merawat diri dan lingkungan 

sekolah, (f) mengembangkan potensi diri peserta didik secara utuh, dan (g) Pelibatan 

orangtua dan masyarakat di sekolah. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat delapan bab dalam buku teks dengan 

muatan profil budi pekerti. Kedelapan bab tersebut ditemukan nilai-nilai budi pekerti, 

meliputi (1) Menghormati sesama mahluk hidup dan alam sekitar, (2) Mampu terbuka 

terhadap perbedaan bahasa, suku bangsa, agama, dan golongan, (3) Menghormati 

guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, warga masyarakat di lingkungan sekolah, 

dan orangtua, (4) Kepedulian terhadap kondisi fisik dan psikologis antar teman sebaya, 

adik kelas, dan kakak kelas, (5) Melakukan gotong-royong untuk menjaga keamanan, 
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ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan sekolah, (6) Mendorong peserta 

didik gemar membaca dan mengembangkan minat yang sesuai dengan potensi 

bakatnya untuk memperluas cakrawala kehidupan di dalam mengembangkan dirinya 

sendiri, dan (7) Melibatkan peran aktif orangtua dan unsur masyarakat untuk ikut 

bertanggung jawab mengawal kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di 

sekolah. 

Ketujuh profil budi pekerti di atas dapat disarikan ke dalam 13 substansi nilai 

budi pekerti, yaitu nilai: (a) ketakwaan, (b) kepedulian lingkungan, (c) kepekaan, (d) 

kebhinnekaan, (e) gotong-royong, (f) tanggung jawab, (g) ketekunan, (h) semangat 

belajar, (i) saling menghormati, (j) kreatif, (k) kesantunan, (l) kerja sama, dan (m) 

kejujuran. Konstruksi nilai-nilai dasar ini  termuat dalam aspak prapembelajaran, 

materi pembelajaran, aktivitas pembelajaran, lembar penilaian pada Buku Teks kelas 

VII SMP Kurikulum 2013 (revisi 2016) dalam BAB I smpai dengan BAB VIII. Detail 

muatan budi pekerti disajikan dalam matriks berikut: 

Tabel 1. Matriks Analisis Pemetaan Nilai Budi Pekerti 
BAB Cakupan nilai Pra-Pblj Materi Pblj. Aktivitas Pblj. Penilaian 
I-VI (a) Ketakwaan 

(b) kepedulian 
lingkungan  

(c) kepekaan 
(d) kebhinnekaan, 
(e) gotong-royong  
(f) tanggung jawab 
(g) ketekunan 
(h) semangat belajar 
(i) saling 

menghormati 
(j) kreatif 
(k) kesantunan 
(l) kerja sama 

(m) kejujuran 

• Halaman 2 
• Halaman 44 
• Halaman 82 
• Halaman 123 
• Halaman 167 
• Halaman 166 
• Halaman 244 
 
 

• Halaman 3 teks 
“Parangtritis Nan 
Indah” 

• Halaman 4 
• Halaman 5 teks “Si 

Bagas, Kelinciku” 
• Halaman 16 teks 

“Gebyar 
Pementasan Tari 
Kolosal Ariah” 

• Halaman 18 teks 
“Rumah 
Tongkonan” 

• Halaman 18 
• Halaman 62 teks 

“Belajar Dengan 
Gajah Mada” 

• Halaman 83 teks 
“Cara Memainkan 
Angklung” 

• Halaman 83 
• Halaman 85 
• Halaman 86 
• Halaman 126 
• Halaman 143 

• Halaman 6 
• Halaman 7 
• Halaman 8 
• Halaman 10  
• Halaman 11 
• Halaman 17 
• Halaman 35 
• Halaman 49 
• Halaman 53 
• Halaman 59 
• Halaman 59 
• Halaman 63 
• Halaman 65 
• Halaman 68 
• Halaman 78 
• Halaman 86 
• Halaman 90 
• Halaman 96 
• Halaman 129 
• Halaman 136 
• Halaman 155 
• Halaman 172 
• Halaman 175 
• Halaman 187 
• Halaman 190 

• Halaman 78 
• Halaman 162 
• Halaman 187 
• Halaman 188 
• Halaman 272 
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• Halaman 167 
• Halaman 168 
• Halaman 177 
• Halaman 197 
• Halaman 197 
• Halaman 206 
• Halaman 247 
• Halaman 258 
• Halaman 291 

• Halaman 211 
• Halaman 213 
• Halaman 214 
• Halaman 215 
• Halaman 249 
• Halaman 271 
 

 

Penguatan Literasi Strategi Internalisasi Budi Pekerti  

Literasi yang sering diasumsikan secara umum 'melek aksara’ dapat diajarkan 

sebagai seperangkat keterampilan universal yang untuk memahami fenomena teks 

yang ada di sekitarnya. Bagi Adams (1990) ‘melek aksara’ dipandang sebagai konteks 

sosial yang netral dan bebas. Oleh karena itu, kebutuhan akan literasi sebagai strategi 

untuk menumbuhkan nilai karakter berdasarkan kurikulum 2013, terutama di buku 

teks pelajaran. 

Penguatan literasi didasarkan pada pertimbangan bahwa masih terabaikannya 

implementasi nilai-nilai dasar budi pekerti yang masih terbatas pada pemahaman nilai 

dalam tataran konseptual, belum sampai mewujud menjadi nilai aktual dengan cara 

yang menyenangkan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Penguatan 

literasi terbukti mampu manjadi strategi yang tepat dalam mengenkulturasikan budi 

pekerti.   

Pada tahun 2015, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan 

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. 

Pembudayaan Budi Pekerti yang selanjutnya disingkat PBP adalah kegiatan 

pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai berjenjang dari mulai 

sekolah dasar; untuk jenjang SMP, SMA/SMK, dan sekolah pada jalur pendidikan 

khusus dimulai sejak dari masa orientasi peserta didik baru sampai dengan kelulusan.  

Salah satu cara untuk memahami bagaimana kebudayaan dapat dipelajari oleh 

setiap generasi adalah dengan memperhatikan proses pembudayaan (Koentjaraningrat, 

1981). Salah satu bentuk pembudayaan yaitu internalisasi. Seringkali seorang anak 

belajar dengan meniru saja berbagai macam tindakan, setelah perasaan dan nilai 

budaya yang memberi motivasi akan tindakan meniru itu telah diinternalisasi dalam 
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kepribadiannya. Dengan berkali-kali meniru maka tindakannya menjadi suatu pola 

yang mantap, dan norma yang mengatur tindakannya "dibudayakan". 

Dalam pandangan Koentjaraningrat, internalisasi adalah suatu proses dalam diri 

individu sejak ia lahir sampai ia hampir meninggal untuk belajar menanamkan dalam 

kepribadiannya segala perasaan, hasrat, nafsu serta emosi yang diperlukan sepanjang 

hidupnya. Melalui internalisasi, individu dapat mengembangkan kapasitas-kapasitas 

yang perlu dikembangkan yang meliputi kewajiban-kewajiban dan peran dan 

kemampuan untuk hidup dengan orang lain (Rohidi, 1994:31). Proses internalisasi 

berlangsung sepanjang hidup individu sejak dilahirkan sampai hampir meninggal 

untuk mengolah segala perasaan, hasrat, nafsu dan emosi yang kemudian membentuk 

kepribadiannya. Belajar merupakan suatu proses budaya, yaitu suatu upaya 

mengalihkan, mewariskan atau menyerap pengetahuan, nilai-nilai, kepercayaan, atau 

keterampilan budaya melalui suatu proses interaksi antara pendidik sebagai sumber 

belajar dan subjek didik sebagai subjek ajar. Atas dasar inilah penguatan literasi 

dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman yang menyeluruh yang berimbas 

pada pembentukan kepribadian yang dilakukan secara terus-menerus. 

Terdapat pedoman dalam penguatan literasi sebagai strategi internalisasi budi 

pekerti. Dalam konteks pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan buku teks 

kurikulum 2013 (revisi 2016), instruksi-instruksi awal yang efektif diperlukan, 

misalnya diawali dengan pemberian kesepakatan pembelajaran, bahan, dan dukungan 

sosial yang mempromosikan bentuk awal membaca dan menulis sehingga  secara tidak 

langsung akan berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan. Pembelajaran Bahasa 

Indonesia dengan buku teks dapat menggunakan strategi penguatan literasi yang 

terbagi atas berbagai tahapan, mulai dari sesi prapembelajaran, aktivitas pembelajaran, 

hingga akhir pembelajaran.   

 Penguatan literasi dapat mengadopsi delapan tahap strategi (Roskos, 2003), 

yaitu sebagai berikut. Pertama, pembicaraan guru yang kaya wawasan. Guru juga bisa 

melibatkan siswa dalam percakapan yang kaya dalam kelompok besar, kelompok 

kecil, dan bisa juga diatur berpasangan satu sama lain. Saat guru berbicara dengan 

siswa, gunakan kata-kata yang mungkin ditemui dalam percakapan sehari-hari. Kedua, 

bacalah buku teks. Bacakan keras-keras teks yang bermuatan nilai budi pekerti di kelas 
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satu atau dua kali sehari. Selain itu juga himbauan membaca pengayaan, seperti banyak 

cerita, puisi dan buku informasi yang mendukung. Ketiga, aktivitas kesadaran 

fonologis. Guru perlu menyediakan aktivitas metode pembelajaran yang 

meningkatkan kesadaran anak terhadap macam suara dalam bahasa yang ada dalam 

penggalan teks yang bermuatan budi pekerti. Metode pembelajaran dengan bermain 

game dan mendengarkan cerita atau puisi bisa menjadi pilihan. Keempat, dorongan 

untuk membaca pemahaman. Dorong anak untuk memahami isi suatu teks, serta 

memberikan tanggapan atas hasil bacaannya. Strategi ini juga bisa dilakukan dengan 

membaca berulang materi dalam buku teks. Hal ini mendorong membaca dengan 

leluasa. Kelima, ajak siswa untuk mengkomunikasikan hasil bacaannya dalam buku 

teks. Cara mengkomunikasikan dilakukan dengan pembuatan bagan hasil pemikiran. 

Keenam, aktivitas terpadu dan fokus pada konten. Memberikan kesempatan kepada 

anak untuk menyelidiki hal-hal yang menarik pada topik yang dibahas dalam buku 

teks.  Tujuannya agar siswa menggunakan bahasa lisan, membaca, dan menulis, serta 

mengaplikasikan muatan budi pekerti.  Berikut ini disajikan bagan yang menjelaskan 

secara sistematis penguatan literasi. 

 

Bagan 1. Strategi penguatan literasi sebagai strategi internalisasi nilai budi pekerti 
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Langkah-langkah/strategi semacam itu bermuara pada terbentuknya 

keterampilan berbahasa dan kemampuan membaca lanjut, serta mendapatkan 

pemahaman nilai yang berharga. Namun demikian, strategi di atas perlu dukungan dari 

pihak sekolah dan masyarakat. Pelaksanaan pembelajaran, sehingga perlu ‘Pasukan’ 

literasi terdiri daripada guru kelas, pelengkap dan guru sokongan literasi.   

 
 
SIMPULAN 
 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa nilai budi perkerti dan pola 

enkulturasinya ditemukan dalam struktur buku teks kelas VII Kurikulum  Bahasa 

Indonesia 2013 dan pola enkulturasinya. Profil budi pekerti di atas dapat disarikan ke 

dalam 13 substansi nilai budi pekerti, yaitu nilai: (a) ketakwaan, (b) kepedulian 

lingkungan, (c) kepekaan, (d) kebhinnekaan, (e) gotong-royong, (f) tanggung jawab, 

(g) ketekunan, (h) semangat belajar, (i) saling menghormati, (j) kreatif, (k) kesantunan, 

(l) kerja sama, dan (m) kejujuran.  

Nilai budi pekerti menjadi hal yang sangat penting dalam konteks kekinian 

terutama terkait kondisi remaja yang mengalami krisis moral dan akhlak. Penguatan 

literasi mampu menjadi cara untuk membudayakan budi pekerti yang diintegrasikan 

melalui wacana pada buku teks yang akan dapat disampaikan melalui kegiatan 

pembelajaran.  
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ABSTRAK 

Budaya literasi pada masyarakat Indonesia belum maksimal. Hal ini dibuktikan dari 
temuan beberapa penelitian pada tahun 2012 yang mengungkapkan bahwa budaya 
literasi anak Indonesia berada pada tingkatan terendah kedua (peringkat ke 64 dari 65 
negara). Sehubungan dengan itu pemerintah mencanangkan budaya literasi di setiap 
sekolah sebelum pelaksanaan pembelajaran. Program ini sangat baik dan perlu segera 
direspon oleh seluruh instansi terkait dan masyarakat. Budaya literasi ini akan 
terwujud apabila ada kerja sama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Banyak 
dampak positif positif yang dihasilkan dari budaya literasi ini. Salah satunya 
dibuktikan oleh SMAN 1 Temanggung yang telah melaksanakan budaya literasi sejak 
sebelum pemerintah mencanangkannya. Fasilitas baca yang kondusif, baik di 
perpustakaan maupun sudut baca di setiap kelas, serta ragam buku yang tersedia telah 
membentuk karakter minat baca yang tinggi pada siswa dan guru. Mereka sangat 
menyadari pentingnya budaya literasi. Kemampuan membaca dan menulis pada siswa 
pun telah mengalami peningkatan.    
 

PENDAHULUAN 

Kata literasi tentu sudah tidak asing bagi telinga kita. Kata tersebut dahulu diartikan 

hanya sekadar kemampuan membaca dan menulis. Walaupun definisi (lama) literasi 

adalah kemampuan membaca dan menulis, namun istilah literasi jarang dipakai dalam 

konteks pembelajaran persekolahan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tidak 

adanya literasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Persekolahan di Indonesia 

tampaknya lebih senang menggunakan istilah pengajaran bahasa atau pelajaran bahasa 

daripada menggunakan istilah literasi. Pada masa itu, membaca dan menulis mungkin 

dianggap cukup sebagai pendidikan dasar bagi manusia guna menghadapi tantangan 

zaman dan kerasnya kehidupan. 

Menurut Teale dan Sulzby (dalam Gipayana, 2010:9), konsep pengajaran 

literasi diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Seseorang disebut 

literate apabila ia memiliki pengetahuan yang hakiki untuk digunakan dalam setiap 

aktivitas yang menuntut fungsi literasi secara efektif dalam masyarakat dan 
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pengetahuan yang dicapainya dengan membaca, menulis, dan arithmetic 

memungkinkan untuk dimanfaatkan bagi dirinya sendiri dan perkembangan 

masyarakat (Gipayana, 2010: 9-10). 

             

Sehubungan dengan perkembangan zaman, makna literasi mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu. Sekarang kata literasi tidak hanya diartikan sebagai 

baca-tulis tetapi merupakan praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial 

dan politik. Oleh karena itu, para pakar pendidikan dunia berpaling kepada definisi 

baru tentang literasi. Selain itu, dewasa ini kata literasi banyak disandingkan dengan 

kata-kata lain, misalnya literasi komputer, literasi virtual, dan literasi matematika. 

Dalam tulisan ini yang dimaksud literasi, yaitu membaca dan menulis sebagaimana 

yang dicanangkan pemerintah.  

Budaya literasi dalam kehidupan, khususnya dalam dunia pendidikan sangat 

penting. Namun, berdasarkan hasil penelitian, budaya literasi masyarakat Indonesia 

sampai saat ini masih sangat rendah. Masyarakat Indonesia lebih banyak 

menggunakan budaya lisan, mungkin hal ini disebabkan peninggalan nenek 

moyangnya yang memiliki budaya lisan. Budaya literasi memang belum menjadi 

kebiasaan ataupun habit masyarakat Indonesia. Fenomena ini tercermin dari aktivitas 

masyarakat Indonesia ketika memiliki waktu luang, seperti menunggu di stasiun atau 

bandara. Mereka lebih banyak berbincang-bincang dengan orang lain/temannya, 

bertelepon, ‘bermain’ HP (main games, chatting-an, update status), atau bahkan 

banyak yang tidur. Sangat jarang waktu luang mereka digunakan untuk membaca atau 

menulis. Begitu pula di berbagai tempat pendidikan, siswa jarang ditugasi membaca 

atau gurunya memberikan contoh cara membaca dan menulis yang baik. Siswa akan 

membaca atau menulis bila diperintah gurunya, bukan berasal dari dalam dirinya 

sendiri. Inilah yang menyebabkan budaya literasi di Indonesia masih jauh di bawah 

negara-negara lain. 

Dari beberapa penelitian lembaga internasional, salah satunya Programme for 

International Student Assessment (PISA) ditemukan hasil indeks bahwa budaya 

literasi di Indonesia pada 2012 terburuk kedua dari 65 negara yang diteliti di dunia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya literasi masyarakat Indonesia menempati 
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urutan ke-64 dari 65 negara tersebut. Selain itu, pada penelitian yang sama, PISA juga 

menemukan posisi membaca siswa Indonesia berada pada urutan ke-57 dari 65 negara 

yang diteliti. Di samping itu, berdasarkan data statistik UNESCO pada tahun 2012 

ditemukan  presentasi minat baca anak Indonesia sebanyak 0,001%. Ini mengandung 

makna bahwa dari 1.000 penduduk hanya satu orang saja yang memiliki minat 

membaca. 

Untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi siswa di Indonesia ini kemudian 

oleh pemerintah dilakukan gerakan budaya literasi (membaca) di sekolah-sekolah 

selama 15 menit sebelum pelaksanaan pembelajaran. Gerakan yang sangat baik ini 

sesungguhnya harus dibarengi dengan ketersediaan buku atau referensi bacaan di 

masing-masing sekolah. Apakah buku yang sesuai dengan tingkat kognitif atau 

karakteristik siswa sudah tersedia dan tercukupi? Berdasarkan hasil observasi ternyata 

tidak semua lembaga pendidikan bahkan daerah memiliki perpustakaan yang layak.  

Rendahnya budaya literasi ini juga disebabkan oleh minimnya upaya 

membangun minat baca sejak dini, baik dari pihak orang tua maupun pendidik di 

lembaga-lembaga formal. Hal ini ditunjang pula oleh tingginya budaya lisan (seperti 

budaya menonton televisi) pada masyarakat Indonesia sehingga melemahkan minat 

baca dan tulis anak.  Mereka hanya terfokus pada tontonan yang terdapat pada program 

televisi. Kondisi yang memprihatinkan ini dibuktikan dari temuan yang dijelaskan 

pada laman https://spotsatu.com bahwa dari data BPS dijelaskan jumlah waktu yang 

digunakan anak-anak Indonesia untuk menonton televisi sebanyak  300 menit per hari. 

Jumlah ini berbanding terbalik dengan anak-anak Australia yang menonton  TV hanya 

150 menit per hari. Begitu pula dengan anak-anak di Amerika, mereka menonton TV 

hanya 100 menit per hari, sedangkan di Kanada hanya 60 menit per hari. 

Adanya fenomena ini seharusnya pemerintah, masyarakat, dan orang tua  

bekerja sama untuk mengupayakan pengadaan buku dan membangun minat/kecintaan 

anak terhadap buku. Buku yang disediakan harus sesuai dengan tingkat perkembangan 

kognitif dan karakteristik siswa/anak sehingga tidak menimbulkan keengganan untuk 

membuka dan membacanya. Misalnya, buku untuk siswa SMP diusahakan sesuai 

dengan dunia mereka yang berada pada tahap operasinal konkret. Kolaborasi sekolah, 

masyarakat, dan orang tua ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan 
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budaya literasi siswa Indonesia. Dengan demikian tanggung jawab pembudayaan 

literasi ini tidak hanya dibebankan kepada guru atau sekolah tetapi menjadi tugas 

semua komponen pendidikan (orang tua, masyarakat, lembaga terkait).  

Untuk mewujudkan budaya literasi di sekolah, dapat dilakukan berbagai 

kegiatan yang menunjang gerakan ini, di antaranya mengakrabkan anak dengan buku 

yang sesuai dengan dunianya, menyediakan berbagai jenis buku bacaan di sudut kelas 

agar mudah diakses setiap saat, misalnya ketika tidak ada jam belajar, meminta 

bantuan buku ke penerbit atau  hibah buku dari wali murid atau masyarakat lainnya, 

dan mendirikan taman bacaan di tempat tertentu atau gerobak baca. Di samping itu 

perlu juga dilakukan sosialisasi dari pemuka masyarakat atau sekolah kepada orang 

tua dan  masyarakat awam tentang adanya pembatasan waktu menonton televisi dan 

bermain games bagi anak-anak.  

Atas dasar itu, setiap sekolah tanpa terkecuali harus mendukung sepenuhnya 

terhadap pengembangan budaya literasi yang dicanangkan pemerintah. Pencanangan 

budaya literasi di sekolah diharapkan mampu memotivasi dan membangun minat baca 

siswa, serta memiliki kecintaan terhadap berbagai jenis bacaan. Upaya pembudayaan 

literasi sekolah ternyata sudah dilaksanakan oleh beberapa sekolah di Jawa Tengah. 

Salah satunya  di SMAN 1 Temanggung.  

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata peran sekolah sangat penting dan 

menjadi garis depan dalam pengembangan budaya literat. Untuk mengetahui 

bagaimana budaya literasi di SMAN 1 Temanggung, berikut ini gambarannya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena data 

diperoleh berdasarkan pada kondisi obyek alamiah atau fenomena yang diteliti . 

Peneliti merupakan instrumen kunci. Penentuan sampel penelitian dilakukan secara 

purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan trianggulasi (gabungan), teknik 

observasi langsung, wawancara, dan teknik  dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu model Miles dan Huberman, yang mencakupi tiga langkah, yaitu 

mereduksi data, menyajikan data, serta menyimpulkan dan verifikasi data.  

 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
636 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

BUDAYA LITERASI DI SMA NEGERI 1 TEMANGGUNG 

Untuk mengetahui budaya literasi yang terdapat di SMAN 1 Temanggung, 

pengambilan data dilakukan terhadap siswa Jurusan IPS dan MIPA. Dengan cara ini 

akan diperoleh gambaran secara menyeluruh bagaimana siswa, guru, dan sekolah 

dalam upaya membangun budaya literasi.  

  

Budaya Literasi pada Siswa Jurusan IPS dan MIPA 

Berikut ini akan diuraikan hasil penelitian tentang kegiatan literasi di jurusan IPS dan 

MIPA SMA Negeri 1 Temanggung. Hasil penelitian ini mendeskripsikan seberapa 

besar minat siswa, guru, sekolah beserta orang tua dalam melakukan kegiatan literasi.  

 Budaya literasi di SMAN 1 Temanggung sudah dibiasakan sebelum ada 

anjuran dari pemerintah. Mereka menggunakan istilah pembiasaan membaca dan 

menulis, bukan budaya literasi. Untuk memberikan gambaran kepada siswa tentang 

pentingnya budaya literasi, guru pada umumnya telah menjelaskannya, baik di kelas 

XII Jurusan IPS maupun Jurusan MIPA. Oleh karena itu, banyak siswa yang selalu 

mempersiapkan bahan bacaan untuk literasi dengan membawa dari rumah atau 

meminjam ke perpustakaan. Selain itu, untuk menunjang pembiasaan literasi, sekolah 

menyediakan berbagai jenis buku bacaan, menyediakan tempat literasi yang nyaman 

dengan mendirikan perpustakaan dan sudut baca di setiap kelas, serta menugasi siswa 

agar buku yang dibacanya setiap hari harus ganti.    

Budaya literasi tidak hanya dilakukan oleh siswa, guru pun ikut 

menyukseskannya. Ketika siswa membaca, pada umumnya guru memberi teladan 

dengan ikut membaca di dalam kelas. Kegiatan ini secara rutin dilakukan sebelum 

pembelajaran dimulai. Pembiasaan kegiatan literasi seperti ini menurut siswa sangat 

menyenangkan dan membuat nyaman sehingga beberapa siswa memilih melanjutkan 

literasi apabila ada waktu luang. Di rumah pun mereka memilih membaca daripada 

menonton video atau televisi. Menurut siswa, dengan adanya pengembangan budaya 

literasi di SMA Negeri 1 Temanggung ini mereka menjadi lebih mudah menguasai isi 

bacaan. Hal ini disebabkan setiap setelah membaca, siswa sering ditugasi membuat 

resume dan mempresentasikannya. Bahkan ada yang menuangkan hasil bacaannya ke 

dalam majalah dinding sekolah atau berperan dalam kompetisi membaca dan menulis.  
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Budaya literasi ini ternyata mendapat dukungan dari sekolah dan rumah. 

Menurut siswa, perpustakaan sekolah menyediakan bahan bacaan yang beragam. 

Selain itu, mereka pun pada umumnya memiliki buku bacaan di rumah. Dukungan 

sekolah dan orang tua ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kegiatan budaya 

literasi. Untuk menunjang budaya literasi di sekolah, guru dan siswa melakukan 

beberapa kegiatan sebagai berikut. Sekolah dengan perantara guru selalu menjelaskan 

mengenai pentingnya budaya literasi bagi bekal masa depan. Selain itu, untuk 

memperkenalkan lebih dekat budaya literasi, guru mengadakan lomba-lomba yang 

menunjang kegiatan literasi, di antaranya lomba pojok buku dan lomba mading. Dari 

pihak siswa pun, bahan bacaannya tidak selalu bergantung pada sekolah, mereka 

menyiapkan sendiri dengan membawa dari rumah atau meminjam ke perpustakaan.  

Peran sekolah lainnya dalam memfasilitasi budaya literasi yaitu dengan 

menyediakan beragam jenis buku bacaan, baik fiksi maupun nonfiksi. Buku yang 

disediakan disesuaikan dengan minat siswa, seperti buku-buku sastra terutama novel, 

buku referensi atau buku pelajaran, surat kabar, majalah, dan komik. Dari uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa sekolah sangat mendukung budaya literasi dengan 

memfasilitasi siswa berbagai jenis bahan bacaan dan yang diminatinya. Pada akhirnya, 

minat siswa semakin tumbuh dan bebas membaca apapun yang disukainya. 

Dengan demikian, pembudayaan literasi di Jurusan IPS dan MIPA SMA 

Negeri 1 Temanggung sudah diterapkan dengan baik dan ini telah berdampak sangak 

positif terhadap kemampuan menulis dan membaca pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia. 

Namun demikian, menurut guru, siswa Jurusan MIPA maupun IPS lebih 

meminati literasi membaca dibandingkan dengan literasi menulis. Hal ini disebabkan 

karena siswa lebih mudah menyerap daripada menuangkan pemikirannya ke dalam 

bentuk tulis. Hal ini terjadi karena guru selalu menuntut siswa agar gemar membaca 

buku-buku referensi di rumah sehingga ketika mengikuti pembelajaran akan mudah 

memahami materi dan memperlancar proses pembelajaran.  

Menurut siswa, selain membaca buku yang ditugasi guru, mereka pun kalau 

sedang senggang biasanya membaca buku-buku yang dimiliki di rumah, Buku-buku 
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yang selalu dibaca meliputi buku pelajaran, buku referensi lain di luar buku pelajaran 

yang mendukung pembelajaran, dan buku fiksi, seperti novel dan komik.  

Budaya literasi di SMAN 1 Temanggung sudah diterapkan sebelum wacana 

literasi dicanangkan pemerintah. Sekolah ini telah lama membangun budaya literasi, 

mulai dari menyimak Al-Quran hingga membaca koran. Waktu yang disediakan untuk 

melaksanakan kegiatan literasi membaca yaitu sekitar 60 menit atau hingga siswa 

tersebut telah merasa puas membaca. Langkah-langkah yang dilakukan demi 

membangun budaya literasi tidak jauh beda dengan yang sedang gencar dicanangkan 

saat ini, seperti menyimak, membaca, mengobservasi, serta menulis karya. Dengan 

demikian, buku-buku pelajaran maupun nonpelajaran selalu disediakan dan habis 

dibaca oleh siswa. Budaya membaca memang telah dibangun di kalangan siswa, 

sehingga guru tidak sulit untuk menyampaikan pelajaran. Tercapainya kegiatan literasi 

di sekolah dapat dibuktikan dari keikutsertaan dalam lomba-lomba tingkat kabupaten, 

kota, provinsi maupun nasional, serta output lulusan yang 90% masuk perguruan tinggi 

negeri. 

Permasalahan yang terdapat pada SMAN 1 Temanggung tentang budaya 

literasi yaitu lokasi perpustakaan yang telah bergeser dari jantung sekolah menjadi 

lantai 2 gedung sayap barat. SMAN 1 Temanggung tidak memiliki lahan yang  luas 

untuk membangun perpustakaan di jantung sekolah. Selain itu, kondisi tanah yang 

berundak membuat perjalanan dari ruang kelas hingga perpustakaan terkesan 

melelahkan. Hal tersebut membuat animo membaca siswa kadang menurun. 

Untuk menanggulangi masalah tersebut sekolah membuat pojok literasi di 

setiap kelas. Di pojok literasi tersebut dilengkapi berbagai jenis buku sehingga 

diharapkan akan memenuhi minat siswa yang beragam. Jenisnya mulai dari buku 

pelajaran, bacaan umum, buku sastra, maupun media lain. Selain dalam bentuk tulisan/ 

bacaan, terdapat pula media elektronik yang berupa pelajaran dalam bentuk audio. Di 

samping itu, SMAN 1 Temanggung menyediakan jaringan internet yang dapat 

mendukung siswa dalam mencari informasi yang bermanfaat. 
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Gambar 1. Pojok Literasi 

 

 

 

1.2 Dampak Positif dari Pembiasaan Budaya Literasi 

Dari berbagai kegiatan yang dilakukan sekolah untuk menunjang budaya literasi, 

menurut guru dan siswa banyak dampak positif yang dirasakan, baik terhadap sekolah 

maupun siswa itu sendiri.  

  

 Pengaruh Budaya Literasi terhadap Sekolah 

1. Dengan budaya literasi melalui pembiasaan membaca dan menulis, minat baca 

siswa sangat tinggi dan sangat mendukung peningkatan pemahaman siswa dalam 

menerima pelajaran. 

2. Program budaya literasi di sekolah semakin serius penanganannya, dibuktikan 

dengan pembangunan tempat baca yang lebih nyaman serta penambahan koleksi 

bukunya.  

3. Semua warga sekolah turut terlibat dalam menggalakkan budaya literasi membaca 

dan menulis karena telah memiliki kesadaran akan pentingnya budaya tersebut. 

4. Tempat kegiatan budaya literasi dapat dilakukan di mana dan kapan saja, tidak 

hanya ketika waktu pembelajaran di sekolah. 

 

Pengaruh Budaya Literasi terhadap Siswa 

1. Pada umumnya siswa telah menyadari pentingnya membaca dan menerapkan 

budaya literasi membaca 15 menit atau lebih sebelum pembelajaran. Budaya 

literasi ini pun telah memotivasi warga sekolah agar tidak ketinggalan informasi. 
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2. Guru merasakan adanya perubahan karakter siswa setelah menerapkan literasi 

membaca. Siswa menjadi lebih menghargai waktu. 

3. Prestasi belajar siswa mengalami perubahan ke arah yang baik. 

4. Siswa lebih mudah menulis laporan, karya sastra, dan karya nonsastra. 

5. Siswa termotivasi untuk terlibat dalam lomba menulis, baik yang diselenggarakan 

di sekolah maupun di luar sekolah. 

 

PENUTUP 

Budaya literasi di SMA Negeri 1 Temanggung yang merupakan sekolah unggulan ini 

dikategorikan sangat baik dan sarananya sudah maksimal. Kegiatan literasinya tidak 

sekadar kegiatan musiman, tetapi sudah menjadi sebuah budaya sekolah. 

Pembudayaan literasi ini tidak hanya dibebankan ke sekolah tetapi didukung oleh 

pihak orang tua atau wali siswa, melalui bantuan pengadaan buku. Dengan demikian 

buku referensi yang terdapat di perpustakaan maupun sudut baca sangat beragam serta 

sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa.  Siswa dan guru merasa bahwa budaya 

literasi sudah menjadi sesuatu yang urgen dan sangat berpengaruh pada prestasi belajar  

serta karakter siswa.  
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ABSTRACT 

Code-mixing becomes culture for people in all classes. This code mixing is usually purposed to 
expose capability in bilingualism. Furthermore, the code mixing is a tool to express some 
concepts in a first language as a result for an absent of certain represented vocabulary. Thus, 
this study is aimed at describing the forms of code mixing done by people in Cilacap Region. 
Then, the forms of this spoken language are analyzed. The method applied to collect data in 
this study is observation through descriptive qualitative. The result of this study shows that 
there are different codes mixing found from society in Cilacap Region and these different 
codes mixing are unique.  

  

Keywords: code mixing, sociolinguistics, bilingualism. 
 

PENDAHULUAN 

Orang pada umumnya tidak merasakan bahwa menggunakan bahsa merupakan 

suatu ketrampilan yang luar biasa rumitnya (Darwidjojo, 2014). Manusia pada 

umumnya hanya menggunakannya saja untuk berkomunikasi. Setiap komunikasi yang 

terjalin terdapat penyampaian pesan melalui sebuah kode oleh penutur kepada lawan 

tutur. Lawan tutur mencoba memecahkan kode yang diterimanya untuk mendapatkan 

pesan. Bahasa manusia diproduksi mulai dari otak manusia. Secara tidak sadar bahasa 

diproduksi dengan menghubungkan atau merangkai  beberapa kode hingga akhirnya 

diwujudkan melalui suara (lisan), tulisan, ataupun gerak tubuh (isyarat). 

Menguasai lebih dari satu bahasa sudah menjadi trend di masyarakat. Seorang 

ibu yang tinggal di komplek perumahan kelas menengah, akan bangga sekali apabila 

anaknya fasih berbahasa Inggris. Melalui jalur kursus sampai dicekoki film dan musik 

dari barat; dari anak tersebut baru belajar bicara. Orang tua memberikan asupan bahasa 
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asing terus-menerus. Sampai anak tersebut lancar cas-cis-cus kepada temannya, 

gurunya, dan orang-orang yang ditemuinya. 

Di kalangan masyarakat, anggapan menguasai dua bahasa (bilingual) atau 

lebih (multilingual) dianggap keren dan perlu. Ada juga yang melekatkan kemampuan 

bilingualisme dengan strata sosial seseorang dan juga menaikkan citra keluarga di 

mata masyarakat. Orang yang fasih berbahasa Inggris dianggap kekinian. Orang yang 

fasih berbahasa Arab dianggap lebih islami. Atau orang tua yang pernah hidup di 

Eropa, mengajarkan bahasa-bahasa Eropa pada anaknya. Padahal anggapan tersebut 

keliru. Orang Inggris dari zaman dahulu sudah berbahasa Inggris. Dan tidak semua 

penduduk Arab beragama Islam. Bahasa merupakan identitas seseorang. 

Masih seputar bilingualisme pada masyarakat. Fenomena kebahasaan yang 

marak terjadi di masyarakat salah satunya penggunaan campur kode. Campur kode 

sudah menjadi budaya sejak lama. Kebiasaan mencampurkan kosa kata bahasa 

Indonesia (penulis sebut bahasa nasional) dengan kosa kata bahasa daerah dalam 

komunikasi. Atau mencampurkan bahasa nasional dengan bahasa asing; baik bahasa 

Arab ataupun bahasa Inggris. Fenomena campur kode dalam komunikasi di 

masyarakat biasanya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan penutur dan 

lingkungan sosialnya. Latar pendidikan mempengaruhi pemerolehan tata bahasa 

formal baik bahasa asing, bahasa nasional, maupun bahasa daerah. Sedangkan latar 

sosial mempengaruhi kebiasaan cara berkomunikasinya. Seseorang tidak mungkin 

akan melakukan campur kode dalam komunikasinya apabila hanya menguasai satu 

bahasa (monolingualis) saja. 

Penggunaan campur kode tidak serta merta menghilangkan atau melunturkan 

kecintaannya terhadap bahasa nasional. Hal itu karena masih terbatasnya kosa kata 

bahasa Indonesia. Untuk mengungkapkan sebuah konsep, kadang penutur 

kebingungan dalam menemukan kosa kata yang tepat. Itu bisa terjadi karena penutur 

yang sudah lama tidak menggunakan kosa kata tersebut atau bisa jadi karena kosa kata 

untuk mewakili konsep tersebut belum ada di bahasa nasionalnya/di bahasa daerahnya. 

Sebagai contoh, orang Jawa sudah biasa dengan kata kunduran yang berarti tertabrak 

oleh orang/benda yang mundur ke belakang. Dalam konteks bahasa nasional, kosa kata 
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yang mewakili konsep tertabrak oleh orang/benda yang mundur ke belakang itu 

belum ada. Sehingga wajar jika ada orang Jawa ketika berkomunikasi dengan bahasa 

nasional akan mengatakan ”Awas jangan di belakangnya, nanti kunduraní!”  

Makalah ini secara khusus akan membahas mengenai fenomena campur kode 

yang biasa dilakukan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Secara khusus makalah ini 

membahas mengenai bentuk campur kode dan pola tuturnya. Penulis menemukan 

keunikan dalam pola tutur masyarakat di wilayah tersebut sehingga penulis perlu 

melakukan analisis lebih mendalam. Penulis menggunakan metode simak untuk 

mengumpulkan data penelitian. 

Penulis memilih masyarakat Kabupaten Cilacap sebagai objek kajian karena di 

wilayah tersebut sering terjadi penggunaan campur kode. Penggunaan campur kode di 

Kabupaten Cilacap seolah sudah menjadi budaya yang tidak disadari oleh penuturnya. 

budaya adalah suatu pola hidup yang menyeluruh, bersifat kompleks, abstrak, dan luas 

(2013 : 20). Bentuk campur kode di wilayah ini rata-rata mencampurkan bahasa daerah 

ke dalam tuturan bahasa nasional. Sebagian besar masyarakat Cilacap merupakan suku 

Jawa dan suku Sunda (kabupaten Cilacap bagian barat). Sebagian besar penduduk 

berbahasa Jawa dialek banyumasan atau sering disebut juga dengan bahasa Jawa 

Banyumasan. Namun, selama kurun waktu 20 tahun terakhir, penggunaan bahasa 

Indonesia di wilayah ini sangat tinggi. Bahkan, kebanyakan orang tua biasa 

menggunakan bahasa Indonesia kepada anaknya yang masih kecil. Oleh karena itu, 

sekarang masyarakatnya sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan 

sehari-hari. Penggunaan bahasa nasional di kabupaten Cilacap seolah menjadi sebuah 

kewajiban. Hal itu dilihat dari seringnya masyarakat setempat menggunakan bahasa 

nasional. Meskipun ditanya menggunakan bahasa jawa, sebagian besar masyarakatnya 

akan menjawab menggunakan bahasa nasional, namun bahasa nasional tersebut 

mengandung campur kode. 

 

TENTANG CAMPUR KODE 
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Menurut Bloomfield (dalam Aslinda, 2007) masyarakat bahasa adalah 

sekumpulan manusia yang menggunakan sistem isyarat bahasa yang sama. Menurut 

Corder (masih dalam Aslinda, 2007) masyarakat bahasa adalah sekelompok orang 

yang satu sama lain bisa saling mengerti sewaktu mereka berbicara. Sedangkan 

Kridalaksana (2008) masyarakat bahasa adalah kelompok orang yang merasa memiliki 

bahasa bersama atau yang merasa termasuk dalam kelompok itu, atau yang berpegang 

pada bahasa standar yang sama. Pandangan yang sama juga dijelaskan oleh Chaer 

(2007) bahwa masyarakat bahasa merupakan sekelompok orang yang merasa 

menggunakan bahasa yang sama. Pandangan itu mengindikasikan bahwa setiap 

individu mempunyai masyarakat bahasa, karena individu bagian dari suatu 

masyarakat. Contoh dari masyarakat bahasa ialah bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa 

Madura, dan sejenisnya. Sementara itu, istilah lain dari masyarakat bahasa yaitu 

komunitas bahasa. Adapun komunitas bahasa dibentuk oleh mereka (kumpulan orang) 

yang secara bersama-sama memiliki aturan-aturan bahasa (linguistic rules) yang sama. 

Dengan demikian kita dapat mengatakan komunitas bahasa Inggris adalah masyarakat 

penutur bahasa Inggris di seluruh dunia (Ohoiwutun, 2007 : 37). 

Dalam masyarakat yang terbiasa dengan multilingual, pastilah tidak asing 

dengan campur kode. Dan menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai ikhwal campur kode. Campur kode 

merupakan hak penutur dalam berbahasa. Campur kode akan terjadi apabila penutur 

menguasai/memahami lebih dari satu bahasa.  

Campur kode menurut KBBI (2008) merupakan penggunaan satuan bahasa  

dari satu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa, di 

mana pemakaiannya berupa kata, klausa, idiom, sapaan, dan sebagainya. 

Campur kode menurut Sumarsono (2008) terjadi apabila penutur menyelipkan 

unsur-unsur bahasa lain ketika sedang memakai bahasa tertentu. Sedangkan menurut 

Nababan (1993) menggunakan campur bahasa untuk mewakili konsep campur kode, 

yakni mencampur dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindakan 

bahasa tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa itu yang menurut pencampuran 

bahasa itu. Artinya campur kode terjadi apabila penutur menggunakan kosa kata dari 
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dua bahasa atau lebih. Pancampuran kosakata itulah yang disebut dengan campur 

kode. 

Kemudian istilah campur kode diperkuat oleh Abdul Chaer dan Leonny 

Agustina dalam bukunya Pengantar Sosiolinguistik menerangkan bahwa : 

campur kode adalah pemakaian dua bahasa atau lebih atau dua varian 
dari sebuah bahasa dalam suatu masyarakat digunakan yang memiliki 
fungsi dan keotonomiannya, sedangkan kode-kode lain yang terlibat 
dalam peristiwa tutur itu hanyalah berupa serpihan-serpihan saja. Dalam 
campur kode terdapat serpihan-serpihan suatu bahasa yang digunakan 
oleh seorang penutur. Serpihan di sini dapat berupa kata, frasa, atau unit 
bahasa yang lebih besar. 

(Chaer dan Agustina, 2010) 

Menurut Kachru (dalam Suwito, 2010) memberi batasan campur kode sebagai 

pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur-unsur bahasa yang 

satu ke dalam bahasa lain secara konsisten. Campur kode tidak selalu berupa frasa atau 

klausa dari bahasa asing. Campur kode juga bisa berupa penyelipan satu kata saja. 

Sehingga, penyelipan satu kata kosa kata dari bahasa lain saja pun bisa dianggap 

campur kode. Campur kode tidak dituntut oleh situasi dan konteks pembicaraan, 

terjadi karena kesantaian pembicara dan kebiasaannya dalam pemakaian bahasa, 

biasanya terjadi dalam situasi resmi, dan berciri pada ruang lingkup di bawah klausa 

pada tataran terendah. 

Dengan demikian campur kode terjadi apabila seorang pengguna bahasa 

menyelipkan kosa kata dari bahasa lain untuk mewakili konsepnya. Yang dimaksud 

kosa kata dari bahasa lain yaitu apabila kosa kata tersebut tidak ada dalam 

kamus/kosakata bahasa pertama. Contohnya, istilah genre yang berasal dari bahasa 

Prancis, namun sudah ada dalam KBBI atau sudah akrab di telinga orang Indonesia 

maka kata genre apabila dituturkan dalam bahsa Indonesia bukan lagi campur kode. 
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METODE PENELITIAN 

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan 

menggunakan metode simak untuk mengumpulkan datanya. Menurut Kountur (2009) 

penelitian deskripsi adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian 

atas suatu keadaaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. 

Sedangkan Djajasudarma (2006) menjelaskan dalam metode deskriptif data yang 

dikumpulkan bukanlah angka-angka, dapat berupa kata-kata, atau gambaran sesuatu. 

Dinamakan metode simak karena cara yang digunakan untuk memperoleh data 

dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. Istilah menyimak di sini tidak hanya 

berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga penggunaan bahasa 

secara tertulis (Mahsun, 2007). Sebagai perbandingan dengan ilmu sosial metode 

simak dapat disejajarkan dengan metode observasi atau pengamatan (Sudaryanto 

1988). Artinya penulis dalam penelitian ini menyimak setiap tuturan masyarakat 

Kabupaten Cilacap yang mengandung unsur campur kode. Langkah berikutnya, 

penulis mendeskripsikan data yang ditemukan sehingga bentuk campur kode dan pola 

kalimat tutur yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. 

 

PEMBAHASAN 

Untuk mengumpulkan data terkait campur kode di Kabupaten Cilacap, penulis 

membutuhkan waktu lebih kurang 3 minggu yakni dari 3 Agustus 2017 sampai dengan 

25 Agustus 2017. Penggunaan campur kode yang ditemukan penulis, tidak terjadi di 

semua wilayah Kabupaten Cilacap. Penulis melakukan pengamatan di 6 kecamatan 

dan mengumpulkan sebanyak 120 data; yakni 12 data di Kecamatan Nusawungu, 28 

data di Kecamatan Binangun, 33 data di Kecamatan Kroya, 15 data di Kecamatan 

Adipala, 17 data di Kecamatan Maos, dan 15 data di Kecamatan Sampang. 

Data yang penulis dapatkan pada saat observasi, tidak semuanya 

dideskripsikan dalam makalah ini. penulis hanya mendeskripsikan sampel datanya 

saja. Adapun pembahasannya sebagai berikut :  

 

Data 001 : 

Seorang bapak sedang menggendong anaknya sambil berkata “Kamu 
bisa gatholan gak, Nak? Nanti jatuh”. Namun si anak tidak 
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menghiraukan perkataan bapaknya. Akhirnya bapak tersebut mengambil 
kedua tangan anaknya dan meletakkannya di leher bapaknya sambil 
berkata “Ini namanya gatholan, biar kamu gak jatuh. Sudah diam jangan 
sleketan terus”. 

 
Penulis mendapatkan data ini di Pantai Widarapayung-Kecamatan Binangun. 

Dari data tersebut dapat diamati bahwa seorang bapak berkomunikasi dengan anaknya 

dengan menggunakan 2 bahasa yakni bahasa nasional dan bahasa daerah. Terdapat 2 

kosa kata bahasa daerah Jawa Banyumasan, yakni gatholan dan sleketan. Gatholan 

merupakan bentuk verba dalam bahasa Jawa Banyumas yang berarti berpengangan 

sedangkan sleketan merupakan bentuk verba dalam bahasa Jawa Banyumas yang 

berarti anggota tubuh yang tidak bisa diam. Penggunaan bahasa nasional lebih 

dominan pada pola tutur yang dipakai penutur dalam percakapan tersebut. 

 

Data 002 : 

“Jangan digered, nanti rusak. Dorong saja, Surung” 
 
Data 002 tersebut penulis dapatkan di Stasiun Kroya. Data tersebut dituturkan 

oleh calon penumpang kereta api kepada kuli angkut yang sedang membantu 

membawakan barang penumpang. Pada data tersebut terjadi pencampuran kosa kata 2 

bahasa, yakni bahasa nasional dan bahasa daerah. Kosa kata bahasa daerah yang 

terdeteksi yakni kata digered dan surung. Kata digered merupakan bentuk verba 

turunan dalam bahasa Jawa Banyumas. Asal katanya gered mendapat prefiks di- 

menjadi digered. Kata digered dalam bahasa Jawa Banyumas berarti ditarik. 

Selanjutnya ada kata Surung. Kata Surung merupakan bentuk verba dalam 

bahasa Jawa Banyumas yang berarti dorong. Penggunaan kata Surung pada 

percakapan tersebut untuk memperjelas perintah untuk mendorong. Hal itu tampak 

pada adanya kosa kata dorong dan surung yang mana keduanya bersinonim meski 
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beda bahasa. Penggunaan bahasa nasional lebih dominan pada pola tutur yang dipakai 

dalam percakapan tersebut. 

 

Data 003 : 

Perempuan 1 : “ Saya lapar tulih, belum sarapan”. 
Perempuan 2 : “Ya, sudah kita makan dulu nanti jalan lagi”. 

 

Data 003 tersebut penulis dapatkan di Kato Swalayan – Kroya. Dalam 

pengamatan penulis, kedua penutur tersebut sedang memilih pakaian di Kato 

Swalayan lantai 3. Kedua penutur tersebut masih pelajar hal itu terlihat dari pakaian 

yang dikenakannya. Pada data tersebut terdapat campur kode. Itu tampak pada selipan 

kata tulih pada kalimat yang dituturkan oleh penutur pertama. Tulih merupakan bentuk 

fatis dalam bahasa Jawa Banyumas. Kata tulih hampir sama maknanya dengan lho 

dalam bahasa Indonesia. Kata tulih sering diucapkan oleh masyarakat Banyumas, 

Cilacap, dan Kebumen bagian barat. Fungsinya untuk menegaskan kalimat tutur, 

contohnya “Kamu tulih belum mandi” atau “Kae tulih nggonku” (Itu tulih punyaku). 

Meski maknanya hampir sama dengan lho tetapi kata tulih tidak bisa disepadankan 

dengan kata lho. Pada data 003 tersebut, penggunaan bahasa nasional kembali lebih 

dominan daripada bahasa Jawa Banyumasnya.  

 

Data 004 : 

Petugas Loket : “Tunggu dulu! Duduk! Nanti tek celuk!” 

 

Data 004 tersebut penulis dapatkan di agen bus PO Sumber Alam - Kecamatan 

Sampang. Kalimat tersebut dituturkan oleh petugas loket untuk mengkodisikan calon 

penumpang yang tidak mau antri ketika membeli tiket. Tuturan tersebut mengandung 

campur kode. Pada data tersebut penutur menggunakan bahasa nasional yang diselipi 

kosa kata bahasa daerah yakni tek celuk. Tek celuk  merupakan bentuk frasa verba 
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dalam bahasa Jawa Banyumas yang berarti akan saya panggil. Pada kalimat tersebut 

penggunaan bahasa nasional lebih dominan daripada bahasa daerah. 

 

Data 005 : 

Suami : “Kamu kepriwe sih? Kok bisa jatuh?” 
Istri : “Tadi disimpan di sini Pak (sambil menunjuk ke saku celananya). 
Jebule bolong” 
 
Data 005 tersebut berupa dialog suami-istri yang penulis dapatkan di Pantai 

Sodong-Kecamtan Adipala. Kalimat tersebut dituturkan oleh seorang suami yang 

menanyakan kepada istrinyanya mengenai dompetnya yang jatuh. Dari data di atas, 

penulis menemukan bentuk campur kode baik dalam tuturan suami maupun tuturan 

istri. Suami menggunakan kata kepriwe untuk mendapatkan penjelasan istrinya. Kata 

kepriwe merupakan bentuk introgativa dalam bahasa Jawa Banyumas yang artinya 

bagaimana. Pola kalimat tutur suami lebih dominan menggunakan bahasa nasional 

daripada bahasa daerah. 

Dalam tuturan istri juga terdapat campur kode. Istri menyelipkan klausa jebule 

bolong dalam tuturannya yang sedang menggunakan bahasa nasional. Jebule 

merupakan bentuk klausa memusat dalam bahasa Jawa Banyumas. Berasal dari kata 

jebul yang berarti ternyata dan sufiks –e yang menunjukkan pronomina. Pronomina 

tersebut merujuk pada saku celana istri. Jadi makna jebule berarti ternyata saku 

celana. Kemudian ada kata bolong yang merupakan bentuk adjektiva dari bahasa Jawa 

Banyumas berarti berlubang. Dalam pola kalimat tutur istri juga penggunaan bahasa 

nasional lebih dominan daripada bahasa daerah. 

Data 006 : 

“Mbak, baju yang dipakai kemarin rewang piraan? Kancaku nawari 

aku rongatus seket couple, tapi wedi mbok dilombo Mbak. Pernah 

soale” 

Penulis menemukan data tersebut di desa Pesawahan – Kecamatan Binangun. 

Kalimat tersebut dituturkan oleh seorang perempuan kepada temannya sesama 

perempuan. Pada data ini, penggunaan kosa kata bahasa Jawa Banyumas lebih 

dominan.  Tuturan tersebut terdiri dari 3 bahasa yakni bahasa nasional, bahasa asing, 

dan bahasa daerah. Keunikan darituturan ini yaitu adanya perubahan kosa kata bahasa 
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nasional menjadi bahasa daerah. Contohnya pada kata nawari. Asal katanya adalah 

tawar. Dalam bahasa Indonesia baku kata nawari maksudnya menawarkan  dan bahasa 

bakunya nawarin. Namun pada kalimat tersebut fonem /n/ dibuang menjadi nawari. 

Kata nawari sering terdengar di dalam bahasa Jawa Banyumas dan seolah-olah 

merupakan kosa kata bahasa Jawa Banyumas karena adanya sufiks –i. Padahal kata 

tersebut merupakan kosa kata bahasa nasional yang diubah menjadi seolah-olah 

bahasa Jawa Banyumas. Begitu juga pada kata soale. Kata tersebut merupakan kosa 

kata bahasa Indonesia, soal; yang diubah menjadi seolah-olah bahasa Jawa Banyumas 

dengan menambahkan sufiks –e. Kosa kata asli dalam bahasa Jawa Banyumas yang 

bersinonim dengan kata soale yaitu kata anu. 

  

SIMPULAN 

Penggunaan campur kode seperti yang dijabarkan di atas sering ditemukan di 

wilayah Kabupaten Cilacap. Campur kode sering digunakan untuk berkomunikasi oleh 

anak muda, pejabat setempat, orang tua kepada anaknya dan juga komunikasi di 

tempat umum. Banyaknya data yang ditemukan dalam 3 minggu tersebut, penulis 

menyimpulkan bahwa : 1) Campur kode bahasa nasional dengan bahasa daerah sudah 

menjadi budaya dalam komunikasi masyarakat Kabupaten Cilacap. 2) Terdapat 

keunikan bentuk campur kode pada pola kalimat tutur masyarakat Kabupaten Cilacap 

yaitu kosa kata bahasa nasional lebih dominan. Artinya kosa kata bahasa daerah hanya 

digunakan untuk menjelaskan konsep yang dirasa sulit untuk penutur. 3) Kosa kata 

bahasa daerah yang diselipkan hanya yang berkategori verba, adjektiva, dan 

Pronomina saja. 4) Terdapat usaha untuk menyerap bahasa nasional menjadi kosa kata 

bahasa jawa banyumas dengan menambahkan sufiks –i dan  -e. 
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ABSTRAK  

Proses pembelajaran Bahasa Indonesia kurang menekankan pada aspek yang 
melibatkan pada pengalaman siswa pada keempat keterampilan berbahasa yaitu 
mendengarkan, berbicara, menulis dam membaca. Dapat dikatakan mengembangkan 
keterampilan berbahasa siswa hanya mempelajari Bahasa Indonesia sebagai produk, 
menghafalkan konsep dan teori sehingga pembelajaran Bahasa Indonesia kurang 
bermakna bagi siswa. Sehingga perlu adanya pendekatan yang tepat untuk 
memperbaiki proses pembelajaran guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah  melalui pembelajaran berbasis 
kecerdasan linguistik  dapat meningkatkan prestasi belajar siswa . 

Penelitian ini adalah  Penelitian Tindakan Kelas yang menggunakan model 
Kemmis dan Mc Taggart dengan langkah perencanaan, tindakan dan observasi, 
refleksi yang dilaksanakan dengan dua siklus. Pada siklus I terdiri dari tiga pertemuan, 
sedangkan siklus I terdiri dari satu pertemuan. Teknik analisis data yang digunakan 
dengan menggunakan teknik analisis data prosentase.  

Hasil yang diperoleh dalam penelitian  ini adalah terjadi peningkatan 
ketuntasan  belajar untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia Kelas V.  Melalui 
pembelajaran berbasis kecerdasan linguistik yang akan dilanjutkan oleh upaya 
peningkatan hasil belajar yang dapat dilihat pada kondisi awal dapat dilihat dengan 
sekor rata-rata 59,62, Siklus I 81,15, Siklus II 88,46. Peningkatan hasil belajar pada 
kondisi awal ke siklus I sebesar 100% dan dari siklus I ke siklus II 100%. Dengan nilai 
maksimal siklus I 100 dan nilai minimalnya 70, dan pada siklus II dengan nilai 
maksimal 100 dan nilai minimal 80. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
melalui Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Linguistik dapat meningkatkan prestasi 
belajar siswa kelas V. 
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Kata kunci: Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Linguistik, Prestasi Belajar Siswa. 
 

ABSTRACT 

The Indonesian learning process is less emphasizing on aspects that involve students' 
experience in the four language skills of listening, speaking, writing and reading. Can 
be said to develop language skills students only learn Bahasa Indonesia as a product, 
memorize the concept and theory so that learning Bahasa Indonesia less meaningful 
for students. So there is a need for an appropriate approach to improve the learning 
process in order to improve student achievement. The purpose of this study is to 
determine whether through learning-based linguistic intelligence can improve student 
achievement. 

This research is a Classroom Action Research that uses Kemmis and Mc 
Taggart model with planning, action and observation step, reflection which is done 
with two cycles. In cycle I consists of three meetings, while cycle I consists of one 
meeting. Data analysis techniques used by using data analysis technique percentage. 

The results obtained in this study is an increase in learning completeness for 
the subjects of Indonesian Class V. Through learning-based linguistic intelligence will 
be continued by efforts to improve learning outcomes that can be seen in the initial 
conditions can be seen with the average score of 59.62, Cycle I 81,15, Cycle II 88.46. 
Improvement of learning outcomes at initial condition to cycle I is 100% and from 
cycle I to cycle II 100%. With maximum value of cycle I 100 and minimum value of 70, 
and on cycle II with a maximum value of 100 and a minimum value of 80. Thus it can 
be concluded that through Learning-Based Linguistic Intelligence can improve student 
achievement class V.  

Kata kunci: Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Linguistik, Prestasi Belajar 
Siswa. 
 

PENDAHULUAN 

Bahasa Indonesia merupakan sistem bunyi dan makna, unsur-unsur bahasa 

yang dipilih secara acak tanpa dasar atau tidak ada hubungan logis antara bunyi dengan 

maknanya, berbentuk ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, berfungsi selama 

manusia memanfaatkanya, sebagai penyatu keluarga, masyarakat, dan bangsa dalam 

kegiatannya Nugraha (2008) dalam Muslich (2009: 1). Bahasa memiliki peran sentral 

dalam perkembangan intelektual, sosial dan emosional peserta didik dan merupakan 

penunjang keberhasilan dalam bereksplorasi di lingkungan akademik maupun 
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kehidupan sosial. Pembelajaran bahasa mencerminkan pengenalan diri dan budaya. 

Selain itu pembelajaran bahasa juga membantu para peserta didik atau siswa mampu 

mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat dan bahkan 

menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imaginative yang ada dalam 

dirinya. 

Tantangan era global pada pemahaman bahasa begitu vital perannya sehingga 

diharapkan seorang siswa lebih flexible, mampu berkomunikasi dengan baik secara 

lisan maupun tulisan. Hal ini tidak lepas dari peran guru sebagai stimulus, pemberi 

iluminasi. Oleh karena itu, merupakan suatu tantangan bagi insan akademika 

bagaimana mencetak siswa menjadi aktif. Kemampuan berkomunikasi dan 

berinteraksi begitu penting pada di saat ini. Hal ini diperlukan sebagai bekal bagi siswa 

dan perlu dipelajari atau dijelajahi untuk menjadi lebih baik. Ketika siswa mampu 

mengungkapkan pengetahuan dengan gaya linguistik dan dicerminkan pada aspek 

afektif, inilah kompetensi yang harus mampu dikuasai baik secara kognitif dan 

psikomotorik. 

Dalam sistem pendidikan yang berbasis kompetensi, ilmu pengetahuan peserta 

didik diharapkan bermakna dan bermanfaat bagi siswa. Dengan kata lain fungsi 

Kurikulum, sebagai kerangka dasar dan harus dijabarkan sendiri oleh guru dengan 

melihat potensi, situasi dan kondisi masing-masing sekolah. Implementasi Kurikulum 

dalam proses pembelajaran harus berjalan secara kreatif, inovatif, efektif, 

menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Perubahan dan implementasi itu 

tidak hanya konsep, metode dan strategi guru dalam mengajar akan tetapi situasi dan 

kondisi siswa juga harus kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa merasa nyaman 

belajar di sekolah. 

Berdasarkan pengalaman lapangan peneliti dikelas V SDN Mutisari 

Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia tingkat prestasi belajar siswa masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari hasil 

ulangan harian siswa yang belum memuaskan. Dari 13 siswa terdapat 3 siswa yang 

memiliki nilai diatas KKM yaitu diatas nilai 70 sementara 10 siswa lainnya mendapat 

nilai dibawah KKM atau belum mengalami pembelajaran tuntas. Rata-rata nilai 
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Bahasa Indonesia pada ulangan harian hanya  59,62. Hal ini disebabkan karena 

beberapa hal, yaitu belajar siswa yang belum maksimal (belajar pada waktu ada PR 

atau ulangan), kemampuan belajar siswa berbeda-beda ada yang lebih cepat mengerti 

bila dijelaskan dan ada yang kurang mengerti bila dijelaskan tentang materi pelajaran 

yang disampaikan, minat terhadap pelajaran Bahasa Indonesia rendah hal ini bisa 

dilihat dari keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran, antusias siswa dan respon 

siswa dalam mengikuti pelajaran.  

Proses pembelajaran Bahasa Indonesia kurang menekankan pada aspek suatu 

pembelajaran yang melibatkan pada pengalaman siswa pada keempat keterampilan 

berbahasa yaitu mendengarkan, berbicara, menulis dam membaca hal ini bisa dilihat 

pada observasi atau pengamatan yang dilakukan pada proses kegiatan pembelajaran. 

Dapat dikatakan dibiasakan mengembangkan keterampilan berbahasanya sehingga 

kecenderungan pembelajaran Bahasa Indonesia adalah siswa hanya mempelajari 

Bahasa Indonesia sebagai produk, menghafalkan konsep dan teori sehingga 

pembelajaran Bahasa Indonesia kurang bermakna bagi siswa. Sehingga perlu adanya 

pendekatan yang tepat untuk memperbaiki proses pembelajaran guna meningkatkan 

prestasi belajar siswa 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di SD Negeri Mutisari Kecamatan Watumalang 

Kabupaten Wonosobo. Subyek dari penelitian tindakan kelas  siswa Kelas V SDN 

Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Semester II dengan jumlah 

siswa 13 siswa, yang terdiri atas 8 siswa perempuan dan 5 siswa laki-laki. Siswa kelas 

V ini prestasi belajarnya masih rendah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, 

khususnya pada materi pokok “Cerita Pendek Anak”. Dari 13 siswa terdapat 10 siswa 

mendapatkan nilai dibawah 70 atau belum mencapai KKM yang ditentukan. 

Karakteristik siswa kelas V ini adalah berumur antara 9 tahun sampai 11 yang 

merupakan menuju tahap berpikir konkrit/ nyata. Sebagian besar orang tua siswa 

bekerja sebagai petani dan buruh tani. 
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Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam dua siklus yang 

dipergunakan adalah model Kemmis & Mc Taggart dalam Arikunto (2006: 98) 

terdapat tiga tahap rencana tindakan, meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan tindakan dan 

pengamatan/observasi,  dan Refleksi.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas 

untuk mengetahui tingkat prestasi belajar siswa kelas V dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di SDN Mutisari Kabupaten Watumalang Kabupaten Wonosobo setelah 

menggunakan pembelajaran berbasis kecerdasan linguistik adalah: Observasi dan tes 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 

data berupa nilai tes yang dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif yaitu 

brbentuk angka-angka yang diperoleh dari tes tertulis dan deskriptif kualitatif  yaitu 

berupa kata-kata atau penjelasan yang diperoleh dari lembar observasi. Kemudian 

hasilnya dianalisis dengan deskriptif komparatif, yaitu menbandingkan nilai siklus I 

dan nilai siklus II. Kemudian membuat kesimpulan berdasarkan hasil deskripsi data.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan di kelas V Sekolah Dasar Negeri Mutisari Semester II 

yang berjumlah 13 siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil 

observasi yang telah dilakukan bisa terlihat dari nilai sekunder hasil evaluasi peserta 

didik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang telah dilakukan dimana sebagian 

besar peserta didik memperoleh nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM=70). Diperoleh data hasil pembelajaran sebelum dilakukan tindakan 

pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti yang terdapat dalam diagram 1 
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Gambar 1 

Diagram Lingkaran Hasil Perolehan Nilai Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Siswa Kelas V SDN Mutisari Semester II 

Pra Siklus 

Rendahnya prestasi belajar peserta didik dipengaruhi oleh belajar siswa yang 

belum maksimal (belajar pada waktu ada PR atau ulangan), kemampuan belajar 

heterogen, minat terhadap pelajaran Bahasa Indonesia rendah, akibatnya pelajaran 

Bahasa Indonesia tidak disukai oleh sebagian besar siswa. Hal ini sangat berpengaruh 

terhadap proses dan hasil pembelajaran Bahasa Indonesia dan umumnya pembelajaran 

yang lainnya.  Selain itu proses pembelajaran Bahasa Indonesia kurang menekankan 

pada aspek suatu pembelajaran yang melibatkan pada pengalaman siswa pada keempat 

keterampilan berbahasa terutama keterampilan dalam meyimak, mengungkapkan 

gagasan dalam kegiatan tanya jawab dan diskusi, mengingat dengan menuliskan 

kembali apa yang telah disimak. Faktor dari guru dikarenakan, guru kurang memiliki 

keterampilan menciptakan model pembelajaran yang kondusif yang dapat 

meningkatkan pemahaman dan mengembangkan keterampilan berbahasa pada siswa 

dan selalu menggunakan pembelajaran yang monoton, sedangkan faktor dari peserta 

didik dikarenakan keterampilan Berbahasa Indonesia pada peserta didik masih kurang 

sehingga materi yang belum dipahami kurang mendapatkan tindak lanjut dari guru, 

kedua faktor tersebut menimbulkan miskonsepsi atau beda persepsi antara kedua belah 

pihak sehingga terjadi hambatan dalam transformasi ilmu pengetahuan yang 

menimbulkan pembelajaran berjalan kurang efektif. 
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Penelitian dilakukan dalam 2 siklus. Berikut ini dapat dilihat tabel nilai 

sebelum tindakan, siklus I dan siklus II serta rekapitulasi pengelompokkan nilai dalam 

tabel 1 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Nilai 

Pra Siklus, Siklus I, Siklus II 

No
. Nilai 

Sebelum 
Tindakan Siklus I Siklus II 

Jml 
Siswa 

Persen 
(%) 

Jml 
Siswa 

Persen 
(%) 

Jml 
Siswa 

Persen 
(%) 

1. Tuntas 10 76,92 13 100 13 100 
2. Tidak Tuntas 3 23,08 0 0 0 0 

Jumlah 36 100 13 100 13 100 
 

Dari tabel di atas dapat diklasifikasikan menjadi: 

Klasifikasi A nilai ≥70 artinya tuntas 

Klasifikasi B nilai ˂70 artinya tidak tuntas 

 

Dari tabel rekapitulasi pengelompokkan nilai pada tabel 1 dapat dilihat adanya 

peningkatan jumlah siswa yang tuntas dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia terbukti 

untuk klasifikasi Tuntas, sebelum diadakan tindakan yang tuntas hanya 3 orang. 

Sedangkan setelah siklus I dan siklus II jumlah siswa yang tuntas ada 13 siswa. Ini 

membuktikan bahwa pembelajaran berbasis kecerdasan linguistik dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa.  Pada klasifikasi Tidak Tuntas, sebelum diadakan tindakan 

terdapat 10 siswa yang belum tuntas pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, setelah 

siklus I dan siklus II keseluruhan siswa mengalami ketuntasan  belajar, dalam arti tidak 

ada siswa yang tidak tuntas. Hal ini dapat dilihat pada gamnbar 2 
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Gambar 2 

Diagram linear Pengelompokkan Nilai 

Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 

           

Pada Tabel 1 dan diagram linear gambar  2 menunjukkan pembelajaran 

berbasis kecerdasan linguistik dapat meningkatkan jumlah siswa yang tuntas dalam 

belajar.  

Hasil observasi sebelum tindakan yang dilakukan di kelas V SD Negeri  

Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo ditemukan bahwa tingkat 

prestasi belajar siswa masih rendah, hal ini disebabkan pemahaman siswa tentang 

materi “Cerita Pendek Anak” belum menekankan pada aspek keterampilan berbahasa 

sehingga materi sulit dipahami oleh siswa. Proses pembelajaran sebelum tindakan 

menunjukkan bahwa siswa masih pasif, siswa lebih cenderung mendengarkan ceramah 

guru sehingga siswa terkesan bosan pada proses pembelajaran. Siswa masih bekerja 

secara individual, tidak tampak kreatif siswa dan tidak dibiasakan mengembangkan 

keterampilan berbahasanya dalam proses pembelajaran. Siswa terlihat jenuh karena 

pembelajaran selalu monoton sehingga nilai rata-rata pelajaran Bahasa Indonesia 

rendah, khususnya pada materi “Cerita Pendek Anak”. Nilai rata-rata yang didapatkan 

siswa sebelum tindakan adalah 59,62. Siswa yang mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM=70) hanya 3 siswa atau 23,08% sedangkan siswa yang belum 

mencapai kriteria ketuntasan minimal sebanyak 10 siswa atau 76,92%. Nilai tertinggi 

yang berhasil di dapatkan oleh siswa sebelum tindakan adalah 75 sedangkan nilai 

terendahnya adalah 50. Adanya perbandingan yang signifikan antara jumlah siswa 
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yang tuntas dan tidak tuntas karena siswa yang sudah mencapai ketuntasan sudah dapat 

menangkap materi yang disajikan oleh guru walaupun hanya dengan ceramah saja, 

karena ke-3 siswa ini memang mempunyai daya tangkap yang lebih dibandingkan 

teman-temannya yang lain walaupun hanya dengan mendengarkan saja selain itu 

keterampilan berbahasa ke-3 siswa juga lebih baik, sedangkan 10 siswa yang lain 

belum bisa menangkap materi yang disajikan oleh guru hanya dengan ceramah saja 

karena daya tangkap  mereka rendah jika hanya mendengarkan saja, sehingga 

diperlukan tindakan sesuai yaitu bagaimana menekankan aspek keterampilan 

berbahasa siswa dikelas agar lebih berkembang dengan usia anak sekolah dasar yang 

masih dalam tahapan operasional konkrit (7- 11 th). Siswa akan lebih paham bila siswa 

dapat melihat sesuatu yang konkrit atau nyata dan dapat terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menurut Gardner dalam Campbell, ddk (2002: 14) kecerdasan linguistik sangat 

berakar dalam perasaan mengenai kompetensis dan keoercayaan diri. Makin banyaka 

anak-anaka berlatih kecerdasan ini ditempat yang kondusif, makin mudah mereka 

mengembangkan keterampilan-keterampilan linguistik, yang akan bermanfaat bagi 

mereka sepanjang hayat. Guru dapa memberikan model-model yang kuat sehingga 

keterampilan linguistik anak dapa berkembang. Berdasarkan teori yang dikemukakan 

Gardner  dapat disimpulkan bahwa bagaimana mengembangkan aspek keterampilan 

siswa melalui suatu model pembelajaran yang menekankan aspek keterampilan 

berbahasa siswa dalam proses pembelajaran supaya lebih berkembang sehingga dapat 

pemahaman siswa mengenai materi pelajaran lebih mudah diserap dan prestasi belajar 

siswa pun dapat meningkat. Untuk mengatasi rendahnya prestasi belajar siswa maka 

diperlukan pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek keterampilan berbahasa 

salah satunya dengan menggunakan pembelajaran berbasis kecerdasan linguitik, yaitu 

suatu proses mengatur lingkungan agar terjadi interaksi antara guru dan siswa, siswa 

dan media belajar dalam kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik secara 

lisan maupun tertulis. 

Teori dari Garndner tersebut selaras dengan model pembelajaran yang 

diterapkan penulis. Karena saat penulis menggunakan pembelajaran berbasis 

kecerdasan linguistik, keterampilan berbahasa dan prestasi belajar siswa akan 
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meningkat. Peningkatan prestasi belajar siswa didapatkan dari hasil perolehan nilai 

siklus I dan II. 

1. Siklus I dengan penerapan pembelajaran berbasis kecerdasan linguistik siswa yang 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=70) sebanyak 13 siswa atau  100% 

dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai di bawah  Kriteria Ketuntasan Minimal. 

Nilai rata-ratanya adalah 81,15 sedangkan nilai tertinggi adalah 100 dan nilai 

terendahnya adalah 70. 

2. Siklus II dengan penerapan pembelajaran berbasis kecerdasan linguistik siswa yang 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=70) sebanyak 13 siswa atau  100% 

dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai di bawah  Kriteria Ketuntasan Minimal. 

Nilai rata-ratanya adalah 88,46 sedangkan nilai tertinggi adalah 100 dan nilai 

terendahnya adalah 80. 

  

SIMPULAN 

Dari hasil penenelitian yang didapatkan pada siklus I dan siklus II disimpulkan 

bahwa pembelajaran berbasis kecerdasan linguistik dengan lebih menekankan pada 

aspek keterampilan berbahasa siswa dalam kegiatan pembelajaran seingga 

keterampilan berbahasa siswa lebih berkembang dan materi “Cerita Pendek Anak” 

lebih mudah dipahami sehingga dapat menngkatkan prestasi belajar siswa siswa kelas 

V SD Negeri Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo .  
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ABSTRAK 
Pembelajaran menulis teks merupakan bagian dari pembelajaran bahasa Indonesia 
berdasarkan Kurikulum 2013. Salah satu di antaranya adalah menulis teks deskripsi. 
Pembelajaran berbasis literasi merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang 
relevan dengan kecakapan hidup. Dalam Kurikulum 2013, pembelajaran apapun, 
termasuk pembelajaran menulis teks deskripsi perlu menanamkan pendidikan 
karakter, baik karakter dalam hubungan manusia dengan Tuhan, karakter dalam 
hubungannya dengan diri sendiri, dan karakter dalam hubungan antarmanusia. Namun 
demikian, pembelajaran menulis teks dirasakan membosankan dan menyulitkan bagi 
siswa. Agar siswa tertarik dan mudah mengikuti pembelajarn menulis teks diperlukan 
strategi “lipirtup”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif studi terapan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh temuan: 1) model 
pembelajaran menulis teks deskripsi berbasis literasi bermuatan pendidian karakter 
dengan strategi “lipirtup” memiliki nilai validitas; 2) aktivitas siswa dan guru dalam 
pembelajaran berjalan lancar; dan 3) hasil pembelajaran meningkat, baik sikap 
(karakter), pengetahuan, maupun keterampilannya.   
 
Kata kunci: menulis teks deskripsi, literasi, pendidikan karakter, strategi “lipirtup” 
 
 
ABSTRACT 
The learning of writing text is part of Indonesian language learning based on 
Curriculum 2013. One here is the description text. Literacy-based learning is a 
language learning approach relevant to life skills. In the Curriculum 2013, any lesson, 
including learning to write text description, should be embedded in character, 
character in human relationships with God, character in self-understanding, and 
character in human relationships. However, learning to write text is perceived 
uninterest and difficult for students. In order for students interest and easy to follow 
learning writing text needed “lipirtup” strategy. The method used in this research is 
descriptive method of applied study. Based on research result of research result: 1) 
the model of learning  writing text based literation powered character education with 
“lipirtup” strategy has validity value; 2) the activities of students and teachers in the 
learning run smoothly; and 3) learning outcomes increase, both attitude (character), 
knowledge, and skills. 
 
Keywords: text description writing, literation, character education, “lipirtup” 
                    strategies 
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran menulis teks merupakan bagian dari pembelajaran bahasa 

Indonesia berdasarkan Kurikulum 2013. Dalam konteks globalisasi yang menjadi 

kecenderungan masyarakat modern, pembelajaran bahasa Indonesia harus 

diorientasikan pada pemahaman mendalam dan pemroduksian wacana teks lisan dan 

tulis bahasa Indonesia bernuansa global (Sodiq, 2010:88). Untuk mencapai orientasi 

seperti itu dibutuhkan pembelajaran berbasis lirerasi. 

Pembelajaran berbasis literasi merupakan pendekatan pembelajaran yang 

relevan untuk pendididikan bahasa yang berorientasi pada kecakapan hidup. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Hammond et.al (1992:14) bahwa pendekatan literasi 

merupakan pendekatan pendidikan bahasa yang menyiapkan siswa untuk dapat 

berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat modern. 

 Bahkan Kern (2000:16-17) mengemukakan kesesuaian pendekatan literasi 

dengan konteks pembelajaran yang berorientasi pada pendidikan kecakapan hidup 

dapat dicermati dari tujuh prinsip pendekatan literasi, yaitu (a) intepretasi 

(interpretation) yang berarti bahwa penulis dan pembaca diasumsikan terlibat dalam 

tindak ganda yakni pembaca menginterpretasi apa yang diinterpretasi penulis tentang 

dunia (peristiwa, pengalaman, gagasan) berdasarkan konsep atau pemahamannya 

sendiri tentang dunia; (b) kolaborasi (collaboration) yang berarti bahwa penulis 

menulis sebuah teks ditujukan untuk khalayak pembaca (audience), sehingga apa yang 

ditulis (dikatakan) didasarkan pada pemahaman penulis tentang khalayak pembaca, 

sehingga bermakna; (c) aturan (convention) yang berti bahwa cara orang membaca dan 

menulis teks dikendalikan oleh aturan atau konvensi budaya; (d) pengetahuan budaya 

(cultural knowlegde) yang berarti bahwa membaca dan menulis terikat dalam sistem 

sikap, kepercayaan, kebiasaan, cita-cita, dan nilai-nilai tertentu; (e) pemecahan 

masalah (probling solving) yang bermaksud bahwa membaca dan menulis melibatkan 

usaha pemahaman hubungan antara kata, makna yang lebih besar, teks, dan dunia 

nyata; (f) refleksi (reflection) yang berarti bahwa pembaca dan penulis merefleksikan 

teks yang dibaca atau ditulis dengan dunia dan diri mereka masing-masing; dan (g) 
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penggunaan bahasa (language use) yang berarti bahwa literasi memerlukan 

penggunaan bahasa dalam konteks lisan dan tulis untuk menciptakan teks atau wacana. 

Pembelajaran literasi meliputi tahap-tahap (1) pengembangan pengetahuan 

lapangan (building knowledge of the field), (2) pemodelan teks (modelling of text), (3) 

penyusunan pemecahan masalah bersama (joint contruction), dan (4) penyusunan 

pemecahan masalah secara individual (independent contruction) (Hambold,et.al, 

1992:14). 

Kurikulum 2013 dirancang untuk menyongsong model pembelajaran abad ke-

21 yang di dalamnya terdapat pergeseran dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari 

tahu dari berbagai sumber belajar. Menulis teks deskripsi merupakan salah satu materi 

pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan Kurikulum 2013. Dalam Kurikulum 

2013, pembelajaran apapun, termasuk pembelajaran menulis teks deskripsi perlu 

menanamkan pendidikan karakter, baik karakter dalam hubungan manusia dengan 

Tuhan, karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri, dan karakter dalam hubungan 

antarmanusia. Berdasarkan pengamatan,  banyak kaum  terpelajar  melakukan tindakan 

tanpa berpikir kritis, logis, dan sistematis. Misalnya tindakan penyalahgunaan 

narkoba, tawuran pelajar, pengekspresian kelulusan dengan hura-hura, tidak kreatif 

dan lain-lain. Hal ini perlu ditanamkan pendidikan karakter dalam setiap 

pembelajaran. Melalui pembelajaran menulis teks deskripsi bermuatan pendidikan 

karakter diharapkan dapat membantu menumbuhkan karakter yang mulia. 

Berdasarkan penelitian awal (Mu’minin, 2014), implementasi Kurikulum 2013 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dirasakan memberatkan dan membosankan 

bagi siswa. Dalam akhir pembelajarannya siswa selain dituntut memahami teks 

bacaan, juga dituntut untuk mampu menulis teks sesuai dengan jenis teks yang 

diajarkannya, misalnya menulis teks deskripsi. Atas dasar itulah perlu diterapkan 

strategi  pembelajaran yang dapat menghilangkan rasa bosan dan memudahkan siswa 

menulis teks yang diajarkannya. Strategi LIPIRTUP merupakan strategi pembelajaran 

yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. 

Sesuai dengan namanya, Lipirtup merupakan akronim dari Li = lihat, pi = 

pilih, r = renungi, tu = tuangkan/tuliskan, dan p = publikasikan. Pada tahap 

pertama, li (lihat), berarti siswa diminta melihat (mengamati) berbagai ragam objek. 
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Objek yang diperlihatkan tentu saja disesuaikan dengan perkembangan, karakteristik, 

dan budaya siswa. Objek inilah yang dijadikan sebagai bahan penulisan dalam 

kegiatan menulis teks. Kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan prinsip 

pembelajaranm berbasis literasi, yakni prinsip interpretasi dan tahap pembelajaran 

berbasis literasi, yakni tahap pengembangan budaya lapangan dan pemodelan teks.  

Pada tahap kedua, pi (pilih), berarti siswa melakukan kegiatan memilih salah satu dari 

berbagai objek yang telah diamati untuk dijadikan sebagai bahan penulisan teks yang 

diajarkan. 

Dengan begitu materi pembelajaran disesuaikan dengan minat, karakteristik, 

dan kebutuhan para siswa. Kegiatan pembelajaran semacam ini selaras dengan prinsip 

pembelajaran berbasis literasi, yakni kolaborasi.  Pada tahap ketiga, r (renungi), 

berarti setelah memilih objek yang menarik untuk dijadikan sebagai bahan penulisan, 

siswa merenungi sambil menganalisis objek sehingga diperoleh topik, fakta, kerangka, 

diksi, kalimat, dan gaya bahasa yang akan diwujudkan dalam tulisan. Pada tahap 

keempat, tu (tuangkan/tuliskan), berarti siswa menuangkan dalam bentuk tulisan. 

Kegiatan pembelajaran lipirtup semacam ini sesuai dengan prinsip pembelajaran 

berbasis literasi yakni refleksi.  Penuangan dalam bentuk tulisan ini dilakukan 

berdasarkan hasil kerja sama atau hasil sumbang saran kelompoknya tentang topik, 

fakta, kerangka, diksi, gaya bahasa, dan struktur kalimat. Kegiatan pembelajaran ini 

selaras dengan pembelajaran berbasis literasi, yakni pemecahan masalah secara 

bersama. Pada tahap kelima, p (publikasi), berarti siswa memublikasikan 

(memresentasikan) hasil tulisan yang telah dibuat kepada kelompok-kelompok lain. 

Tulisan akan diperbaiki berdasarkan komentar, tanggapan, dan saran, sehingga 

diperoleh tulisan teks yang lebih baik. Demikianlah langkah-langkah pembelajaran 

menulis  teks dengan strategi lipirtup sehingga pembelajaran menulis dirasakan mudah 

dan menyenangkan bagi para siswa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu diterapkan model pembelajaran 

menulis teks deskripsi berbasis literasi bermuatan pendidikan karakter  dengan strategi 

lipirtup di SMP. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) model pembelajaran 

menulis teks deskripsi berbasis literasi bermuatan pendidikan karakter dengan strategi 
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lipirtup; 2) aktifitas siswa dan aktivitas guru dalam pembelajaran menulis teks 

deskripsi; dan 3) hasil pembelajaran menulis teks deskripsi berbasis literasi bermuatan 

pendidikan karakter dengan strategi lipirtup.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan 1) model pembelajaran 

menulis teks deskripsi; dan 2) aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran menulis 

teks deskripsi.  Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan hasil 

pembelajaran menulis teks deskripsi berbasis literal bermuatan pendidikan karakter 

dengan strategi lipirtup. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif studi 

terapan. Dalam penelitian ini, peneliti mengujicobakan pembelajaran menulis 

deskripstif berbasis literal bermuatan pendidikan karakter dengan strategi lipirtup di 

kelas VII SMP.  

 Data penelitian ini dikelompokkan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. 

Data kualitatif berupa data model pembelajaran, aktivitas siswa dan guru, serta kendala 

yang dihadapi siswa dan guru dalam pembelajaran. Sedangkan data kuantitatif berupa 

data hasil pembelajaran menulis teks deskripsi berbasis literal bermuatan pendidikan 

karakter  dengan strategi lipirtup. Sumber data dalam penelitian ini guru bahasa 

Indonesia dan siswa kelas VII SMP Negeri 5 Tuban. 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

observasi, teknik wawancara, teknik pencatatan, dan teknik tes. Teknik observasi, 

teknik wawancara, dan teknik pencatatan digunakan untuk menjaring data kualitatif 

berupa data aktivitas guru, aktivitas siswa, kendala yang dialami guru, dan  

kendala yang dialami siswa di SMP. Teknik tes digunakan untuk menjaring data 

kuantitatif berupa hasil pembelajaran menulis teks deskripsi berbasis literal bermuatan 

pendidikan karakter dengan strategi lipirtup. 

 Sesuai dengan jenis data dan teknik pengumpulan data yang dirancang, 

instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah lembar 

observasi, pedoman wawancara, lembar pencatatan, dan soal tes. 
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 Teknik penganalisisan data dalam penelitian ini meliputi (a) teknik analisis 

data kualitatif dan (b) teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif 

digunakan untuk menganalisis data kepraktisan penerapan pembelajaran yang meliputi 

aktivitas guru, aktivitas siswa, kendala yang dialami guru, dan kendala yang dialami 

siswa dalam pembelajaran menulis teks deskripsi  berbasis literasi bermuatan 

pendidikan karakter dengan strategi lipirtup. Teknik analisis data kuantitatif digunakan 

untuk menganalisis keefektifan hasil pembelajaran menulis teks deskripsi berbasis 

literasi bermuatan pendidikan karakter dengan strategi lipirtup. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian ini berupa 1) model pembelajaran menbulis teks deskripsi, 2) 

aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran, dan 3) hasil pembelajaran menulis teks 

deskripsi berbasis literasi bermuatan pendidikan karakter dengan strategi lipirtup. 

1. Model Pembelajaran Menulis Teks Deskripsi Berbasis Literasi Bermutan 

Pendidikan Karakter dengan Strategi Lipirtup di SMP 

Nilai karakter yang diharapkan: religius, disiplin, bertanggung jawab, kerja 

keras, berpikir kritis dan logis, kreatif, mandiri,  rasa ingin tahu, cinta damai, 

peduli lingkungan. 

Pertemuan ke-1 (2 X 40 menit) 

A. Kegiatan Awal 

1) Guru mengondisikan siswa siap belajar tentang materi yang akan 

dipelajarinya. 

Cara mengondisikan siswa siap belajar bersifat kondisional, yang 

penting dapat menanamkan karakter religius, disiplin, bertanggung 

jawab dan lain-lain sesuai dengan karakter yang diharapkan. 

Menanamkan karakter religius dilakukan dengan cara berdoa sebelum 

memulai pembelajaran. Menanamkan karakter disiplin dan bertanggung 

jawab dilakukan dengan cara memastikan bahwa siswa hanya 

berkonsentrasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia, tidak mengerjakan 

pekerjaan mata pelajaran yang lain.  
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2) Guru menjelaskan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai serta manfaat yang akan diperoleh. 

Dengan penjelasan tujuan pembelajaran dan manfaat yang akan 

diperoleh,  siswa akan siap dan termotivasi untuk mempelajarinya.  

Penyampaian tujuan dan manfaat pembelajaran  tidak ditulis di papan 

tulis secara rinci, tetapi disampaikan dengan jelas secara lisan.  

3) Guru mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata, sesuai dengan 

kehidupan, perkembangan, dan karakteristik peserta didik, misalnya 

deskripsi (gambaran) bahaya narkoba, gambaran bencana alam, gambaran 

ekspresi kelulusan ujian nasional, sehingga siswa dapat mendeskripsikan 

sebuah peristiwa. Caranya dengan memberikan ilustrasi gambar atau 

bercerita sejenak tentang materi yang dbahas. 

Hal ini sesuai dengan tahapan pembelajaran berbasis literal, yakni 

membangun pengetahuan budaya siswa (building knowlegde on field) dan 

sesuai dengan prinsip pembelajaran berbasis literal, yakni building 

knowledge. 

Karakter yang perlu ditanamkan pada kegiatan ini adalah rasa ingin 

tahu dan berpikir kritis dan logis. 

4) Guru melakukan apersepsi (mengadakan tanya jawab dengan peserta 

didik) tentang materi yang akan dibahas. Apersepsi dilakukan dengan cara 

mengajukan beberapa pertanyaan lisan terkait dengan materi yang akan 

dibahas. Kegiatan semacam ini bertujuan untuk menjajagi sejauh mana 

pengetahuan siswa terhadap materi yang akan dipelajari. 

Langkah pembelajaran seperti itu sesuai dengan tahapan pembelajaran 

berbasis literal, yakni membangun pengetahun budaya siswa (building 

knowlegde on field). 

 

B. Kegiatan Inti Pembelajaran Berbasis Literasi                            

1. Pemodelan Teks (Bagian dari Pembelajaran Berbasis Literasi) 

a. Guru membagikan contoh teks deskripsai kepada peserta didik. 
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b. Guru memperlihatkan contoh gambar atau menayangkan sebuah peristiwa   

yang dapat dijadikan sebagai objek  bahan penulisan teks deskripsi. 

Topik menulis teks deskripsi yang diperlihatkan harus sesuai dengan 

topik gambar yang diperlihatkan. Misalnya bila topik menulis teks deskripsi 

tentang bencana alam, gambar/peristiwa yang diperlihatkan tentang bencana 

alam. Caranya guru membagikan contoh gambar tentang bencana  alam. Tiap-

tiap siswa mendapatkan gambar tersebut untuk dipahami dan dikritisinya. 

Dapat juga dilakukan dengan cara menayangkan gambar atau peristiwa 

tentang bencana alam melalui LCD  pembelajaran. Siswa mengamati dan 

mengritisinya. 

 

c. Berdasarkan contoh teks deskripsi dan gambar yang diperlihatkan atau 

tayangan peristiwa, guru dan peserta didik berdiskusi (bertanya jawab) 

tentang pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, unsur kebahasaan 

teks deskripsi, topik teks desakripsi, kerangka teks deks deskripsi, dan 

pengembangan teks deskripsi. 

Berdasarkan kegiatan tersebut siswa mengetahui aturan-aturan dalam 

teks deskripsi. Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran literasi, yakni 

adanya aturan (convention) adanya konsep atau teori yang ahrus diketahui 

siswa. 

Perlu diketahui bahwa siswa memahami pengertian teks deskripsi , ciri-

ciri teks deskripsi, unsur kebahasaan teks deskripsi, topik teks deskripsi, 

kerangka teks deskripsi, pengembangan teks deskripsi, bukan hasil 

‘diceramahi’, tetapi hasil kegiatan menginterpretasi (interpretation) 

berdasarkan contoh tek deskripsi dan gambar yang diperlihatkan dengan cara 

berdiskusi antara siswa dan guru. Di sinilah peinsip pembelajaran literasi 

diterapkan. 

Pada kegiatan semacam ini ditanamkan karakter rasa ingin tahu, 

berpikir kritis, dan kreatif. 

Menanamkan karakter rasa ingin tahu dilakukan dengan cara guru   

menugasi siswa mengamati contoh teks deskripsi dengan seksama. Dengan 
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mengamati contoh teks deskripsi secara seksama, siswa mampu berdiskusi 

membahas tentang pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, unsur 

kebahasaan teks deskripsi, topik teks deskripsi, kerangka teks deskripsi, dan 

pengembangan teks deskripsi. 

Menanamkan karakter berpikir kritis dan kreatif kepada siswa 

dilakukan dengan cara (1) siswa mengamati gambar tentang periswtiwa 

bencana alam; (2) siswa menemukan detail-detail yang dideskripsikan; dan 

(3) siswa mengomunikasikan dengan mendeskripsikam gambar dalam bentuk 

teks deskripsi. 

 

2. Memecahkan Masalah Bersama/Joint Contruction (Bagian Pembelajaran 

Lierasi) 

a. Guru membentuk kelompok peserta didik  3-5 orang untuk berdiskusi berlatih 

menulis teks deskripsi. 

  Anggota-anggota dalam setiap kelompok bersifat heterogen, baik dari 

segi kemampuan maupun jenis kelamin. Caranya guru menunjuk 6-7 siswa, 

baik laki-laki ataupun perempuan untuk dijadikan ketua atau penanggung 

jawab kelompok, sehingga terbentuk 6-7 kelompok. Kriteria ketua kelompok 

adalah pandai dan mampu membimbing berdiskusi dengan teman-temannya. 

Siswa yang lain diarahkan ada yang ikut kelompok I, II, III, IV, V, VI, atau 

VII. Dalam kelompok diupayakan terdiri dari anggota-anggota yang bersifat 

heterogen, baik kemampuan ataupun jenis kelamin. 

b. Guru memperlihatkan tayangan berbagai objek peristiwa atau 

memperlihatkan berbagai gambar peristiwa untuk dijadikan sebagai bahan 

pemilihan objek penulisan teks deskriptisi (komponen LI = Lihat dalam 

strategi LIPIRTUP) 

   Gambar atau peristiwa yang diperlihatkan terkait dengan konteks 

kehidupan, misalnya bencana alam, bahaya narkoba, tawuran pelajar,  dan 

akibat penebangan hutan secara liar. Gambar tersebut diperlihatkan melalui 

media gambar (cetak) yang dibagikan kepada siswa dan juga gambar yang 

diperlihatkan melalui tayangan media LCD. 
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  Kegiatan semacam itu diharapkan dapat menanamkan karakter religi, rasa 

ingin  tahu, toleransi, cinta damai, dan peduli lingkungan. 

Karakter religi dapat ditanamkan karena siswa mengamati berbagai 

macam akibat yang terjadi bila melakukan sesuatu yang dilarang Tuhan. 

Karakter rasa ingin tahu dapat ditanamkan dari pengamatan gambar 

yang diperlihatkan tentang peristiwa bencana alam, akibat penyalahgunaan 

narkoba, tawuran pelajar, dan penebangan hutan liar. 

  Karakter toleransi dan cinta damai dapat ditanamkan melalui 

pengamatan gambar tentang penyebab terjadinya tawuran pelajar karena 

perbedaan pendapat atau kesalahpahaman. Bila kita memiliki jiwa toleransi 

dan cinta damai, tidak akan terjadi peristiwa tawuran pelajar. 

    Karakter peduli lingkungan ditanamkan melalui pengamatan gambar 

tentang terjadinya bencana banjir dan longsor akibat penebaangan hutan secara 

liar. Hal tersebut disebabkan ketidakpedulian terhadap lingkungan. 

c. Peserta didik dalam kelompok memilih objek bahan penulisan teks 

deskrip[si.(Komponen PI = Pilih dalam staretgi LIPIRTUP) 

    Kebebasan memilih objek bahan penulisan teks deskripsi bermaksud 

menanamkan karakter demokratis pada peserta didik 

  Caranya siswa dalam kelompok bermusyawarah untuk memilih topik 

penulisan teks deskripsi sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik 

berdasarkan gambar-gambar yang diperlihatkan. 

d. Peserta didik dalam kelompok merenungkan objek peristiwa yang dipilih, 

menganalisis detail-detail yang akan dideskripsikan. 

(komponen R = Renungkan dalam strategi LIPIRTUP) 

Hal ini diharapkan dapat menanamkan karakter rasa ingin tahu dan berpikir 

kritis. 

Caranya siswa mengamati objek peristiwa yang dipilih sebagai bahan 

penulisan teks deskripsi. Siswa merenungkan menganalisis fakta-fakta dan 

detail-detail peristiwa yang terjadi. Hal ini dapat melatih dan menumbuhkan 

karakter rasa ingin tahu dan berpikir kritis. 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
673 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

e. Peserta didik menuangkan/mendeskripsikan detail-detail peristiwa dalam 

bentuk teks deskripsi (komponen TU = Tuangkan dalam strategi LIPIRTUP) 

Kegiatan semacam itu diharapkan dapat menanamkan karakter 

komunikatif. Caranya melalui kegiatan menganalisis fakta-fakta dan detail-

detail peristiwa yang diamati, siswa mendeskripsikan detail-detai dalam bentuk 

teks deskriptif. 

 

Pertemuan ke-2 (2X40 menit) 

Guru mengondisikan siswa siap belajar, melanjutkan kegiatan 

pembelajaran menulis teks deskripsi pada pertemuan yang lalu. 

 

3. Mengomunikasikan dalam bentuk lisan atau tulisan (Bagian dari 

Pembelajaran Literasi) 

a. Tiap-tiap  kelompok secara bergiliran mempublikasikan hasil penulisan teks 

dskripsi kepada kelompok lain untuk dikritisi, dikoreksi, dan diperbaiki, 

sehingga menjadi teks deskripsi yang baik. (komponen P = Publikasikan 

dalam strategi LIPIRTUP). Kegiatan semacam itu diharapkan dapat 

menanamkan karakter toleransi, demokrasi, dan bersahabat/komunikatif. 

Caranya tiap kelompok mempresentasikan hasil penulisan teks 

deskripsi kepada kelompok lain. Kelompok lain mengoreksi dan mengritisinya. 

Guru juga ikut mengarahkannya. Berdasarkan komentar/saran dari kelompok 

lain, kelompok siswa yang mempresentasikan memperbaiki hasil karangan 

deskripsinya, sehingga menghasilkan karangan yang baik. 

Pembelajaran semacam itu juga sesuai dengan prinsip pembelajaran literasi, 

yakni penggunaan bahasa (language use).  

b. Peserta didik dipersilakan menyampaikan pertanyaan atau kesulitan yang 

dihadapi dalam menulis teks deskripsi. 

Kegiatan semacam itu diharapkan dapat menanamkan karakter demokrasi dan 

bersahabat/komunikatif. 

Caranya siswa dipersilakan mengomentari, mengemukakan pendapat, 

atau bertanya terkait dengan proses dan hasil pembelajaran menulis karangan 
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deskripsi bermuatan pendidikan karakter dengan strategi LIPIRTUP berbasis 

saintifik. Siswa diberi kesempatan mengemukakan kemudahan-kemudahan 

atau kesulitan-kesulitan dalam menulis teks deskripsi. Dengan cara semacam 

ini diharapkan dapat melatih dan menumbuhkan karakter demokrasi dan 

bersahabat/komunikatif. 

c. Guru sebagai narasumber dan fasilitator mengomentari pendapat dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan peserta didik. 

Caranya, sebelum mengomentar pendapat atau menjawab pertanyaan 

peserta didik, guru memberikan pujian atau penghargaan kepada peserta didik 

yang mengomentari dan mengajukan pertanyaan. Setelah itu, guru 

mengomentari pendapat atau menjawab pertanyaaan peserta didik. 

 

d. Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

Kegiatan semacam itu diharapkan dapat menanamkan karakter kerja 

keras, bertanggung jawab, dan bersahabat/komunikatif. Caranya guru 

memberi nasehat kepada peseta didik  untuk selalu berpartisipasi aktif dan 

bekerja keras untuk meraih hasil belajar dengan sebaik-baiknya. Walaupun 

hasil kerja kelompok, kita harus memiliki tangung jawab terhadap hasil 

kelompoknya. 

 

C. Kegiatan Penutup 

1. Guru beserta peserta didik melakukan refleksi atau memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil pembelajaran menulis teks deskripsi yang telah 

dilaksanakan. 

Caranya guru meminta siswa merenungkan pengetahuan yang baru saja 

diperoleh yaitu menulis teks deskripsi dengan strategi LIPIRTUP dihubungkan 

dengan pengetahuan sebelumnya tentang menulis teks deskripsi. Siswa diberi 

kebebasan berpendapat untuk membandingkan pengetahuan yang baru saja 

diperoleh dengan pengetahuan yang selama ini dimilikinya. Kegiatan semacam 

sesuai dengan prinsip pembelajaran literasi, yakni refleksi (reflection) uru 
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menyimpulkan pembelajaran menulis teks deskripsi berbasis literasi 

bermuatan pendidikan karakter dengan strategi LIPIRTUP. 

Caranya guru bersama siswa menyimpulkan tentang menulis teks 

deskripsi, mulai dari pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, unsur 

kebahasaan teks deskripsi, topik teks deskripsi, kerangka teks deskripsi, dan 

pengembangan teks deskripsi. 

2. Peserta didik diberi tugas berlatih menulis teks deskripsi secara individual. 

Kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan langkah pembelajaran 

berbasis lierasi, yakni independent construction. 

 Caranya (1) lihat/amati beberapa peristiwa dalam kehidupan, (2) Pilih 

salah satu dari peristiwa yang diamati untuk dijadikan topik penulisan teks 

deskripsi (3) Renungkan peristiwa yang terjadi, analisis fakta-fakta dan detail-

detail  yang ada untuk dideskripsikan; (4) Deskripsikan dalam bentuk teks 

deskripsi; dan (5) Publikasikan hasil penulisan tks deskripsi Anda kepada 

teman-teman Anda. 

 

2. Aktivitas Guru dan Siswa dalam Pembelajaran Menulis Teks Deskripsi 

    Berbasis Literasi Bermuatan Pendidikan Karakter dengan Strategi 

    Lipirtup 

a. Aktivitas Guru dalam Pembelajaran Menulis Teks Deskripsi Berbasis 

literasi Bermuatan Pendidikan Karakter dengan Strategi Lipirtup di 

SMPN 5 Tuban 

  Berdasarkan persentase aktivitas pembelajaran, guru SMP Negeri 5 

Tuban dapat melaksanakan aktivitas 85% dari seluruh aktivitas yang 

diharapkan dalam pembelajaran menulis teks deskripsi. Hal ini berarti 

kepraktisan pembelajaran dapat dikategorikan sangat baik karena 85% 

aktivitas pembelajaran dapat dilaksanakan oleh guru SMP Negeri 5 Tuban.  

Aktivitas yang tidak dilakukan oleh guru SMP Negeri 5 Tuban dalam 

pembelajaran menulis teks deskripsi berbasis literasi adalah guru tidak 

melakukan pengembangan pengetahuan budaya kepada siswa (building 

knowledge of the field). 
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b. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Menulis Teks Deskripsi Berbasis 

Literasi Bermuatan Pendidikan Karakter  dengan Strategi Lipirtup di 

SMP 

  Berdasarkan persentase aktivitas pembelajaran, siswa SMP Negeri 5 

Tuban dapat melaksanakan 80% dari seluruh aktivitas siswa yang diharapkan 

dalam pembelajaran menulis teks deskripsi.. Hal ini berarti kepraktisan 

pembelajaran dapat dikategorikan baik karena 80% aktivitas pembelajaran 

dapat dilaksanakan oleh siswa SMP Negeri 5  Tuban. Aktivitas yang kurang 

maksimal dilakukan siswa adalah memecahkan masalah secara bersama (joint 

construction). 

3. Hasil Pembelajaran Menulis Teks Deskripsi Berbasis Literasi Bermuatan 

     Pendidikan Karakter dengan Strategi Lipirtup di SMPN 5 Tuban 

  

Keefektifan pembelajaran ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa dalam 

menulis teks deskripsi. Untuk mengetahui keefektifan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran, peneliti membandingkan kemampuan awal (pretes) menulis teks 

deskripsi siswa dengan kemampuan akhir (postes) pembelajaran menulis teks 

deskripsi berbasis literasi bermuatan pendidikan karakter dengan strategi lipirtup. 

1. Nilai rata-rata hasil pretes kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas VII 

SMPN 5 Tuban sebesar  60. 

2. Nilai rata-rata postes kemampuan menulis teks deskripsi berbasis literal 

bermuatan pendidikan karakter dengan strategi lipirtup sebesar 80, dengan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 75. Dengan demikian, sudah 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal.  

Demikian pula karakter siswa kelas VII SMP Negeri 5 Tuban setelah 

dilaksanakan pembelajaran menulis teks deskripsi berbasis literal bermuatan 

pendidikan karakter dengan strategi lipirtup, perilaku kedisiplinan, tanggung 

jawab, kejujuran, kepedulian, dan rasa percaya diriya sudah mulai terlihat. 

SIMPULAN 

  Berdasarkan hasil penelitian ini dipaparkan simpulannya  sebagai berikut. 
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1. Model pembelajaran menulis teks deskripsi berbasis literasi bermuatan 

pendidikan karakter dengan strategi lipirtup memiliki nilai validitas. 

2. Berdasarkan hasil pengamatan, tampak aktivitas guru dan siswa dalam 

pembelajaran menulis teks deskripsi berbasis literasi bermuatan pendidikan 

karakter dengan strategi lipirtup memiliki nilai kepraktisan 80% - 85%. 

3. Keefektifan  pembelajaran dapat dilihat dari adanya peningkatan yang signifikan 

hasil tes kemampuan awal menulis teks deskripsi dengan nikai rata-rata 60 dengan 

hasil tes akhir dalam pembelajaran menulis teks deskripsi berbasis literasi 

bermuatan pendidikan karakter dengan strategi lipirtup di SMPN 5 Tuban 

mengalami peningkatan hasil belajarnya dengan nilai rata-rata 80. Demikian pula 

karakter siswa kelas VII SMPN 5 Tuban mengalami perkembangan, baik 

kejujurannya, kedisiplinannya, tanggung jawabnya, dan kepeduliannya. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) pembacaan heuristik dan 
hermeneutik, (2) ketidaklangsungan ekspresi, (3) matriks, dan (4) hipogram dalam 
puisi W.S Rendra “Nyanyian dari Jalanan”. Penelitian ini adalah penelitian pustaka 
karena data primer maupun data sekundernya berupa buku-buku atau dokumen-
dokumen terkait. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan 
melalui pendekatan semiotik. Data penelitian berupa bait dan baris dalam puisi W.S 
Rendra “Nyanyian dari Jalanan”. Sumber data penelitian ini adalah W.S Rendra 
“Nyanyian dari Jalanan” dalam empat kumpulan sajak. Teknik pengumpulan data 
adalah dengan pembacaan berulang-ulang. Instrumen penelitian ini adalah peneliti 
sendiri. 
 
Kata Kunci: Puisi, heuristik dan hermeneutic, ketidaklangsungan ekspresi puisi, 
matriks,  dan hipogram.  
 
ABSTRACT   
This study is aimed to describe (1) the heuristic and hermeneutic reading, (2) the 
indirectness expression, (3) the matrix, model, variant, and (4) hipogram in the poem 
by W.S Rendra “Nyanyian dari Jalanan dalam Empat Kumpulan Sajak”. This is a 
literary study because its primary and secondary data are in the forms of books and 
related documents. This study involves the descriptive qualitative technics by the 
semiotic approach. The data are in the forms of verses and lines in the poem by W.S 
Rendra “NyanyiandariJalanan dalam Empat Kumpulan Sajak”. The source of data in 
this study is a poem by W.S Rendra“Nyanyian dari Jalanan dalam Empat Kumpulan 
Sajak”. The data collection technic is by repeatedly reading. The study instrument is 
the researcher himself. 
 
KEYWORDS: Poem, heuristic and hermeneutic, indirectness poetic expression, 
matrix, and hipogram.  

 
PENDAHULUAN 

Karya sastra menjadi potret realita kehidupan, sebuah potret yang 

mencerminkan kehidupan masyarakat. Karya sastra tersebut ditulis dalam sebuah 
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tulisan yang berisi amanat-amanat yang ingin disampaikan oleh penulis. Amanat yang 

ingin disampaikan penulis bisa berupa kritikan, baik di lingkungan politik, ekonomi, 

sosial, budaya, pendidikan, ataupun masyarakat yang ada di lingkungan penulis.  Apa 

yang dirasakan penulis saat itu akan diubah penulis menjadi sebuah karya sastra yang 

bernilai estetika, tulisan yang mempunyai keindahan dalam karya sastra. Karya sastra 

dikenal dalam dua bentuk yaitu fiksi dan nonfiksi, dalam bentuk fiksi terdapat prosa, 

puisi, dan drama. Dalam penelitian ini peneliti memilih puisi sebagai bentuk karya 

sastra yang unik untuk dikaji, kata-kata yang khas, berbeda dengan prosa dan drama.  

Piirto (2011) “A poem is an arrangement of words in verse, always rhythmical, 

sometimes rhymed, expressing facts, ideas, or emotions in a style more concentrated, 

imaginative, and powerful. Poetry is of poems”. Menurut Piirto (2011) puisi adalah 

susunan kata-kata, selalu ritmis, kadang-kadang berirama, mengungkapkan fakta, 

gagasan, atau emosi dalam gaya yang lebih terkonsentrasi, imajinatif, dan kuat.  

Pradopo (2014: 7) menyatakan bahwa puisi itu mengekspresikan pemikiran 

yang membangkitkan perasaan, merangsang imajinasi pancaindra dalam susunan 

yang berirama, semua itu merupakan sesuatu yang penting, yang direkam dan 

diekspresikan, dinyatakan menarik dan memberi kesan. 

Menurut Nillas (2016: 101) bahwa puisi adalah Jenis sastra yang merupakan 

ekspresi jiwa manusia yang dituliskan dalam bentuk teks yang penulisannya 

memperhatikan bunyi dan rima, nada atau ritme serta pilihan kata atau diksi. 

Bahasa dalam puisi merupakan perwakilan perasaan penulis sehingga banyak 

puisi cenderung bersifat ekspresionisme, salah satunya adalah puisi-puisi W. S Rendra. 

Membaca dan memikirkan kembali puisi-puisi Rendra berarti menoleh cukup jauh ke 

belakang. Sebagai anggota masyarakat tidak terlepas dari latar sosial budaya dan 

kesejarahan masyarakatnya.  

Sajak-sajak Rendra adalah rekaan yang harus ditafsirkan, dinilai, dan dikaji 

dengan teknik ilmu sastra. Sajak itu bersifat polyinterpretable atau tafsir ganda, 

diperlukannya kajian semiotika, dalam kajian semiotika yang akan mengungkap karya 

sastra sebagai system tanda. Menurut Kahfie (2015: 2) tanda adalah sesuatu yang 

mewakili sesuatu yan lain atau tanda mengacu pada sesuatu yang lain. Karenanya, 

setiap tanda membutuhkan pemaknaan. Peneliti menggunakan langkah analisis data 
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Riffaterre menggunakan dua model pembacaan yaitu heuristic dan hermeneutic, yang 

memperhatikan tiga aspek utama yaitu: (a) displacing of meaning (penggantian arti), 

(b) distorting of meaning (penyimpangan arti), dan (c) creating of meaning (penciptaan 

arti). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji puisi W. S Rendra 

dengan alasan dalam puisi W.S Rendra disajikan suatu gambaran realitas kehidupan 

dalam masyarakat Indonesia (1) ketaklangsungan ekspresi, (2) pembacaan heuristic 

hermeneutic (retroaktif), (3) matrix atau kata kunci (key word), dan hypogram 

(hipogram berkenaan dengan prinsip intertekstual). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian pustaka karena data primer maupun data 

sekunderna berupa buku-buku ataupun dokumen-dokumen terkait. Penelitian ini 

menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan melalui pendekatan semiotik. Dalam 

hal ini peneliti akan menginterpretasikan sistem tanda yang terdapat dalam puisi 

“Nyanyian dari Jalanan” karya W.S Rendra dengan analisis semiotika Riffaterre untuk 

mendeskripsikan makna yang terkandung.  

Data penelitian ini berupa bait dan baris dalam puisi Nyanyian dari Jalanan” 

karya W.S Rendra. Kumpulan puisi “Nyanyian dari Jalanan” merupakan kumpulan 

puisi dari buku puisi yang berjudul “Empat Kumpulan Sajak W.S Rendra”. Kumpulan 

puisi Nyanyian dari Jalanan” karya W.S Rendra terdapat 20 sajak.  

Sumber data penelitian ini adalah puisi W.S Rendra yang berjudul “Nyanyian 

dari Jalanan” dalam empat kumpulan sajak. Teknik pengumpulan data adalah dengan 

metode pembacan berulang-ulang pencatatan data. Sebagai langkah awal untuk 

mengungkap makna puisi dilakukan pembacaan heuristik dan hermeneutik. 

Pembacaan heuristik menurut Riffaterre (dalam Taufiq, 2016: 132) menyatakan bahwa 

pembacaan heuristic adalah pembacaan berdasarkan struktur kebahasaannya atau 

secara semiotic adalah berdasarkan konvensi system tingkat pertama. 

Menurut Taufiq (2016: 132) pembacaan heuristic adalah penerangan kepada 

bagian-bagian cerita secara berurutan, dalam pembacaan heuristic, sajak dibaca 

berdasarkan struktur kebahasaannya.untuk memperjelas arti, diberi sisipan kata atau 
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sinonim kata-katanya ditaruh dalam tanda kurung, struktur kalimatnya disesuaikan 

dengan kalimat baku. 

Hermeneutik merupakan sistem interpretasi yang digunakan oleh manusia 

untuk meraih makna di balik mitos dan simbol. Riffaterre (dalam Taufiq, 2016: 132) 

hermeneutic adalah pembacaan karya sastra berdasarkan system semiotic tingkat 

kedua atau berdasarkan konvensi sastranya. 

Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai 

penganalisis puisi W.S Rendra “Nyanyian dari Jalanan” dalam empat kumpulan sajak 

yang terdiri dari 20 sajak dengan teknik deskriptif kualitatif melalui analisis semiotika 

Riffaterre.  

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan 

analisis semiotika. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan analisis 

semiotika, yang bersifat interpretatif/dimaknai. Analisis semiotika yang digunakan 

adalah teori semiotika Riffaterre. Menurut Riffaterre hal yang perlu diperhatikan untuk 

menguak makna yang terkandung dalam puisi, yaitu 1) puisi merupakan ekspresi yang 

tidak langsung, 2) pembacaan heuristik dan hermeneutik, 3) matriks, model, dan 

varian, dan 4) hipogram atau hubungan intertekstual.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pembacaan puisi secara heuristik  

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah pembacaan puisi secara heuristik, 

artinya bahwa puisi diubah ke dalam sajak dibaca berdasarkan struktur 

kebahasaannya.berfungsi untuk memperjelas arti, diberi sisipan kata atau sinonim 

kata-katanya ditaruh dalam tanda kurung, struktur kalimatnya disesuaikan dengan 

kalimat baku. Berikut pembacaan heuristik “Nyanyian dari Jalanan” karya W.S 

Rendra. 

Ciliwung  

Ciliwung kurengkuh dalam nyanyi 

kerna punya coklat kali Solo 

Mama yang bermukim dalam cinta 

dan berulang kusebut dalam sajak 
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wajahnya tipis terapung 

daun jati yang tembaga 

Hanyutlah mantra-mantra dari dukun 

hati menemu segala yang hilang. 

 (Kumpulan empat sajak W.S Rendra, 1661: 61) 

Baris ke-1 Ciliwung (aku) rengkuh dalam nyanyi (an) (karena) (mempunyai) 

(warna) coklat kali (seperti sungai di) Solo, mama yang bermukim dalam cinta dan 

berulang (ulang) kusebut dalam sajak, wajahnya (yang) tipis terapung. Dalam puisi 

Rendra yang berjudul “Ciliwung” pada baris ke-1 Rendra menyamakan sungai 

ciliwung di Jakarta dengan warna sungai di Solo. 

 

Pembacaan puisi secara hermeneutic 

Merupakan proses penguraian yang beranjak dari isi dan makna yang tampak 

ke arah makna yang terpendam (tersembunyi). Hermeneutik merupakan sistem 

interpretasi yang digunakan oleh manusia untuk meraih makna di balik mitos dan 

simbol. Menurut Suwardi (2013: 67) pembacaan hermeneutic adalah pembacaan karya 

sastra berdasarkan system semiotic tingkat kedua atau mendasarkan konvensi sastra. 

Riffaterre (dalam Taufiq, 2016: 132) hermeneutic adalah pembacaan karya sastra 

berdasarkan system semiotic tingkat kedua atau berdasarkan konvensi sastranya. 

Ciliwung kurengkuh dalam nyanyi 

kerna punya coklat kali Solo 

Mama yang bermukim dalam cinta 

dan berulang kusebut dalam sajak 

.... 

(W.S Rendra “Nyanyi Bunda yang Manis”, 1661: 65) 

Pada baris pertama ciliwung kurangkuh dalam nyanyi, nyanyi di sajak ini 

adalah bukan bernyanyi, melainkan menuliskan dalam beberapa sajak, pada baris ke 

dua Rendra menyamakan sungai Ciliwung dengan sungai yang ada di Solo, Mama 

yang bermukim dalam cinta merupakan Ibu Kota Negara Indonesia, yang selalu 

Rendra tulis ke dalam beberapa sajak, seperti ciliwung yang manis, Bulan Kota 

Jakarta, Kalangan Ronggeng.  



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
684 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

Pada bait ke dua baris pertama dijelaskan keharuan adalah tonggak setiap 

ujung, keharuan adalah rasa iba, seandainya saja rasa iba itu dimiliki oleh warga, warga 

belum sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, masih banyak warga Jaakarta 

membuang sampah sembarang, membuang sampah di sungai ciliwung, sehingga 

menghambat laju sungai, dan membuat banjir, selain warga minimnya perhatian 

pemerintah terhadap saluran air di sungai Ciliwung, sehingga penumpukan sampah 

selalu menggenangi sungai.  

 

Ketidaklangsungan pusi 

Metafora 

Metafora ini bahasa kiasan seperti perbandingan, hanya tidak menggunakan 

kata-kata pembanding, seperti, bagai, semisal, seumpama, dan laksana.  

.... 

Keharuan adalah tonggak setiap ujung. 

.... 

(Ciliwung, 1961: 61)   

Keharuan adalah rasa iba, penyair ingin menyampaikan bahwa jika semua 

orang mempunyai rasa iba, kepada lingkungan, kepada sesame, hidup akan lebih 

menyenangkan, rasa iba diibaratkan sebagai ujung tonggak.  

Perumpamaan epos (epic simile) 

Perumpamaan atau perbandingan epos (epic simile) adalah perbandingan yang 

dilanjutkan, atau diperpanjang, yaitu dibentuk dengan cara melanjutkan sifat-sifat 

pembandingnya lebih lanjut dalam kalimat-kalimat atau frase-frase yang berturut-

turut.  

Contoh: 

Dan bulan bagai perempuan tua 

letih dan tak diindahkan 

menyeret langkahnya atas kota 

(Rendra, “Ciliwung yang manis”, 1961:62) 

Dalam sajak Rendra, bulan diibaratkan perempuan tua, bulan di sajak W.S 

Rendra bisa berarti seorang pendatang yang mengadu nasib di Kota Jakarta, pendatang 
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tersebut diibaratkan seperti perempuan tua, yang tenaganya mulai berkurang, mudah 

letih, dan tidak ada yang menarik.  

 

 

 

Personifikasi 

Kiasan ini mempersamakan benda dengan manusia, benda-benda mati dibuat 

dapat berbuat, berpikir, seperti manusia. Menurut (Pradopo, 2014: 77) personifikasi 

membuat hidup lukisan, disamping itu memberi kejelasan, memberikan bayangan 

angan yang konkret. 

Ciliwung mengalir  

dan menyindir gedung-gedung kota Jakarta 

.... 

(Ciliwung yang manis, 1961: 62) 

Penggunaan majas personifikasi pada bait pertama baris pertama dan kedua, 

mengibaratkan sungai Ciliwung itu seperti manusia. Akan tetapi makna dari baris ke 

satu dan kedua adalah sungai ciliwung yang meluap tidak hanya rumah warga Jakarta 

yang tinggal di kawasan bantaran Sungai Ciliwung saja, akan tetapi luapan air 

Ciliwung sampai ke gedung istana kenegaraan, dan kota-kota penting lainna di Jakarta.  

.... 

Teman segala orang miskin 

rimbunan rindu yang terperam 

bukan bunga tapi bunga 

Begitu kali bernyanyi meliuk-liuk 

dan Jakarta disinggung dengan pantatnya 

(Ciliwung yang Manis, 1961: 62) 

Banjir di Jakarta seakan-akan menjadi hal yang sudah biasa, yang terjadi saat 

musim penghujan datang, banjir di Jakarta seperti halnya teman untuk orang-orang 

miskin, begitu debit sungai Ciliwung meluap, tidak hanya warga Jakarta saja yang 

terkena dampaknya, akan tetapi luapan sungai ciliwung sampai ke penjuru kota 

Jakarta.  
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Bulan telah pingsan 

di atas kota Jakarta 

tapi tak seorang menatapnya 

.... 

(Ciliwung yang Manis, 1961:62)  

Dalam sajak Bulan Kota Jakarta pada bait pertama baris ke satu bulan bisa 

diartikan aku, bisa juga diartikan bulan secara arti sebenarnya. Si aku ini seperti halnya 

manusia terasing di Kota Jakarta, tidak ada orang yang peduli dengannya.  

 

Penyimpangan Arti 

Dikemukakan oleh Riffaterre (dalam Pradopo, 2014: 218—224) bahwa 

penyimpangan arti terjadi bila dalam sajak ada ambiguitas, kontradiksi, ataupun 

nonsense. 

 

Ambiguitas 

Dalam puisi, kata-kata, frase, dan kalimat sering mempunyai arti ganda, 

menimbulkan banyak tafsir atau ambigu. Menurut Julia Kristeva (dalam Pradopo, 

2014: 220) bahwa dalam puisi arti tidak terletak “di balik” penanda (tanda bahasa: 

kata), seperti sesuatu yang dipikirkan oleh pengarang, melainkan tanda itu (kata-kata 

itu) menjanjikan sebuah arti (arti-arti) yang harus diusahakan diproduksi oleh 

pembaca.  

Bulan telah pingsan 

Di atas kota Jakarta 

Tapi tak seorang menatapnya! 

(Bulan Kota Jakarta, 1961: 63) 

Bulan telah pingsan, di atas kota Jakarta, tapi tak seorang menatpnya 

“keambiguan” yang terdapat pada kalimat tersebut dapat ditafsirkan bermacam-

macam, bisa berarti bulan ini bisa berarti manusia yang telah pinsan, di kota Jakarta 

karena kecapaian mencari lapangan pekerjaan, bisa juga berarti bulan yang telah 

pinsan di atas kota Jakarta, tapi tak seorang menatapnya, bisa berarti itu adalah bulan 

dalam arti sesungguhnya, bulan yang sangat indah pada saat itu orang-orang yang 
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sibuk dengan dunianya masing-masing tanpa sadar memperhatikan keindahan bulan 

pada malam itu.  

 

Kontradiksi 

Salah satu cara menyampaikan maksud secara berlawanan atau berbalikan 

disebut dengan ironi. Ironi biasanya untuk mengejek sesuatu yang keterlaluan. Ironi 

ini menarik perhatian dengan cara membuat pembaca berpikir. Sering juga untuk 

membuat orang tersenyum atau membuat orang berbelaskasihan terhadap sesuatu yang 

menyedihkan.  

…. 

Teman segala orang miskin 

rimbunan rindu yang terperam 

bukan bunga tapi bunga. 

Begitu kali bernyanyi meliuk-liuk 

dan Jakarta disinggung dengan pantatnya. 

(Ciliwung yang Manis, 1961: 62) 

Dalam sajak itu, Rendra menyatakan suatu hal atau maksud secara 

kontradiktoris atau berlebihan. Dalam sajak itu, ia mengkritik pemerintahan kota 

Jakarta, sungai ciliwung seakan menjadi teman untuk orang-orang miskin yang hidup 

di pinggiran sungai, system drainase yang masih kurang, dan kurang sadarnya 

masyarakat Jakarta yang masih saja membuang sampah di bantaran sungai, sehingga 

sampah-sampah mengganggu laju sungai, begitu kali bernyanyi meliuk-liuk, Jakarta 

disinggung dengan pantatnya, yaitu banjir.  

Penciptaan Arti 

Riffaterre (dalam Pradopo, 2014: 225) terjadi penciptaan arti bila ruang teks 

(spasi teks) berlaku sebagai prinsip pengorganisasian untuk membuat tanda-tanda 

keluar dari hal ketatabahasaan yang sesungguhnya secara linguistic tidak ada artinya, 

misanya simitri, rima, enjambement, atau ekuivalensi-ekuivalensi makna (semantic) 

di antara persamaan-persamaan posisi dalam bait (homologus). Dalam puisi sering 

terdapat keseimbangan (simitri) berupa persejajaran arti antara bait-bait atau antara 

baris-baris dalam bait. 
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Homologues (persamaan posisi) itu misalnya tampak dalam sajak pantun atau 

semacam pantun. Semua tanda di luar kebahasaan itu menciptakan makna di luar arti 

kebahasaan. Misalnya makna yang mengeras (intensitas arti) dan kejelasan yang 

diciptakan oleh ulangan bunyi dan paralelisme. 

Kalau putraku datang 

Ia datang bersama bulan 

Kerna warna jinga dan terang 

Adalah warna buah di badan  

.... 

(Nyanyian Bunda yang Manis, 1961: 65) 

Dalam bait sajak itu persejajarannya menimbulkan persamaan bunyi sajak 

(abab), kedatangan seorang putra yang dinantikan oleh seorang Ibu yang sangat 

merindukan kedatangan putranya dari tanah perantauan.  

 

Matrik 

Untuk mengetahui makna yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada 

pembaca, perlu pemahaman yang lebih lanjut, dan menemukan inti dari pesan yang 

ingin disampaikan. Untuk membuka sajak supaya dapat mudah dipahami, dalam 

konkretisasi puisi, haruslah dicari matriks atau kata-(kata) kuncinya. Kata kunci adalah 

kata yang menjadi kunci penafsiran sajak yang dikonkretisasikan (Pradopo, 2014: 

311). Seperti yang diungkapkan oleh Riffaterre (dalam Per Backstrom, 2010) “One of 

Riffaterre’s two most importan expressions is ‘matrix’, this structure determines the 

origin of the poem” 

Riffaterre (dalam Per Backstrom, 2010) struktur absen beroperasi di seluruh 

puisi itu disebut dengan matriks, struktur itu menentukan asal-usul puisi itu.  

…. 

Keharuan adalah tonggak setiap ujung 

dan air tertumpah dari mata-mata di langit. 

Kali coklat menggeliat dan menggeliat. 

Wajahnya penuh lingkarang-lingkaran bunda! 

(Ciliwung, 1961: 61) 
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Dalam bait ke dua dalam sajak Rendra yang berjdul ciliwung kata kunci atau 

matriknya adalah dan air tertumpah dari mata-mata di langit, yang berarti hujan, hujan, 

kota Jakarta sering sekali terjadi Banjir di saat musim penghujan, karena minimnya 

kesadaran masyarakat, minimnya rasa peduli terhadap lingkungan sekitar, masih 

banyaknya warga Jakarta yang membuang sampah di sungai, yang menghambat laju 

air. Sehingga menyebabkan banjir,  

 

 

Hipogram (Hubungan Intertekstual) 

Karya sastra, seperti puisi tidak lahir dalam kekosongan budaya, termasuk juga 

sastra, penulis mengaitkan dengan kondisi budaya pada saat itu, dan menuliskannya 

ke dalam sajak-sajak. Menurut Riffaterre (dalam Pradopo, 2014: 313) ada istilah 

khusus yang dikemukakan yaitu Hypogram.  

Hipogram adalah teks yang menjadi latar penciptaan teks lain atau sajak yang 

menjadi latar penciptaan sajak yang lain. Menurut Pradopo (2014: 313) sajak baru 

mendapat makna hakikinya bila dikontraskan (disejajarkan) dengan sajak yang 

menjadi hipogramnya, jadi puisi tidak dapat dilepaskan dari hubungan kesejarahannya 

dengan puisi sebelumnya.  

Sajak “Ciliwung” karya W.S Rendra memakai nama Paman Doblang, tokoh 

Paman Doblang juga dipakai dalam sebuah sajak “Kalatida” Karya Raden Ngabehi 

Ranggawarsito, sehingga ada hubungan intertekstual antara sajak W.S Rendra dengan 

karya Raden Ngabehi Ranggawarsito.  

Samano iku bebasan 

Padu padune kepengin 

Inggih mekoten man Doblang 

Bener ingkang ngarani 

.... 

Sajak W.S Rendra juga memakai nama Paman Doblang, dalam sajaknya yang berjudul 

“Ciliwung”. 

Katakanlah, Paman Doblang, katakanlah 

Dari hulu mana mereka datang: 
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Manisnya madu manisnya kenang: 

(Ciliwung, 1961: 61) 

Sehingga dapat dikatakan sajak W.S Rendra terpengaruh sajak karya Ranggawarsito. 

 

PENUTUP 

Hasil penelitian dalam analisis puisi W.S Rendra adalah sebagai berikut. (1) 

Hasil pembacaan heuristik yang dilakukan pada tiap bait dan kalimat menunjukan 

bahwa puisi W.S Rendra “Nyanyian dari Jalanan” bertema tentang sosial. Hasil dari 

pembacaan hermeneutic menunjukan bahwa puisi W.S Rendra “Nyanyian dari 

Jalanan” merupakan kritik sosial terhadap pemerintahan di Kota Jakarta. (2) 

Ketidaklangsungan ekspresi meliputi: a) penggantian arti ditunjukan oleh bahasa 

hiperbola, dan personifikasi, b) penyimpangan arti ditunjukan oleh ambiguitas dan 

kontradiksi. Ambiguitas dalam puisi ini berupa kata dan frasa. Kontadiksi dalam puisi 

ini ditunjukan dengan penggunaan gaya bahasa ironi, c) penciptaan arti ditunjukan 

oleh enjambement. 3) matriks dalam puisi ini yaitu kritik social, model dalam puisi 

W.S Rendra “Nyanyian dari Jalanan” berupa masalah-masalah pada uraian bait puisi. 

(4) hipogram dalam puisi W.S Rendra “Nyanyian dari Jalanan” berupa hipogram 

potensial dan aktual. Hipogram potensial berupa kritik sosial terhadap pemerintahan 

dan hipogram aktualnya adalah pemerintahan Kota Jakarta.  
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ABSTRACT 

 
Research on the folktale prose of Mbah Rogo Moyo in the Winong village of 
Kaliwungu District, Kudus Regency aimed to describe the structure and value of the 
Mbah Rogo Moyo story. In this research used qualitative approach with ethnography 
method. Data collection techniques were with literature study, observation, in-depth 
interviews, recording, noting, and shooting. Meanwhile data analysis techniques used 
emic and ethical methods. The analysis of the structure applied of the 31st theory of 
the story function of Propp model(1997). The research results of the structure of the 
story function showed that the folktale prose of Mbah Rogo Moyo had the function of 
the story structure of the hero paves home -Departure (11), The hero is transferred, 
delivered or led to the place about the object - Spatial transference between two 
kingdoms, guidance (15), The task is resolved - Solution (26), The hero is recogbnized 
- Recognition (27). The value contained by the folktale prose of MbahRogoMoyo 
included the value of local wisdom and educational value. The value of local wisdom 
included (a) the value of dedication, (b) the value of tradition, (c) the cultural value, 
(d) the social value, and (e) the value of leadership. The value of education included 
values of (a) exemplary, (b) character, and (c) religious. 

Keywords: structure, value, folktale prose of Mbah Rogo Moyo 

 

PENDAHULUAN  

Cerita prosa rakyat Mbah Rogo Moyo sebagai cerita rakyat yang berkembang di 

dukuh Winong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Sampai sekarang cerita 

prosa rakyat Mbah Rogo Moyo masih hidup dan dilestarikan oleh masyarakat dukuh 

Winong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Setiap tahun masyarakat dukuh 

Winong selalu mengada tradisi menghormati jasa perjuangan Mbah Rogo Moyo. Tiap 

tanggal 13 Syuro, diadakan tradisi haul. Haul ini dilaksanakan di makam Mbah Rogo 

Moyo di Dukuh Winong Desa Kaliwungu, Kudus; dengan mengadakan Buka Luwur 

(pergantian luwur). Pergantian kain luwur dilakukan pada pagi hari, kemudian 

dilanjutkan dengan kirab budaya dengan mengarak kain luwur dari pertigaan desa 
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sampai ke makam Mbah Rogo Moyo. Adapun pada malam harinya diadakan pengajian 

umum di Masjid Alit Darul Istiqomah yang dilanjutkan dengan santunan anak yatim 

seluruh desa Kaliwungu, Kudus.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dukuh Winong Kecamatan 

Kaliwungu Kudus sangat peduli terhadap eksistensi cerita prosa rakyat ada di 

wilayahnya. Bahkan berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan pada tiap 

tahunnya, pelaksanaan tradisi haul Mbah Rogo Moyo selalu meningkat dan ramai 

kualitasnya. Keterlibatan masyarakat, pejabat pemerintah tingkat desa, kecamatan, dan 

kabupaten selalu antusias dan meningkat. Begitu juga partisipasi masyarakat yang 

datang dari luar kecamatan Kaliwungu semakin banyak dan semarak.  

Hal-hal tersebut merupakan salah satu ketertarikan peneliti untuk melakukan 

penelitian tentang struktur dan nilai cerita prosa rakyat Mbah Rogo Moyo. Peneliti 

melakukan wawancara dengan Bapak Kyai Maskuri (59) juru kunci makam Mbah 

Rogo Moyo. Berdasarkan hasil wawancara ini, peneliti merekonstruksi cerita prosa 

rakyat Mbah Rogo Moyo. Berbijak pada hasil rekonstruksi tersebut, peneliti meneliti 

struktur dan nilai cerita prosa rakyat Mbah Rogo Moyo.    

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni (1) bagaimana struktur cerita 

rakyat Mbah Rogo Moyo?, dan (2) nilai-nilai apakah yang terkandung dalam cerita 

rakyat Mbah Rogo Moyo? Adapun tujuan penelitian, yakni (1) untuk mendiskripsikan 

struktur cerita rakyat, dan (2)  untuk mendiskripsikan nilai-nilai yang terkandung 

dalam cerita rakyat Mbah Rogo Moyo.   

 

KAJIAN TEORI 

Cerita Rakyat  

Berkaitan dengan pengertian cerita rakyat, Rampan (2014:1-2) mengemukakan 

etimologis cerita rakyat, bahwa cerita rakyat merupakan milik suatu masyarakat secara 

kolektif, dan antara masyarakat satu dengan yang lain memiliki cerita rakyat yang 

berbeda. Adapun Endraswara (2009:28) menyatakan bahwa cerita rakyat adalah karya 

agung masa lalu, baik lisan maupun tertulis yang amat berharga bagi generasi 

mendatang.   
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Berdasarkan wujud budaya, menurut Koentjaraningrat (1994:5-13) cerita rakyat 

merupakan salah satu wujud fisik kebudayaan. Hal ini berkaitan dengan wujud budaya 

yang terdiri atas (1) ide, (2) kelakukan, dan (3) fisik.   

Ranah cerita rakyat yang berkaitan dengan budaya, juga Danandjaja (1994:2) 

bahwa cerita rakyat merupakan sebagian kebudayaan suatu kolektif  yang tersebar dan 

diwariskan turun-temurun, di antara kolektif macam apa saja secara tradisional dalam 

versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan 

gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (lihat Danandjaja,2008: 58; 

Sukatman,2009:2). Batasan ini menekankan bahwa cerita rakyat merupakan 

kebudayaan kolektif yang disebarkan atau diwariskan secara turun-temurun  baik 

dalam bentuk lisan maupun nonlisan.  

Mengenai batasan cerita rakyat berdasarkan beberapa sudut pandang di 

kemukakan oleh Brunvand (1978: 22-24) bahwa pertama, berdasarkan ranah budaya, 

cerita rakyat merupakan bagian kebudayaan yang tidak mudah untuk dipahami karena 

terpisah dari pengetahuan manusia secara umum. Oleh sebab itu, untuk memahaminya 

seseorang harus memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang kemanusiaan dan 

ilmu sosial. Kedua, berdasarkan para humanis, cerita rakyat sebagai sastra dari mulut 

ke mulut. Ketiga, berdasarkan sudut pandang para antropolog, cerita rakyat adalah alat 

pendidik, alat kontrol sosial atau penanda status.  

Berdasarkan ketiga sudut pandang tersebut, Brunvand menyatakan bahwa cerita 

rakyat mewakili apa yang dipelihara menusia dalam budaya mereka dari generasi ke 

generasi turun-temurun dari mulut ke mulut dan yang lain berusaha untuk tetap 

menjaganya.  Definisi Brunvand ini menekankan bahwa cerita rakyat merupakan 

bagian kebudayaan yang wariskan secara turun-temurun melalui sarana mulut ke 

mulut dan masyakarat pemilik cerita rakyat berpartisipasi melestarikannya.    

Berdasarkan pendapat berbagai pakar tersebut, peneliti berpendapat bahwa 

untuk menentukan esensi pengertian tentang cerita rakyat harus berpijak pada aspek 

budaya, penyebaran, isi, dan bentuknya.  Oleh sebab itu, cerita rakyat merupakan 

bagian kebudayaan bersifat kolektif yang diwariskan oleh nenek moyang (leluhur) 

kepada generasi penerusnya melalui budaya lisan maupun tulis secara turun temurun 

yang berisi tentang nilai-nilai kehidupan dengan berbagai variasi bentuk seperti prosa 
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(dongeng, mite, legenda), teka teki, tembang,  puisi rakyat (pantun, gurindam, syair), 

bahasa rakyat (logat), puisi , adat istiadat, kepercayaan rakyat,  bunyi isyarat untuk 

komunikasi rakyat (kentongan, genderang), pakaian tradisional, musik rakyat. 

 

Cerita Rakyat Mbah Rogo Moyo 

Cerita rakyat Mbah Rogo Moyo merupakan cerita rakyat yang berbentuk prosa. 

Sebagaimana Danandjaya (1994:21-22) membagi menjadi tiga kelompok besar jenis 

cerita rakyat. Pertama, cerita rakyat lisan adalah cerita rakyat yang bentuknya murni 

lisan. Cerita rakyat yang termasuk dalam kelompok ini yakni (a) bahasa rakyat (logat, 

julukan, pangkat tradisional, dan titel kebangsawanan); (b) ungkapan tradisional, 

seperti peribahasa, pepatah, dan pemeo; (c) pertanyaan tradisional, seperti teka-teki; 

(d) puisi rakyat seperti pantun, gurindam, dan syair; (e) cerita prosa rakyat, seperti 

mite, legenda, dan dongeng; dan (f) nyanyian rakyat.      

Kedua, cerita rakyat sebagian lisan adalah yang bentuknya merupakan campuran 

unsur lisan dan unsur bukan lisan. Misalnya kepercayaan rakyat yang terdiri atas 

pernyataan yang bersifat lisan ditambah dengan gerak isyarat yang dianggap  

mempunyai makna gaib, seperti tanda Salib bagi orang Kristen. Bentuk lainnya seperti 

permainan rakyat, teater rakyat, tari rakyat, adat-istiadat, upacara, dan pesta rakyat.  

Ketiga, cerita rakyat bukan lisan adalah cerita rakyat  yang bentuknya bukan 

lisan walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Kelompok ini dibedakan 

menjadi dua subkelompok, yakni yang material dan yang bukan material. Bentuk 

folklor yang termasuk golongan material seperti arsitektur rakyat (bentuk rumah asli 

daerah, bentuk lumbung padi, dan sejenisnya), kerajinan tangan rakyat, pakaian dan 

perhiasan tubuh adat, makanan dan minuman, dan obat-obatan tradisional. Adapun 

cerita rakyat yang bukan material seperti gerak isyarat  tradisional (gesture), bunyi 

isyarat untuk komunikasi rakyat (kentongan tanda bahaya di Jawa), dan musik rakyat.  

Berdasarkan pembagian jenis cerita rakyat tersebut menunjukkan bahwa cerita 

rakyat Mbah Rogo Moyo merupakan cerita rakyat lisan yang berbentuk cerita prosa 

rakyat. Cerita prosa rakyat masyarakat dukuh Winong, desa Kaliwungu, Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kudus; yang sampai sekarang masih hidup di tengah dinamika 

dan fenomena masyarakat pemiliknya. 
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Struktur 

Cerita rakyat merpakan karya sastra memiliki struktur berbeda dengan karya 

sastra pada umumnya. Cerita rakyat sebagai cerita lisan, strukturnya tidak sama 

dengan karya sastra pada umumnya. Cerita rakyat sebagai karya sastra yang dihasilkan 

dari unconcious masyarakatnya. Oleh sebab itu,  untuk menganalisis cerita rakyat 

harus memahami multilevel makna, yakni makna cerita rakyat tidak sebatas makna 

denotatif. Untuk memahami cerita rakyat dimulai dengan memahmi struktur cerita 

(struktur naratifnya atau motif cerita) terlebih dahulu.  

Dalam memahami secara mendasar tentang cerita prosa rakyat Mbah Rogo 

Moyo, peneliti menerapkan teori struktur naratif  Propp (1926). Menurut Propp bahwa 

struktur atau bagian-bagian dalam cerita rakyat saling tergantung dan menunjukkan 

hubungan antarbagian dan keseluruhan. Dalam cerita rakyat, para tokoh dan sifat-

sifatnya dapat berubah, tetapi perbuatan dan perannya tetap sama. Berbagai peristiwa 

dan berbagai perbuatan yang berbeda-beda dapat mempunyai arti  yang sama atau 

menunjukkan perbuatan yang sama. Perbuatan-perbuatan seperti itu disebut fungsi. 

Adapun yang dimaksud dengan fungsi yaitu tindak seorang tokoh yang dibatasi oleh 

maknanya untuk setiap jalan lakonnya (alur ceritanya).  

Propp selanjutnya mengembangkan skema fungsi yang selalu sama dan umum 

serta berlaku pada cerita rakyat. Menurut Propp, cerita rakyat memiliki 31 fungsi 

(motif cerita). Hal ini tidak berarti bahwa setiap cerita rakyat harus memiliki 31 fungsi, 

karena ada cerita rakyat yang memiliki fungsi tidak maksimal.  Menurut Propp bahwa 

cerita rakyat memiliki 31 motif cerita.   

Ketiga puluh satu motif cerita tersebut yakni (1) seorang anggota keluarga 

meninggalkan rumah, (2) satu larangan diucapkan kepada ksatria, (3) larangan 

dilanggar, (4) penjahat mencoba mendatangi, (5) penjahat menerima peemberitahuan 

tentang mangsa, (6) penjahat mencoba memperdaya mangsanya dengan tujuan untuk 

memilikinya (menjadikan istri/suami) atau merampok hartanya, (7) mangsa teperdaya 

dan dengan kesadaran justru membantu musuhnya, (8) penjahat menyusahkan atau 

mencederai seorang anggota keluarga, (8a) seoranaag anggota keluarga yang sama 

kekurangan sesuatu atau ingin memiliki sesuatu, (9) kecelakaan atau kekurangan 
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dimaklumi, ksatria diminta atau diperintah, ia boleh pergi atau disuruh pergi, (10) 

pencuri bersepakat atau memutuskan untuk membalas, (11) ksatria meninggalkan 

rumah, (12) ksatria diuji, ditanya, diserang, dan lain-lain yang menggiring ksatria ke 

arah penerimaan yang sama ada sesuatu alat magis atau pembantu, (13) ksatria 

membalas tindakan orang yang memberi sesuatu tersebut, (14) ksatria memperoleh 

agen sakti, (15) ksatria dipindahkan, diantar atau dipandu ke tempat-tempat objek yang 

dicari, (16) ksatria dan penjahat terlibat dalam pertarungan, (17) ksatria ditandai, (18) 

penjahat dibunuh, (19) kecelakaan atau kekurangan awal diatasi, (20) ksatria pulang, 

(21) ksatria dikejar, (22) ksatria diselamatkan, (23) ksatria yang tidak dikenali dtiba 

dinegerinya atau ke negeri lain, (24) ksatria palsu menyampaikan tuntutan palsu, (25) 

tugas berat diemban oleh ksatria, (26) tugas dapat diselesaikan, (27) ksatria dikenali, 

(28) ksatria palsu atau penjahat terbuka, (29) ksatria amenjelma dengan wajahnya yang 

baru, (30) penjahat dihukum, dan (31) ksatria menikah dan naik tahta (lihat Eagleton 

2010:150; Selden 1993:59-60; Hutomo 1991:25-27;  dan Sudikan 2014:95-98).   

 

Nilai  

Sebuah nilai menyajikan sebuah formula yang mampu memberikan rasionalisasi 

tindakan (Segers, 2000:59). Definisi singkat tentang nilai tersebut menekankan bahwa 

nilai sebagai rumus atau ukuran yang dapat dijadikan pijakan secara akal sehat dalam 

bertindak (lihat Wirajaya 2013:151). Oleh karena itu, Djoko S. (2011:29-30) 

menyatakan bahwa nilai itu mengacu pada apa atau sesuatu yang oleh manusia atau 

masyarakat dianggap paling benar. Nilai memiliki standar kebenaran, yakni sesuatu 

yang dinginkan semua orang dan layak dihormati. Oleh sebab itu, nilai sangat 

menentukan suasana kehidupan kebudayaan dan masyarakat.  

Adapun Zaimar (2008:338) menyatakan “Nilai adalah sesuatu yang sesuai 

dengan norma ideal menurut masyarakat pada masa tertentu”. Batasan Zaimar terebut 

menunjukkan bahwa ukuran nilai berbijak pada norma yang berlaku di tengah 

masyarakat dalam kurun waktu tertentu.    

Definisi nilai bertolak sebagai konsepsi baik-buruk, juga dinyatakan oleh 

Sulaeman (1998:19) bahwa nilai adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai 

subjek, menyangkut segala sesuatu yang baik atau yang buruk  sebagai abstraksi, 
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pandangan, atau maksud berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat. 

Batasan hamper senada diungkap  Koentjaraningrat (1990:190) bahwa nilai 

merupakan konsep-konsep yang bernilai tinggi, berharga, dan sangat penting yang 

hidup di alam pikiran masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman yang memberikan 

arah dan orientasi kepada kehidupan masyarakat yang bersangkutan.   

Nilai sebagai pedoman hidup dan dasar pijakan, juga diungkapkan oleh 

Tirtarahardja dan S.L.La Sulo (2005:21) bahwa nilai merupakan sesuatu yang 

dijunjung tinggi oleh manusia karena mengandung makna kebaikan, keluhuran, 

kemuliaan sehingga dapat diyakini dan dijadikan pedoman dalam hidup.  

Definisi nilai yang dikaitan dengan bentuk dan abstraksinya  dalam tindakan, 

dijelaskan oleh Sauri dan achmad Hufad (2009:45) bahwa nilai merupakan rujukan 

dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Oleh sebab itu, hakikat dan makna nilai 

berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama dan 

rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang dalam 

menjalani kehidupannya.   

Mengenai pengertian nilai sebagai ukuran-ukuran dalam kehidupan dengan 

perwujudan tindakan yang harus melalui tahapan proses diungkapkan oleh Surya 

(2005:5-6) bahwa nilai merupakan patokan-patokan atau ukuran-ukuran yang 

memberikan arah atau haluan dalam kehidupan. Nilai menunjukkan apa yang 

cenderung kita lakukan dalam waktu dan tempat tertentu atas dasar keyakinan dan 

penghargaan tertentu. Sebagai haluan perilaku, nilai berkembang dan menjadi matang 

sejalan dengan berkembang dan matangnya pengalaman seseorang. Oleh karena itu, 

nilai sebagai bagian kehidupan, terjadi dalam keadaan yang sangat kompleks  dan 

biasanya melibatatkanm hal-hal yang tidak hanya ssisi baik-buruk, benar-salah, bagus-

jelek. Akan tetapi, kondisi-kondisi perilaku yang diarahkan oleh nilai melibatkan 

tantangan, pertentangan, keseimbangan sehingga memerlukan suatu pertimbangan 

yang matang. Oleh sebab itu, perwujudan tindakan atas dasar nilai dilakukan melalui 

suatu proses pemilihan, penghargaan, dan tindakan yang berfungsi sebagai (1) standar 

perilaku, (2) dasar penyelesaian konflik dan pembuatan keputusan, (3) sumber 

motivasi, (4) dasar penyesuaian diri, dan (5) dasar perwujudan diri.    
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Nilai bukan berupa benda atau unsur dari benda, tetapi merupakan sifat dan 

kualitas yang dimiliki objek tertentu yang dikatakan “baik”. Adapun nilai-nilai yang 

dianut suatu masyarakat menggambarkan kepribadiannya. Oleh karena itu, nilai sangat 

menentukan kepribadian seseorang atau suatu masyarakat tertentu (Ola 2009:303).   

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa nilai 

merupakan sesuatu atau konsep yang bernilai tinggi dan sangat penting yang dipercaya 

atau  diyakini, dihormati, dan dijadikan dasar dalam bertindak secara individu maupun 

kelompok suatu masyarakat. Konsep tersebut  menjadi tolokukur atau norma baik-

buruk, indah-jelek, benar-salah, adil-lalim berdasarkan konteks kebudayaan. Oleh 

sebab itu, nilai bersifat mengikat bagi seseorang maupun kelompok orang suatu 

masyarakat dalam berpikir, berucap, dan bertindak bertindak.     

Berkaitan dengan nilai, ternyata cerita prosa rakyat Mbah Rogo Moyo 

mengandung nilai-nilai kearifan lokal dan nilai pendidikan. Nilai kearifan lokal yang 

mencakupi nilai kepemimpinan, nilai pengabdian, nilai tradisi, nilai kebudayaan, dan 

nilai sosial. Adapun nilai-nilai pendidikan mencakupi nilai etika dan moral, nilai budi 

pekerti, nilai keteladanan dan kepahlawanan, dan nilai religius.  

 

Nilai Kearifan Lokal  

Nilai kearifan lokal, menurut Sudikan (2013: 42), merupakan sikap, pandangan, 

dan kemampuan suatu komunitas didalam mengelola lingkungan rohani dan 

jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh di 

dalam wilayah di mana komunitas itu berada. Nilai-nilai kearifan lokal ini terkandung 

dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal berupa tradisi, pepatah-petitih, dan semboyan 

hidup.   

Secara garis besar, Ratna (2011: 90-91) menyatakan bahwa kearifan lokal 

merupakan berbagai bentuk kebijaksanaan lokal, pengetahuan tradisional, dan 

berbagai bentuk kebudayaan setempat seperti adat-istiadat dan tradisi yang berfungsi 

untuk mengarahkan para anggotanya dalam bertindak ke arah nilai-nilai yang positif.  

Sementara itu Sayuti (2013) menyatakan bahwa nilai-nilai kearifan lokal adalah 

seperangkat nilai-nilai dan akar-akar budaya lokal seperti tradisi, pengalaman 

komunitas, dan pengetahuan lokal yang merupakan bagian inti kebudayaan (lihat 
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Sayuti 2008:28). Nilai-nilai kearifan lokal ini, menurut Kistanto (2012) bersumber 

pada tradisi budaya yang berisi ajaran, nasihat, anjuran, larangan dan aturan yang telah 

dijalankan dan diwariskan dari satu generasi kepada generasi lainnnya agar dapat 

menjadi landasan, pedoman, dan tuntunan sikap, tingkah-laku dan perbuatan individu 

dan kelompok dalam  menjalankan hidup secara harmonis bersama lingkungannya.     

Kearifan lokal merupakan semua unsur kebudayaan manusia yang mencakupi 

sistem religi, bahasa, ekonomi, teknologi, pendidikan, organisasi sosial, dan kesenian. 

Kearifan lokal ini tercermin dalam filsafat atau pandangan hidup manusia yang 

menggunakannya. Kearifan lokal bermula dari ide  atau gagasan, kemudian 

diaplikasikan dalam tahapan praktik, dan penciptaan materila kebudayaan. Kearifan 

lokal terus berkembang sesuai dengan peerkembangan zaman, intensitas pergaulan 

sosial, dan enkulturasi  sosiobudaya. Adapun dalam era globalisasi seperti sekarang 

ini, kearifan lokal sangat diwarnai oleh wawasan manusia yang memikirkan dan 

menggunakannya (Takari 2015:1).  

Kearifan lokal merupakan kebijaksanaan yang bersandar pada filosofi, nilai-

nilai, etika, cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional untuk mmengelola 

sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya secara 

berkelanjutan. Kearifan lokal tidak muncul serta-merta, tetapi berproses panjang 

sehingga akhirnya terbukti mengandung nilai-nilai kebaikan bagi kehidupan 

masyarakat lokal setempat. Keterujian dalam sisi ini menjadikan kearifan lokal 

menjadi budaya yang mentradisi, melekat kuat pada kehidupan masyarakat. Dalam 

bingkai kearifan lokal, masyarakat bereksistensi dan berkoeksistensi satu dengan yang 

lain (Pora 2014:119).    

Definisi kearifan lokal sebagai nilai dan norma yang dapat menjadi landasan 

yang menentukan harkat dan martabat manusia diungkap oleh Geertz (1992). Kearifan 

lokal merupakan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai dan norma ini 

diyakini kebenarannya, dan dijadikan pijakan oleh masyarakat dalam bertindak sehari-

hari. Oleh sebab itu, nilai dan norma tersebut dapat menentukan harkat dan martabat 

manusia. Pendapat ini senada dengan pernyataan Fitri et.al. (2014:92) bahwa nilai-

nilai kearifan lokal dapat dijadikan dasar dan pedoman kehidupan manusia dalam 

bertindak.        
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Bertumpu pendapat para pakar tersebut,maka peneliti menyimpulkan bahwa 

nilai kearifan lokal adalah  pemikiran, pandangan, kepercayaan (idiologi), sikap, dan 

tindakan yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal (setempat). Nilai-nilai kearifan 

lokal ini merupakan hasil pemikiran kolektif suatu masyarakat yang bernilai positif 

dan luhur yang telah teruji oleh perjalanan waktu sehingga mengkristal menjadi tradisi, 

norma, etika, adan nilai yang dipercaya dan diaktualisasikan dalam perilaku oleh 

masyarakat pemiliknya.                 

Nilai Pendidikan 

Pendidikan sebagai suatu upaya mendewasakan manusia secara rohani dann 

jasmani dikemukakan oleh Purwanto (2000:11) bahwa pendidikan merupakan segala 

usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin 

perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Perkembangan rohani dan 

jasmani ini ke arah yang lebih baik dan berkaitan dengan potensi anak yang 

bersangkutan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Khan (2010:1) bahwa pendidikan 

merupakan proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri 

manusia agar dapat berkembangan dengan baik dan bermanfaat bagi dirinya dan 

lingkungannya.   

Sementara itu pendidikan dipandang sebagai proses transformasi nilai dari 

generasi tua kepada generasi muda diungkapkan Jalaluddin dan Abdullah Idi (2011:8) 

bahwa pendidikan merupakan usaha manusia dewasa yang telah sadar tentang 

kemanusiaannya dalam membimbing, melatih, mengajar dan menanamkan nilai-nilai 

dan dasar-dasar pandangan hidup kepada generasi muda, agar nantinya menjadi 

manusia yang sadar dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas hidupnya sebagai 

manusia, sesuai dengan sifat hakiki dan ciri-ciri kemanusiaannya.  

Dewantara (2013:14-15) menandaskan pendidikan merupakan daya-upaya 

untuk memajukan bertumbuhnya budipekerti (kekuatan batin, karakter) pikiran, dan 

tubuh anak sehingga anak yang bersangkutan dapat meraih kesempurnaan dalam 

hidupnya. Oleh sebab itu, pendidikan harus sesuai dengan kodrat keadaan anak, 

menanamkan nilai-nilai adat istiadat,  pemahaman terhadap fenomena zaman, dan 

harus menanamkan kepekaan terhadap nilai positif maupun negatif  yang berkembang 

di masyarakat (lihat Darmawan 2014:83 dan Rahardjo 2012:63).   
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Berpijak pada pendapat-pendapat tersebut, dapat ditarik benang merah 

pengertian tentang pendidikan. Pendidikan merupakan upaya terencana untuk 

mentransformasikan, menanamkan, dan membentuk manusia yang memiliki nilai 

budipekerti dan etos kerja, cipta (pengetahuan), rasa (afektif), karsa (psikomortorik), 

keterampilan hidup sehingga mereka menjadi manusia yang merdeka. Manusia yang 

tidak selalu berada dalam domain ketergantungan kepada orang lain. Manusia yang 

bermartabat yang memiliki kemampuan membedakan mana yang positif dan negatif, 

dan mampu beradaptasi dengan lingkungan, diri sendiri, dan kepada Tuhannya.  

Simpulan pengertian pendidikan tersebut yang menjadi ukuran nilai pendidikan 

dalam penelitian cerita prosa rakyat Mbah Rogo Moyo. Nilai-nilai pendidikan dalam 

cerita prosa rakyat Mbah Rogo Moyo yang mencakupi nilai etika dan moral, nilai budi 

pekerti, nilai keteladanan dan kepahlawanan, dan nilai religius.   

 

METODE PENELITIAN   

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. 

Teknik pengumpulan data  dengan  studi pustaka, observasi, wawancara mendalam, 

perekaman, pencatatan, dan pemotretan. Mengenai teknik analisis data  menggunakan 

metode emik dan etis. Adapun analisis tentang struktur menerapkan teori ke-31 fungsi 

cerita model Propp (1997). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Struktur Cerita Prosa Rakyat Mbah Rogo Moyo   

Analisis struktur cerita prosa rakyat Mbah Rogo Moyo berdasarkan teori Propp 

(1926) ditemukan struktur cerita  keberangkat (11), perpindahan (15), tugas sulit (25), 

penyelesaian tugas (26), dan pengakuan (27).   

Nilai dalam Cerita Prosa Rakyat Mbah Rogo Moyo 

Cerita prosa rakyat Mbah Rogo Moyo di dukuh Winong, kecamatan Kaliwungu, 

Kabupaten Kudus, berdasarkan hasil analisis, memiliki nilai kearifan lokal dan nilai 

pendidikan.  Nilai kearifan lokal yang mencakupi nilaia kepemimpinan, nilai 

pengabdian, nilai tradiri, nilai kebudayaan, dan nilai sosial. Adapun nilai pendidikan 
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mencakupi nilai etika dan moral, nilai budi pekerti, nilai keteladanan dan 

kepahlawanan, dan nilai religius.   

Nilai Kearifan lokal     

Nilai kearifan lokal cerita prosa rakyat Mbah Rogo Moyo mencakupi (1) nilai 

pengabdian, (2) nilai tradisi, (3) nilai kebudayaan, (4) nilai sosial, dan (5) nilai 

kepemimpinan.  

Nilai pengabdian, ditunjukkan oleh prinsip hidup Mbah Rogo Moyo bahwa 

seluruh kegiatan kehidupannya diperuntukkan untuk mengabdi kepada masyarakat 

dukuh Winong Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Seluruh hidupnya 

diabdikan untuk melayani masyarakat melalui penyebaran nilai-nilai agama Islam 

hinggal meninggal.  

Mengenai nilai tradisi dalam cerita prosa rakyat Mbah Rogo Moyo, dapat 

dipahami setiap kali Mbah Rogo Moyo akan melaksanakan suatu kegiatan selalu 

melakukan musyawarah kepada para sahabatnya (Mbah Rogo Perti, Mbah Rogo Joyo, 

dan Mbah Rogo Dadi). Tradisi musyawarah ini selalu dilakukan oleh Mbha Rogo 

Moyo dengan para sahabatnya yang setia dalam perjuangan. Begitu juga, di makam 

Mbah Rogo Moyo menciptakan tradisi tahunan berupa tradisi haul yang dilaksanakan 

tiap 13 Syuro.  

Nilai kebudayaan juga terungkap dalam cerita prosa rakyat Mbah Rogo Moyo. 

Dalam perjuangannya menyebarkan agama Islam, Mbah Rogo Moyo juga 

membangun masjid dengan arsitektur yang khas. Bangunan masjid berbentuk “Joglo 

Pencu”. Selain bangunan masjid yang khas, Mbah Rogo Moyo, meninggalkan kitab 

dengan tulisan tangan dan peralatan pertukangan. Hal ini menunjukkan bahwa Mbha 

Rogo Moyo telah meninggalkan aspek-aspek kebuadayaan secara nyata.  

Perihal nilai kepemimpinan, selalu ditunjukkan oleh Mbah Rogo Moyo didalam 

memimpin penyebaran agama Islam. Ia dekat denga masyarakat, setiap saat selalu 

terbuka menerima segala permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat dukuh 

Winong Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Dalam penyebaran agama Islam 

dijalankan dengan santun. Sebagai pemimpin agama, selalu berlaku bijak terhadap 

masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik   

Nilai Pendidikan      
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Nilai pendidikan yang diungkapkan oleh Cerita prosa rakyat Mbah Rogo Moyo, 

yakni nilai keteladanan, nilai-nilai budi pekerti, dan nilai-nilai religius. Nilai 

keteladanan ditunjukkan sikap Mbah Rogo Moyo yang sangat setia melaksanakan 

amanah Pangeran Diponegoro, yakni untuk membangun masyarakat yang memiliki 

pengetahuan tinggi, berwawasan luas, dan berakhlak baik yang berlandaskan agama 

Islam. Amanah Pangeran Diponegoro tersebut dilaksanakan oleh Mbha Rogo Moyo 

dengan ikhlas dan totalitas, sehingga dirinya diabdikan untuk kepentingan masyarakat 

melalui siar agama Islam dengan meninggalkan arsitektur bangunan masjid yang unik, 

kitab tulisan tangan, dan peralatan pertukangan. Hal itu menunjukkan nilai-nilai agama 

dan nilai-nilai pengetahuan.  

Cerita prosa rakyat Mbah Rogo Mloyo juga mengungkapkan nilai budi pekerti. 

Nilai budi pekerti ini ditunjukkan oleh prinsip Mbah Rogo Moyo yang selalu bersikap 

santun dan akomodatif terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dukuh Winong 

Kecamatan Kaliwungu Kudus sangat terbuka terhadap kehadiran Mbah Rogo Moyo. 

Sikap santun Mbah Rogo Moyo dalam berdakwah dan menyebarkan nilai-nilai 

pengetahuan, sangat berterima oleh masyarakat dukuh Winong Kecamatan Kaliwungu 

Kudus. 

Mengenai nilai religius, juga ditemukan dalam cerita prosa rakyat Mbah Rogo 

Moyo. Nilai-nilai religius ditunjukkan oleh prinsip dan sikap Mbah Rogo Moyo 

beserta para sahabatnya yang berjuang menyebarkan nilai-nilai religi Islam kepada 

masyarakat dukuh Winong tanpa mengenal lelah.  Sebaliknya, tanggapan masyarakat 

dukuh Winong juga sangat positif dalam kehadiran (kedatangan) Mbah Rogo Moyo 

yang menyebarkan agama Islam. Oleh sebab itu, dengan mudah Mbha Rogo Moyo 

membangun masjid sebagai tempat untukberibadah sekaligus sebaga pusat penyebaran 

agama Islam bagi Mbah Rogo Moyo dengan para sahabatnya.  

Berkaitan dengan nilai religius tersebut, pada sisi lain masyarakat dukuh Winong 

kecamatan Kaliwungu juga melestarikan dan mengembangkan tradisi-tradisi yang 

ditinggalkan oleh Mbah Rogo Moyo. Dengan demikian nilai-nilai religi tersebut 

semakin mantap dan semakin tersebar luas.  

Penutup 
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Berdasarkan hasil pembahasan tentang cerita prosa rakyat Mbah Rogo Moyo, 

dapat disimpulkan hal-hal berikut ini.  

Pertama, cerita prosa rakyat Mbah Rogo Moyo berdasarkan analisis struktur 

teori Vladimir Propp memiliki struktur cerita keberangkat (11), perpindahan (15), 

tugas sulit (25), penyelesaian tugas (26), dan pengakuan (27).   

Kedua, cerita prosa rakyat Mbah Rogo Moyo mengandung nilai-nilai kearifan 

lokal dan nilai-nilai pendidikan. Nilai-nilai kearifan mencakupi  (1) nilai pengabdian, 

(2) nilai tradisi, (3) nilai kebudayaan, (4) nilai sosial, dan (5) nilai kepemimpinan. 

Adapun nilai-nilai pendidikan yang dikandung oleh cerita prosa rakyat Mbah Rogo 

Moyo mencakupi nilai-nilai keteladanan, nilai-nilai budi pekerti, dan nilai-nilai 

religius.  

 
 

DAFTAR PUSTAKA  
 
Brunvand, john Harold. 1978. The Study of American Folklore: An Introduction. New 

York: WW Norton &Company Inc. 
Danandjaja, James. 1994. Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain. 

Jakarta: Grafiti.  
Danandaja, James. 2008. “Pendekatan Folklor dalam Penelitian Bahan-Bahan Tradisi 

Lisan” dalam Pudentia MPSS (Ed.) Metodologi Kajian Tradisi Lisan. Jakarta: 
Asosiasi Tradisi Lisan.   

Darmawan, Alan. 2014. “Berhias Songket, Berbingkai Pantun (Konsepsi Pendidikan 
Berbasis Kebudayaan pada Etnik Melayu Batubara” dalam Bungaran Antonius 
Simanjuntak (Ed.) Korelasi Kebudayaan & Pendidikan: Membangun 
Pendidikan Berrbasis Budaya Lokal. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 

Dewantara, Ki Hadjar. 2013. Pendidikan. Yogyakarta: UTS Press dan Majelis Luhur 
Persatuan Tamansiswa.  

Djoko S., FX. Warsito. 2011. “Kebudayaan dan Pembentukan Identitas Diri.”  Dalam 
Adre Ata Ujan (Ed.) Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama dalam 
Perbedaan. Jakarta: Indeks.    

Eagleton, Terry. 2010. Literary Theory: An Introduction. Terjemahan Harfiyah 
Widiawati dan Evi Setyarini. Yogyakarta: Jalasutra. 

Endraswara, Suwardi. 2009. Metodologi Penelitian Folklor: Konsep, Teori, dan 
Aplikasi. Jakarta: Medpress.  

Fitria et.al. 2014. “Kearifan Lokal Masyarakat Bungo Dalam Syair Krinok” dalam Yos 
Adlis (Eds.) Antologi Hasil Penelitian Bahasa dan Sastra. Jambi: Kantor Bahasa 
Propinsi Jambi.  

Geertz, Clifford. 1992. Kebudayaan dan Agama. Yogyakarta: Kanisius Press.   
Hutomo, Suripan Sadi. 1991. Mutiara Yang Terlupakan: Pengantar Studi Sastra 

Lisan. Surabaya: HISKI.   



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
706 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

Jalaluddin, H. dan Abdullah Idi. 2011. Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat, dan 
Pendidikan. Jakarta: Rja Grafindo Persada.  

Khan, D. Yahya. 2010. Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri. Yogyakarta: 
Pelangi Publishing.  

Kistanto, Nurdien H. 2012. Pencapaian Profesionalisme Guru melalui Pendidikan 
Karakter Berbasis Kearifan Lokal. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional 
Universitas Muria Kudus, Kudus, 10 Juli.   

Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.  
Koentjaraningrat. 1994. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama.   
Ola, Simon Sabon. 2009. “Makna dan Nilai Tuturan Ritual Lewak Tapo pada 

Kelompok Etnik LamaHolot di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur”. 
Humaniora. Vol. 21. No. 3. Hlm. 301-309. 

Pora, Syahyunan. 2014. “Tinjauan Filosofis Kearifan Lokal Sastra Lisan Ternate”. 
UNIERA, Volume 3. Nomor 1. Hlm. 112-121.   

Propp, Vladimir. 1997. Theory and History of Folklore. Minneapolis: The University 
of Minnesota Press. 

Purwanto, M. Ngalim. 2000. Ilmu Pendidikan Teoretis  dan Praktis. Bandung: Remaja 
Rosda Karya. 

Rampan, Korrie Layun. 2014. Teknik Menulis Cerita Rakyat. Bandung: Yrama Widya.  
Ratna, Nyoman Kutha. 2011. Antropologi Sastra: Peranan Unsur-unsur Kebudayaan 

dalam Proses Kreatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  
Sayuti, Suminto. 2008. “Bahasa, Identitas, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif 

Pendidikan” dalam Mulyana (Ed.) Bahasa dan Sastra Daerah dalam Kerangka 
Budaya. Yogyakarta: Tiara Wacana.  

Sayuti, Suminto A. 2013. Kearifan Lokal dan Kurikulum 2013: Perspektif 
Pembelajaran Sastra Indonesia. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional 
Program Pascasarjana Unnes, Semarang, 22 Desember.   

 
Segers, Rien T. 2000. The Evaluation of Literary Texts. Terjemahan Suminto A. 

Sayuti. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.  
Selden, Raman. 1985. A Reader Guide to Contemporary Literary Theory. Terjemahan 

Rachmat Djoko Pradopo. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.  
Sudikan, Setyo Yuwana. 2013. Kearifan Budya Lokal. Sidoarjo: Damar Ilmu.  
Sudikan, Setyo Yuwono. 2014. Metode Penelitian Sastra Lisan. Lamongan: Pustaka 

Ilalang Group. 
Sukatman. 2009. Butir-Butir Tradisi Lisan Indonesia: Pengantar Teori dan 

Pembelajarannya. Yogyakarta: Leksbang Pressindo. 
Sulaeman, M. Munandar. 1998. Ilmu Budaya Dasar: Suatu Pengantar. Jakarta: Refika 

Aditama.  
Surya, Mohamad. 2005. Pendidikan Holistik Berbasis Nilai dan Etika dalam 

Pembentukan Citra Manusia Indonesia. Makalah disajikan dalam seminar 
Rembug Nasional Pembentukan Citra Manusia Indonesia, Semarang 13 
September.  

Takari, Muhammad. 2015. Kearifan Lokal dalam Konteks Pembentukan Karakter 
Bangsa Indonesia. http://www.etnomusikologiusu.com/artikel-kearifan-
lokal.html. Diunduh pada 10 April 2015.   



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
707 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

Wirajaya, Asep Yudha. 2013. “Konsep Kearifan Hidup Dalam Syair Nasihat”. 
Alayasastra. Volume 9 Nomor 2. November. Hlm. 147-160.    

Zaimar, Okke K.S. 2008. “Metodologi Penelitian Sastra Lisan” dalam Pudentia MPSS 
(Ed.) Metodologi Kajian Tradisi Lisan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan 
Yayasan Asosiasi Tradisi Lisan. 

 
 

 

 
 

                                                                 
 
 

 
  



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
708 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

DESAIN BUKU PANDUAN TEKNIK PANCINGAN KATA 
KUNCI SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MENULIS PUISI  

DI SEKOLAH DASAR 
 

Muhammad Saiful Ulum  
Muhammad Latiful Amin  

Reza Patmara 
 

Jurusan Pendidikan Dasar Prodi PGSD, Pascasarjana 

Universitas Negeri Semarang 

Kampus Unnes Kelud, Semarang 50229 

email:ulummuhammad77@gmail.com, atibzblinx2@gmail.com, 
rezapatmara@gmail.com 

 
ABSTRAK  

Fasilitas belajar dalam pembelajaran menulis puisi di sekolah dasar belum optimal. 
Tidak ada buku yang membantu siswa untuk mengungkapkan ide-ide dalam menulis 
puisi. Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan produk buku panduan menulis puisi 
menggunakan teknik pancingan kata kunci. Langkah-langkah teknik pancingan kata 
kunci adalah (1) mencermati gambar, (2) menentukan tema, (3) menentukan amanat, 
(4) mendata objek untuk dijadikan kata kunci, (5) mengubah kata kunci dengan pilihan 
kata lain, (6) membuat judul puisi, (7) menyusun puisi. Rancangan penelitian yang 
digunakan adalah penelitian Research and Development. Instrumen pengumpulan data 
yang digunakan adalah lembar validasi kelayakan oleh para pakar, lembar observasi 
aktivitas siswa dan tes unjuk kerja menulis puisi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penilaian tahap I 
menunjukkan buku panduan menulis puisi layak uji pakar materi, media dan bahasa 
dengan persentase kelayakan 100%. Pada penilaian tahap II buku panduan teknik 
pancingan kata kunci memenuhi kriteria sangat layak pada aspek kelayakan isi dengan 
persentase kelayakan 87,5%, kriteria layak pada aspek penyajian dengan persentase 
kelayakan 75% dan kriteria layak pada aspek kebahasaan dengan persentase 70%. 
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa buku panduan teknik pancingan kata kunci 
mampu mengembangkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis puisi. 
Penggunaan buku panduan menulis puisi juga berpengaruh terhadap hasil belajar 
dalam menulis puisi yang dibuktikan dari adanya perbedaan rata-rata melalui uji t 
sebesar 3,530 dan peningkatan rerata (gain) sebesar 0,319. Simpulan penelitian ini 
adalah buku panduan menulis puisi layak dan efektif serta dapat meningkatkan 
keaktifan siswa dalam pembelajaran menulis puisi di sekolah dasar. 
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Kata kunci: buku panduan, teknik pancingan kata kunci, menulis puisi. 

ABSTRACT 

Learning facilities for writing poetry in elementary schools was still not optimal. There 
was no guidebook helps students to express ideas for writing poetry. The study aims 
to develop the guidebook to writing poetry by mere keywords technique. The steps of 
a mere keywords technique was (1) looking at the picture, (2) defining the theme, (3) 
determining the message, (4) listing the object to be the keyword, (5) changing the 
keyword with another word choice, (6) make titles of poetry, (7) compose poetry. The 
study employed Research and Development (R&D) method. The data collection 
instruments used were the feasibility validation sheet by the experts, the student 
activities observation sheet and the performance test of writing poetry. The data 
analysis technique used was a descriptive analysis of quantitative and qualitative. 
Assessment results in step 1 showed that the guidebook to writing poetry deserves for 
test material, media and language of experts with the percentage of 100%. In stage 2, 
the guidebook by mere keywords technique met the feasible criteria in the content 
eligibility with the percentage of 87.5%, the component assessment of the media 
representation was 75% (very feasible), and the component assessment of literary was 
70% (feasible). The result also showed that the use of guidebook by mere keywords 
technique can develop the Students activity in writing poetry. The guidebook to writing 
poetry affects learning results proven by the presence of a difference in average 
students’ understanding through T-test was 3.530 and average increase (gain) was 
0.319 (fair). The conclusion was a guidebook writing poetry worthy and effective and 
can improve student activity in learning writing poetry in elementary school. 

 

Keywords: guidebook, mere keywords technique, writing poetry. 

PENDAHULUAN 

Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup semua komponen 

kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra meliputi kete-rampilan 

mendengarkan, berbicara, membaca, menulis. Adapun tujuan khusus pengajaran 

Bahasa Indonesia menurut Susanto (2013) adalah sebagai berikut: (1) agar siswa 

memiliki kegemaran membaca; (2) meningkatkan karya sastra untuk meningkatkan 

kepribadian; (3) mempertajam kepekaan dan perasaan; (4) memperluas wawasan 

kehidupan.  

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 

24 tahun 2016 tentang  kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 
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2013 pendidikan dasar dan pendidikan menengah, salah satu kompetensi dasar bahasa 

Indonesia kelas IV SD/MI adalah melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, 

intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Peserta didik 

diharapkan dapat menuliskan puisi karya pribadi untuk kemudian melisankan atau 

membacakan hasil karya puisi tersebut. 

Kompetensi berbahasa yang menjadi fokus sasaran pada penelitian ini adalah 

aspek menulis puisi. Kegiatan menulis puisi sangat penting, baik di dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia maupun pada kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki 

keterampilan menulis puisi, siswa dapat lebih peka terhadap keadaan di sekitarnya 

bahkan lebih jauh siswa dapat mengkritisi pengalaman jiwa yang pernah dialami 

dengan menuangkannya dalam bentuk puisi. Melalui kegiatan menulis puisi, siswa 

juga diajak untuk belajar merenungkan hakikat hidup meskipun masih dalam tataran 

yang sederhana. Kegiatan menulis puisi merupakan salah satu kebutuhan dalam 

tahapan pencapaian kemampuan siswa dalam berekspresi sastra.Dalam 

pembelajarannya siswa dituntut untuk dapat mengung-kapkan dan mencurahkan 

perasaan yang ingin disampaikan dalam bentuk puisi.Oleh karena itu, siswa 

diharapkan dapat menguasai kemampuan menulis puisi. 

Namun kegiatan menulis puisi di kalangan remaja beberapa tahun terakhir 

masih tergolong rendah. Berdasarkan temuan yang dipublikasikan National Literacy 

Trust (2013), bahwa literasi menulis puisi untuk remaja dan anak-anak cenderung 

masih rendah. Di luar kelas, remaja dan anak-anak lebih sering menulis text message, 

emails, dan social networking site message. Keterampilan menulis sastra dalam hal ini 

menulis puisi yang masih tergolong rendah ditunjukkan dalam temuan National 

Literacy Trust bahwa dari tahun 2010 hingga tahun 2012, keterampilan menulis puisi 

mengalami penurunan. Tahun 2010, literasi menulis puisi sebesar 17,7%, tahun 2011 

sebesar 16,0% dan tahun 2012 sebesar 13,2%.  

Ismail (Abidin, 2013) menyatakan bahwa bangsa Indonesia rabun membaca 

dan lumpuh menulis. Rata-rata peserta didik sekolah dasar sampai kelas enam belum 

mampu menulis secara mandiri dengan hasil yang memuaskan. Rendahnya 

kemampuan peserta didik dalam menulis disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) 

rendahnya peran guru dalam membina peserta didik agar terampil menulis; (2) 
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kurangnya sentuhan guru dalam hal memberikan berbagai strategi menulis yang tepat; 

(3) penggunaan pendekatan menulis yang kurang tepat. 

Rendahnya keterampilan menulis peserta didik seharusnya diperbaiki melalui 

orientasi yang benar, yakni peserta didik mencintai menulis, bisa menulis, dan kreatif 

menulis.Untuk mencapai orientasi ini guru harus mampu memilih metode menulis 

yang tepat dan menggunakan berbagai media yang mendukung sehingga mewujudkan 

pembelajaran menulis yang baik (Abidin, 2013). 

Berdasarkan data hasil penelitian awal, pembelajaran yang selama ini 

dilakukan guru adalah ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Awal pelajaran dimulai 

dengan berceramah tentang teori menulis dan membaca puisi, pengertian puisi dan 

macam-macam puisi.Dalam pembelajaran menulis puisi, guru menentukan topik dan 

memberi contoh puisi.Kegiatan selanjutnya siswa diberi tugas oleh guru untuk menulis 

puisi sesuai topik yang telah ditentukan.Aktivitas siswa dalam pembelajaran tersebut 

hanya menulis puisi berdasarkan topik dan contoh puisi yang diberikan guru.Siswa 

tidak melakukan diskusi atau kegiatan lainnya dalam pembelajaran, siswa juga tidak 

menggunakan buku panduan apapun dalam menulis puisi. Contoh puisi yang diberikan 

guru menjadi satu-satunya panduan dan rangsangan siswa untuk menulis 

puisi.Fasilitas belajar yang diberikan guru kurang optimal.Buku yang digunakan guru 

dalam memberi contoh puisi berupa buku kumpulan puisi-puisi.Buku tersebut tidak 

laik digunakan dalam pembelajaran karena belum mampu membantu siswa untuk 

mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk puisi. 

Permasalahan tersebut juga didukung hasil perolehan belajar  siswa kelas IV 

SD, ditunjukkan data dari 35 siswa, 12 siswa yang dapat mencapai KKM, 23 siswa 

tidak mencapai KKM. Dari data yang diperoleh tersebut maka perlu sekali adanya 

perbaikan fasilitas belajar berupa buku panduan menulis puisi sebagai media 

pembelajaran keterampilan menulis puisi siswa kelas IV SD. 

Permasalahan mengenai fasilitas belajar yang masih belum optimal tersebut 

merupakan masalah yang sangat penting dan perlu dicari pemecahan 

masalahnya.Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan pengembangan 

buku panduan menulis puisi teknik pancingan kata kunci. Buku panduan ini 

diharapkan dapat membantu guru dan siswa dalam memperoleh gambaran cara 
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menulis puisi dengan teknik pancingan kata kunci. Guru berperan sebagai fasilitator, 

motivator, evaluator dan informator dalam proses pembelajaran. Dengan guru 

menggunakan teknik pembelajaran yang tepat akan menunjang dan meningkatkan 

kepekaan siswa dalam pengimajiannya. Dengan demikian siswa tidak lagi mengalami 

kesulitan dalam menulis puisi. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 2008 pasal 6 ayat 2 

menyatakan bahwa selain buku teks pelajaran , guru menggunakan buku panduan 

pendidik dan dapat menggunakan buku pengayaan, dan buku referensi dalam proses 

pembelajaran. Penilaian dan kelayakan buku di sekolah diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2016 yang meliputi aspek materi, 

aspek kebahasaan, penyajian materi dan aspek kegrafikan. 

Menurut Kosasih (2008), puisi merupakan ungkapan monolog melalui kata 

yang tertata dan susunan kata yang harmonis. Namun kenyataan di lapangan, siswa 

mengalami kesulitan untuk mengungkapkan gagasannya dalam bentuk susunan kata 

atau tulisan. Susanto (2013) berpendapat bahwa menulis membutuhkan keterampilan 

khusus yang harus dipelajari dan dilatih.Teknik pancingan kata kunci merupakan salah 

satu bentuk latihan keterampilan menulis yang diharapkan dapat mengatasi kesulitan 

yang dialami siswa untuk mengungkapkan gagasannya dalam bentuk puisi. 

Keterampilan menulis tidak akan muncul secara otomatis, tetapi harus melalui latihan 

dan praktik yang teratur (Tarigan, 2008). Pancingan kata kunci sebagai teknik dalam 

pembelajaran keterampilan menulis puisi bertujuan untuk memberikan rangsangan 

terhadap siswa dalam mengapresiasikan imajinasinya dalam bentuk puisi. Guru 

sebagai pengajar memberikan pancingan kata yang berhubungan dengan hal-hal yang 

sesuai dengan tema dalam menulis puisi. Keterampilan menulis dengan menggunakan 

pancingan kata kunci menuntun siswa untuk dapat menemukan kata-kata yang akan 

dirangkai dalam baris dan bait. Dengan pancingan kata kunci, siswa dapat menemukan 

pilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan serta 

imajinasinya. Dengan demikian siswa akan lebih mudah untuk menuangkan 

imajinasinya dalam kegiatan menulis puisi. 

Adapun penelitian yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh Mukh Doyin 

pada tahun 2015 yang berjudul “Developing Poetry Teaching Material in Elementary 
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School”. Hasil studi penelitian tersebut ada dua hal. Yang pertama adalah kriteria puisi 

anak yaitu aspek isi, tipografi dan gaya bahasa. Yang kedua adalah pengembangan 

bahan ajar menulis puisi di sekolah dasar dapat dilakukan dengan tiga cara: (1) melalui 

proses penciptaan, (2) terjemahan dan (3) adaptasi. Penciptaan berarti untuk membuat 

puisi yang belum ada, terjemahan berarti penerjemahan puisi dari bahasa asing ke 

bahasa Indonesia, dan adaptasi berarti membuat puisi dari teks-teks yang ada. 

Penelitian pengembangan bahan ajar juga dilakukan oleh Fathur Rokhman dan 

Yuliati pada tahun 2010 berjudul “The Development of the Indonesian Teaching 

Material Based on Multicural Context by Using Sociolinguistic Approach at Junior 

High School”. Latar belakang dari pengembangan ini adalah karena terbatasnya bahan 

ajar Bahasa Indonesia dan tidak adanya bahan ajar Bahasa Indonesia yang 

menggunakan pendekatan kontekstual. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas maka peneliti melakukan 

penelitian yang berjudul “Desain Buku Panduan Teknik Pancingan Kata Kunci 

sebagai Media Pembelajaran Menulis Puisi pada Siswa Kelas IV SD”. 

 

KAJIAN TEORI 

Pengertian Puisi 

Kosasih (2008:31) menyatakan bahwa puisi adalah bentuk karya sastra yang 

tersaji secara monolog menggunakan kata-kata indah yang kaya akan makna. 

Sementara Waluyo (dalam Aritonang, 2013:276) berpendapat bahwa puisi adalah 

karya satra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan 

bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias atau imajinatif. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa puisi adalah karya 

sastra yang tersaji secara monolog dan bersifat artistik dengan menggunakan bahasa 

yang dipadatkan, dipersingkat dan diberi irama bunyi. 

Penulisan Buku Panduan 

Menurut Sitepu (2012:8), buku adalah kumpulan kertas berisi informasi, 

tercetak disusun secara sistematis dijilid serta bagian luarnya diberi pelindung terbuat 

dari kertas tebal, karton atau bahan lain. Penulisan adalah proses yang dilakukan oleh 

penulis atau calon penulis naskah buku mulai dari merencanakan, menata, dan 
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mengembangkan isi: membuat ilustrasi dan menguji coba naskah, menyempurnakan 

naskah sampai siap untuk diserahkan kepada penerbit. 

Ensiklopedia Indonesia (dalam Sitepu, 2012:12) menjelaskan dalam arti luas 

buku mencakup semua tulisan dan gambar yang ditulis dan dilukis atas segala macaam 

lembaran lontar, perkamen, dan kertas dengan segala bentuknya: berupa gulungan, 

dilubangi, dan diikat atau dijild muka dan belakangnya dengan kulit, kain, karton dan 

kayu. 

Kategorisasi buku yang dipergunakan di sekolah berkembang dan diubah pada 

waktu tertentu. Menurut Permendiknas No. 2 Tahun 2008 buku digolongkan dalam 

empat kelompok yakni: (1) buku teks pelajaran, (2) buku panduan, (3) buku 

pengayaan, dan (4) buku referensi. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penulisan buku 

panduan adalah proses yang dilakukan penulis atau calon penulis untuk mem-berikan 

informasi dalam bentuk buku sebagai acuan guru dan siswa dalam pembelajaran  

Pembelajaran Menulis Puisi dengan Teknik Pancingan Kata Kunci 

Menulis merupakan keterampilan seseorang mengomunikasikan pesan dalam 

sebuah tulisan. Keterampilan ini berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam memilih, 

memilah, menyusun pesan untuk ditransaksikan melalui bahasa tulis (Susanto, 

2013:243). 

Pembelajaran menulis puisi mempunyai kekhususan dan kekhasan tersendiri 

bila dibandingkan dengan kemampuan menulis karya sastra yang lain. Keterampilan 

menulis dengan menggunakan pancingan kata kunci menuntut siswa untuk dapat 

menemukan kata-kata yang akan dirangkai dalam bait-bait dan terangkai dalam baris-

baris puisi. Dengan pancingan kata kunci, siswa dapat menemukan pilihan kata atau 

diksi yang tepat untuk mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan serta 

imajinasinya. 

Langkah-langkah pembelajaran menulis puisi menggunakan teknik pancingan 

kata kunci menurut Aritonang (2013:280-286) adalah: (1) mencermati gambar atau 

foto, (2) menentukan tema, (3) menentukan amanat atau pesan moral, (4) mendata 

objek untuk dijadikan kata kunci, (5) mengubah kata kunci dengan pilihan kata lain, 

(6) membuat judul puisi, (7) menyusun puisi. 
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Mencermati gambar atau foto digunakan untuk memberikan gambaran dan ide awal 

membuat puisi, siswa diberikan gambar atau foto sebagai bahan untuk menentukan tema. 

Gambar yang diberikan dapat diambil dari surat kabar atau majalah tentang peristiwa sehari-

hari. Untuk menulis puisi bebas dengan mudah, yang pertama dilakukan adalah menentukan 

tema.  Foto-foto peristiwa yang terdapat dalam surat kabar umumnya mengangkat persoalan 

tentang kemanusiaan, sosial, politik dan kebudayaan. 

 Berdasarkan tema yang telah dipilih pada langkah sebelumnya, amanat atau pesan 

moral disampaikan sesuai dengan pokok persoalan tersebut. Amanat berdasarkan foto 

tersebut dapat ditujukan kepada pemerintah atau orang-orang yang bertanggung jawab atas 

peristiwa tersebut, atau dapat disampaikan kepada diri sendiri sebagai pembaca puisi. 

Kegiatan mendata objek untuk dijadikan kata kunci adalah kegiatan melakukan 

pendataan sebanyak-banyaknya atas objek atau fakta yang terdapat dalam foto peristiwa 

tersebut. Objek atau fakta dapat dilihat dari foto atau kata-kata yang terdapat di bawah foto. 

 Mengubah kata kunci yang telah didata dengan pilihan kata lain yang sesuai 

dengan puisi. Penulisan pilihan kata tersebut dapat menggunakan majas atau kata kias. 

Selanjutnya adalah membuat judul puisi. Judul puisi dapat dibuat dahulu sebelum 

menyusun puisi. Jika judul belum didapat maka siswa diperboleh-kan menyusun 

puisinya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah kegiatan menyusun puisi berdasarkan 

gambar, tema, amanat, kata kunci, pilihan kata dan judul yang telah dibuat. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Purwoyoso 06 Semarang dengan jumlah 

siswa sebanyak 32 siswa. Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development 

(R&D) menggunakan model menurut Sugiyono (2013) yang terdiri dari 10 langkah sebagai 

berikut: 1) potensi dan masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain produk, 4) validasi desain, 

5) revisi desain, 6) ujicoba produk, 7) revisi produk, 8) ujicoba pemakaian, 9) revisi produk, 

dan 10) produk akhir.  

Variabel yang diukur dalam penelitian ini meliputi desain dan komponen, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas IV SD. Teknik pengumpulan data yaitu 

observasi, tes dan angket.  Teknik analisis uji coba instrumen menggunakan uji 
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validitas dan reliabilitas. Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa, 

angket tanggapan siswa dan angket tanggapan guru terhadap penggunaan buku 

panduan teknik pancingan kata kunci dalam pembelajaran menulis puisi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian membahas mengenai penilaian kelayakan buku panduan teknik 

pancingan kata kunci oleh para pakar, aktivitas siswa dan hasil belajar dalam pembelajaran 

menulis puisi.  

Rekapitulasi hasil penilaian kelayakan oleh para pakar, aktivitas siswa dan hasil 

belajar disajikan dalam bentuk tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, dan tabel 5. 

Tabel 1. Rekapitulasi Penilaian Tahap I 

Pakar 

Komponen 

Kelayakan Isi 
Komponen Penyajian 

Kriteria 

Skor 
Skor 
Total 

Persentase Skor 
Skor 
Total 

Persentase 

Materi 5 5 100% 8 8 100% Layak 

Bahasa 5 5 100% 8 8 100% Layak 

Media 5 5 100% 8 8 100% Layak 

 
Berdasarkan rekapitulasi penilaian tahap I, buku panduan menulis puisi telah 

memenuhi kelengkapan komponen pada aspek kelayakan isi yang meliputi tercantumnya KI 

dan KD dan indikator pembelajaran serta kesesuaian materi menggunakan teknik pancingan 

kata kunci dengan persentase kelayakan 100%. Pada aspek kelayakan penyajian yang 

meliputi adanya judul, indikator pencapaian, petunjuk penggunaan, ringkasan materi, 

latihan-latihan dan daftar pustaka dengan persentase kelayakan 100%. 

Penelitian yang mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian Izzati, dkk. (2013) 

yang mengembangkan modul tematik dan inovatif berkarakter pada tema pencemaran 

lingkungan pada penilaian tahap I mendapat respon positif (Ya) dari para pakar dengan 

persentase kelayakan 100%. 

Tabel 2. Rekapitulasi Penilaian Tahap II 
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Pakar Jumlah Skor Skor Total Rata-rata Persentase Kriteria 

Materi 35 40 3,5 87,5% Sangat Layak 

Bahasa 28 40 2,8 70% Layak 

Media 30 40 3 75% Layak 

 
Pada penilaian tahap II oleh pakar materi yang meliputi kesesuaian materi 

dengan KI dan KD serta kesesuaian materi dengan penggunaan teknik pancingan kata 

kunci, didapatkan bahwa buku panduan menulis puisi memperoleh skor 35 dari skor 

total 40 dengan persentase kelayakan 87,5%. Pada penilaian oleh pakar media yang 

meliputi kelengkapan penyajian buku panduan, penggunaan jenis dan ukuran font serta 

tata letak materi, didapatkan bahwa buku panduan menulis puisi memperoleh skor 30 

dari skor total 40 dengan persentase kelayakan sebesar 75% dan penilaian oleh pakar 

bahasa yang meliputi penilaian struktur kalimat dan penggunaan ejaan dan tata bahasa 

yang benar, didapatkan bahwa buku panduan memperoleh skor 28 dari skor total 40 

dengan persentase kelayakan 70%. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Kurbaita, dkk (2013) 

yang mengembangkan buku ajar matematika tematik integratif untuk kelas I SD. 

Dalam penelitian tersebut, validator menyatakan buku ajar telah memenuhi kriteria 

baik berdasarkan content yang sesuai kurikulum dan materi, konstruk yang sesuai 

dengan indikator yang ada dan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. 

 
Tabel 3. Aktivitas Siswa Kelas IV SD Purwoyoso 06  

No Indikator Skor 

1 Mengamati foto atau gambar peristiwa 3,43 

2 Diskusi gambar peristiwa dengan teman sebangku 3,53 

3 Kegiatan menulis puisi 3,25 

4 Minat siswa terhadap pembelajaran menulis puisi 3,31 

5 Memadukan kerangka puisi 3,4 

 Jumlah skor 16,92 

 Rata-rata skor per indicator 3,38 
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 Kategori  Baik 

 

Berdasarkan tabel 3, indikator aktivitas siswa terdiri dari kegiatan mengamati foto 

atau gambar peristiwa mendapat skor 3,43; mendiskusikan gambar peristiwa dengan teman 

sebangku mendapat skor 3,53; kegiatan siswa dalam menulis puisi mendapat skor 3,25; 

minat siswa terhadap pembelajaran menulis puisi mendapat skor 3,31; dan memadukan 

kerangka puisi mendapat skor 3,4. Sehingga aktivitas siswa dalam pembelajaran 

menunjukkan rata-rata skor per indikator yaitu 3,38 dengan kriteria baik.  

 

Tabel 4. Uji Perbedaan Rata-Rata Nilai Pretest dan Posttest 

Data thitung ttabel Α Df Keterangan 

pretest  
3,53 2,04 5% 31 Ha diterima 

Posttest 

 

Hasil uji perbedaan rata-rata menunjukkan bahwa harga t-hitung 3,53 lebih besar 

dibandingkan dengan harga t-tabel yaitu 2,04 (3,53 > 2,04), artinya Ha diterima dan Ho 

ditolak. Ha diterima berarti ada perbedaan rata-rata skor keterampilan menulis puisi antara 

posttest dan pretest.  

Tabel 5. Uji Peningkatan Rata-rata (Gain) 

Kategori Nilai 

Nilai Gain 

Rata-rata Pretest 

Rata-rata Posttest 

Selisih rata-rata 

0,319 

4,74 

5,78 

1,04 

Kriteria Sedang 
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Hasil uji gain menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata (gain) data pretest dan 

posttest sebesar 0,319 dengan kategori sedang. Peningkatan rata-rata menunjukkan bahwa 

penggunaan buku panduan menulis puisi teknik pancingan kata kunci efektif digunakan pada 

pembelajaran menulis puisi siswa kelas IV SD. 

Penelitian pengembangan bahan ajar juga dilakukan oleh Meina Febriana 

(2012) dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi Dongeng Banyumas bagi 

Siswa SD Kelas Rendah”. Tujuan dari pengem-bangan ini adalah untuk menghasilkan 

produk bahan ajar apresiasi dongen Banyumas bagi siswa kelas rendah yakni kelas III. 

Hasil penilaian yang diberikan guru dan ahli pada dimensi sampul buku diperoleh nilai 

rata-rata 83,33 dengan kategori baik, pada dimensi anatomi buku diperoleh nilai rata-

rata 82,5 dengan kategori baik, pada dimensi isi buku diperoleh nilai rata-rata 81,25 

dengan kategori baik. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan buku panduan 

teknik pancingan kata kunci yang memenuhi kriteria sangat layak pada aspek 

kelayakan isi materi dan kriteria layak pada aspek penyajian dan kebahasaan. Hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan buku panduan teknik pancingan kata 

kunci mampu mengembangkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis puisi. 

Buku panduan menulis puisi juga berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif yang 

dibuktikan dari adanya perbedaan rata-rata pemahaman siswa melalui uji t sebesar 

3,530 dan peningkatan rata-rata (gain) sebesar 0,319 dengan kriteria sedang. 
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ABSTRAK 
Rendahnya kemampuan menulis puisi masih menjadi kajian di kalangan pelaksana dan 
pemerhati pendidikan. Berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi 
pada siswa telah dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perencanaan, 
pelaksanaan, kendala, solusi, dan hasil pembelajaran menulis puisi menggunakan 
metode Picture and Picture dan Media Gambar Seri. 
Penelitian ini termasuk penelitian studi deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 
(1) Pada tahap perencanaan guru kelas III Sekolah Dasar Negeri Karangpelem 2 
meliputi perangkat dan sarana pembelajaran. (2) Pelaksanaan belum sepenuhnya 
mengarah pada pembelajaran yang aktif dan kreatif, materi pembelajaran kurang 
bervariasi. Penggunaan metode pembelajaran sudah bervariasi, sehingga siswa 
memiliki kemampuan untuk menulis, (3) Kendala yang dihadapi meliputi: guru belum 
bisa melaksanakan pembelajaran sesuai alokasi waktu, kesulitan siswa untuk 
menuangkan ide dalam menulis puisi, kurangnya sarana dan prasarana yang dimliki 
sekolah. (4) Solusi  yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi kendala-kendala dalam 
pembelajaran menulis puisi adalah sebagai berikut. memberikan tugas-tugas kepada 
siswa untuk dikerjakan di rumah, guru memotivasi anak untuk mengikuti 
pembelajaran menulis, guru berusaha menyediakan sarana dan prasarana yang 
berhubungan dengan pembelajaran menulis (5) Hasil adalah siswa dapat menulis puisi 
dengan baik tanpa bantuan orang lain setelah guru menerangkan dan menggunakan 
gambar-gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. 
 
Kata Kunci: menulis, puisi, metode picture and picture, sekolah dasar, media 

pembelajaran, gambar seri 
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PENDAHULUAN 

Kemampuan menulis puisi merupakan salah satu kemampuan sastra yang perlu 

dimiliki oleh seseorang, apalagi seorang siswa. Memiliki kemampuan menulis puisi 

tidaklah semudah yang dibayangkan orang. Kemampuan menulis puisi bukanlah 

kemampuan yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, kegiatan ini memerlukan 

latihan dan pengarahan atau bimbingan yang efektif. Keluhan terhadap kemampuan 

menulis puisi banyak terjadi baik pada mahasiswa maupun siswa khususnya. 

Kemampuan menulis puisi siswa masih jauh darimemadai. 

Puisi merupakan salah satu genre karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan 

perasaan penyair berdasarkan imajinasi, dan disusun dengan mengonsentrasikan 

semua kekuatan bahasa serta struktur fisik dan batinnya (Achmad 2015:17). 

Keindahan puisi disebabkan oleh diksi, majas, dan irama yang terkandung dalam karya 

sastra itu. Adapun kekayaan makna yang terkandung dalam puisi disebabkan oleh 

pemadatan segala unsure bahasa. Bahasa yang digunakan dalam puisi berbeda dengan 

yang digunakan sehari-hari. Puisi menggunakan bahasa yang ringkas, namun 

maknanya sangat kaya. Kata-kata yang digunakan adalah kata-kata konotatif yang 

mengandung banyak penafsiran dan pengertian. Kendala yang dihadapi siswa dalam 

menulis puisi pada umumnya ditandai dengan (1) siswa kesulitan mengemukakan ide; 

(2) siswa kesulitan mengembangkan ide menjadi puisi karena minimnya penguasaan 

kosa kata; dan (3) siswa kesulitan menulis puisi karena tidak terbiasa mengemukakan 

perasaan, pemikiran dan imajinasinya ke dalam bentuk puisi. Hal itu menunjukkan 

bahwa kemampuan menulis puisi siswa masih rendah. 

Untuk itu dalam proses pembelajaran menulis puisi hendaknya guru menyediakan 

serangkaian kegiatan yang memungkinkan siswa senang dan tertarik pada pelajaran. 

Metode dan media yang dipakai guru hendaknya banyak mengikut sertakan siswa untuk 

terlibat langsung dalam pembelajaran sehingga tingkat pemahaman siswa terhadap konsep 

menjadilebih baik dan hasil belajar yang diperoleh meningkat pula. 

Hamdani (2011:89) mengatakan bahwa metode picture and picture adalah 

“suatu metode belajar menggunakan gambar yang dipasang atau diurutkan menjadi 

urutan logis”.Media gambar seri adalah alat peraga ilustrasi untuk memperjelas isi 

cerita yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dengan adanya media gambar tersebut, 
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siswa akan lebih mudah menuangkan ide-idenya lewat gambar-gambar yang mereka 

lihat. 

 

METODE 

Partisipan dalam penelitian ini adalah siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri 

Karangpelem tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 21 siswa, siswa laki – laki 

11 dan 10 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

observasi atau pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. 

Kasus dalam penelitian ini adalah pembelajaran menulis puisi dengan metode 

picture and picture dan media gambarseri di kelas III Sekolah Dasar Negeri 

Karangpelem Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Kasus pembelajaran ini 

difokuskan pada pelaksanaan pembelajaran menulis puisi dengan metode picture and 

picture dan media gambar seri, perencanaan pembelajaran menulis puisi, kendala 

pembelajaran menulis puisi, solusi pembelajaran menulis puisi, dan hasil pembelajaran 

menulis puisi. Penelitian pembelajaran menulis puisi dengan metode picture and 

picture dan media gambar seri dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perencanaan Pembelajaran menulis puisi dengan metode picture and picture 

dan media gambar seri 

Dalam perencanaan pembelajaran guru menggunakan prota, promes, silabus dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dibuat sendiri agar pembelajaran dapat 

berjalan sesuai dengan kondisi  sekolah dan keadaan siswa masing-masing, dengan 

harapan bahwa dalam usaha mencapai kompetensi dasar dapat tercapai dengan 

maksimal. Dalam hal pembelajaran menulis puisi  guru harus mampu memilih materi, 

media, metode, dan sistem penilaian yang tepat. 

Pelaksanaan Pembelajaran menulis puisi  dengan metode picture and picture 

dan media gambar seri 

a. Peran Guru dalam penerpan metode picture and picture dan media gambar seri 

dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Guru sebagai pengajar sebisa mungkin menyampaikan materi pembelajaran 

tentang menulis puisi dengan menggunakan metode picture and picture, guru 
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memanfaatkan media yang telah dipersiapkan oleh guru dengan sebaik mungkin agar 

para siswa dapat menulis puisi tanpa bantuan guru, mereka diharapkan dapat menulis 

puisi hanya dengan melihat gambar-gambar yang telah dipasang oleh guru.  

b. Peran siswa dalam penerpan metode picture and picture dan media gambar seri 

dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Selama mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan menggunkan metode 

picture and picture dan media gambar seri, siswa sangat antusias dalam mengikuti 

pelajaran mereka aktif dalam pembelajaran, apa yang disampaikan oleh guru mereka 

perhatikan dengan baik, dalam hal penggunaan media yang telah disediakan oleh guru 

para siswa dapat memnafaatkan media gambar seri tersebut dengan baik dan benar. 

c. Peran metode dalam penerpan metode picture and picture dan media gambar seri 

dalam pelaksanaan pembelajaran 

Peran metode dan media dalam pelaksanaan pembelajaran sangatlah penting yaitu 

membantu pemahaman siswa dalam meyerap materi pelajaran yang disampaikan oleh 

guru 

Kendala yang dihadapi dalam penerapan metode picture and picture   dan media 

gambar seri dalam pembelajaran menulis puisi 

a. Faktor Guru 

Hambatan yang datang dari faktor guru dapat berupa kesulitan dalam 

menjabarkan kurikulum ke dalam silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, kesulitan dalam membuat penilaian yang baik, masalah sedikitnya 

alokasi waktu yang disediakan untuk kegiatan pembelajaran aspek menulis puisi 

dan membaca puisi  hasil karya sendiri, dan terbatasnya buku-buku yang 

berhubungan dengan pembelajaran menulis puisi  

b. Faktor Siswa 

  Menurut pengamatan yang dilakukan ternyata banyak siswa yang masih 

kesulitan menuangkan ide yang ada dibenak mereka dalam bentuk tulisan kalau 

mereka tidak dibantu, siswa kurang percaya diri untuk membuat puisi, mereka 

malu untuk menuangkan ide yang ada dibenak mereka dalam bentuk tulisan 

sehingga siswa akhirnya kesulitan untuk menulis puisi.  

c.   Faktor Sarana dan prasarana 
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  Kendala yang berasal dari sarana prasarana adalah kurang tersedianya buku 

paket mengenai materi tentang menulis puisi, kurangya media yang digunakan 

guru serta tersedianya sedikit alokasi waktu untuk ketrampilan khususnya menulis 

puisi  

Solusi untuk mengatasi kendala penerapan metode picture and picture dan 

media gambar seri dalam pembelajaran menulis puisi 

a. Faktor Guru 

 Upaya yang dilakukan oleh guru yang berhubungan dengan kurikulum 

khususnya dalam perangkat pembelajaran adalah guru sering mengikuti seminar-

seminar yang diadakan baik yang diadakan di tingkat Kabupaten ataupun tingkat 

Nasional, work shop, lokakarya, membaca, bertanya, dan memanfaatkan adanya 

kegiatan dalam forum KKG, baik KKG yang dilakukan di gugus ataupun yang 

diadakan oleh Kecamatan  

b.  Faktor Siswa 

 Untuk mengatasi kendala  rendahnya motivasi siswa terhadap pembelajaran 

dan kesulitan siswa menuangkan ide dalam pembelajaran, guru hendaknya 

memberi motivasi kepada peserta didik untuk rajin dalam belajar karena hal 

tersebut kelak akan sangat berguna bagi kehidupan, dengan rajin belajar nantinya 

apa yang dicita-citakan akan dapat bercapai. Guru sebisa mungkin 

membangkitkan semangat siswa untuk belajar.  

c. Faktor Sarana dan Prasaran 

 Pihak Sekolah menganjurkan untuk membeli buku yang diperlukan dalam 

kegiatan pembelajaran, dan guru meminta bantuan teman-teman guru yang lain 

jika mempunyai buku materi menulis puisi. 

Hasil pembelajaran menulis puisi dengan metode picture and picture dan 

media    gambar seri 

Guru dapat mencapai hasil pembelajaran yang cukup memuaskan banyak siswa 

yang mendapatkan nilai yang bagus dalam pembelajaran menulis puisi setelah guru 

menggunakan metode dan media pembelajaran yang tepat dan siswa lebih berani 

dalam membuat puisi dengan kata-kata yang indah dengan bantuan gambar yang 
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diberikan oleh guru, sehingga hasil pembelajaran sesuai apa yang diharapkan oleh 

guru, siswa, dan orang tua murid.  

SIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran menulis puisi dengan 

metode picture and picture dan media gambar seri di kelas III Sekolah Dasar Negeri 

Karangpelem 2 kecamatan kedawung kabupaten sragen, meliputi tahap perencanaan 

yaitu mempersiapkan perangkat dan sarana pembelajaran dan pelaksanaan 

pembelajaran menulis puisi  dengan metode picture and picture dan media gambar 

seri. Dalam pelaksanaaan pembelajaran terdapat kendala-kendala sehingga guru 

melakukan tindakan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pembelajaran menulis 

puisi pembelajaran menulis puisi dengan metode picture and picture dan media 

gambar seri. Hasil yang dicapai dari pembelajaran menulis puisi dengan metode 

picture and picture dan media gambar seri di SD Negeri Karangpelem 2 Kedawung, 

Kabupaten Sragen adalah siswa dapat menulis puisi dengan  baik tanpa bantuan orang 

lain setelah guru menerangkan dan menggunakan gambar-gambar sebagai media 

dalam proses pembelajaran. Hasil yang dicapai dari pembelajaran menulis puisi 

dengan metode picture and picture dan media gambar seri mendorong siswa mampu 

menulis puisi dengan benar tanpa harus takut menungkapkan ide yang ada dibenak 

mereka. 
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ABSTRAK 

Penguatan dan pengembangan budaya literasi harus dilakukan untuk mencetak sumber 
daya manusia unggul yang cerdas dan bermoral. Salah satu sarana yang dapat 
digunakan adalah melalui cerita anak. Penerapan cerita anak sebagai salah satu cara 
pengembangan dan penguatan budaya literasi dilakukan melalui kontekstualisasi 
unsur culture dalam Content and Languange Integrated Learning (CLIL).  Konsep 
culture ini diwujudkan dengan mengilhami bentuk keteladanan nilai-nilai tertentu 
dalam sebuah teks cerita anak untuk kemudian diamalkan sebagai wujud pemahaman. 
Pemahaman terhadap nilai inilah yang dapat dijadikan sebagai sarana penguatan 
budaya literasi sehingga terbentuk insan berkarakter yang harapannya mampu 
berkontribusi dalam segala bidang. 
 
Kata kunci: culture, cerita anak, literasi 
 

PENDAHULUAN 

Kemampuan literasi adalah salah satu keterampilan yang penting untuk dikuasai. 

Hal ini penting karena dapat memberikan pengaruh terhadap keberhasilan seseorang. 

Tingkat keberhasilan dalam sudut pandang literasi ini mencakup keberhasilan dalam 

memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menghadapi masa depan 

yang lebih kompetitif. Pada awalnya, literasi dimaknai sebagai suatu keterampilan 

membaca dan menulis, tetapi dewasa ini pemahaman literasi sudah lebih dari itu. 

Education Development Center (EDC) menyatakan bahwa literasi diartikan lebih dari 

sekedar kemampuan baca tulis. Namun lebih dari itu, Literasi adalah kemampuan 

individu untuk menggunakan segenap potensi dan kemampuan yang dimiliki dalam 

hidupnya. Hal ini juga dikuatkan oleh Wardana dan Zamzam (2014) yang menyatakan 
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bahwa dewasa ini sudah terjadi pengembangan makna literasi, yaitu mencakup 

kemampuan membaca, memahami, dan mengapresiasi berbagai bentuk komunikasi 

secara kritis, yang meliputi bahasa lisan, komunikasi tulis, komunikasi yang terjadi 

melalui media cetak atau pun elektronik. Meninjau dari definisi tersebut, dapat 

diketahui bahwa salah satu upaya untuk dapat mendorong tingkat kemampuan literasi 

dapat ditempuh secara terpadu melalui proses apresiasi.  

Apresiasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan menggauli karya sastra secara 

sungguh-sungguh sehingga menumbuhkan pengertian, penghargaan, kepekaan, 

pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra (Effendi 

2002:16). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan apresiasi dapat 

tumbuh dengan baik apabila pembaca mampu menumbuhkan rasa akrab dengan teks 

sastra yang diapresiasinya, menumbuhkan sikap sungguh-sungguh serta melaksanakan 

kegiatan apresiasi sebagai bagian dari hidupnya dan menjadi kebutuhan yang mampu 

memuaskan rohaninya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa apresiasi sastra 

adalah proses kontekstualisasi terhadap karya sastra hingga tumbuh pengertian, 

penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya 

sastra dan berakhir dengan implementasi nilai dari karya sastra yang bersangkutan. 

Kontekstualisasi nilai karya sastra dapat memberikan pengaruh dalam 

pengembangan budaya literasi. Menurut UNESCO (dalam Pradipta, 2017), 

pemahaman seseorang tentang literasi sangat dipengaruhi oleh penelitian akademik, 

institusi, konteks nasional, nilai-nilai budaya, serta pengalaman. Meninjau dari 

pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa salah satu sarana pengembangan dan 

penguatan budaya literasi dapat ditempuh dengan kontekstualisasi nilai dalam karya 

sastra.  

Secara khusus Suhartiningsih (2012) menyatakan bahwa pemahaman terhadap 

karya sastra diarahkan agar seseorang memiliki kegemaran membaca dan 

mendengarkan karya sastra untuk meningkatkan kepribadian, mempertajam kepekaan 

perasaan, dan memperluas wawasan kehidupan. Hal ini juga dikuatkan oleh Herfanda 

(2008:131) seperti yang dikutip oleh Suryaman (2010: 2) yang menyatakan bahwa 

sastra memiliki potensi yang besar untuk membawa masyarakat ke arah perubahan, 

termasuk perubahan karakter. Salah satu bentuk karya sastra adalah cerita anak. Setiap 
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cerita anak, baik secara implisit ataupun eksplisit, mengandung ideologi sebagai suatu 

sistem nilai. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hunt sebagaimana dikutip oleh Febriani 

(2015) yang menyatakan bahwa: “ideology is not a separate concept ‘carried by’ texts, 

but that all texts are inevitably infused by ideologies”. Dalam konteks ini, ideologi 

atau konsep dalam sebuah cerita disampaikan sebagai sarana pembentukan karakter. 

Dengan demikian, cerita anak sebagai salah satu bentuk karya sastra dapat 

dikontekstualisasikan sebagai sarana untuk mengembangkan serta menguatkan 

karakater yang diwujudkan dalam budaya literasi. 

 

Unsur Culture dalam Cerita Anak 

Culture adalah salah satu unsur yang terdapat dalam Content and Languange 

Integrated Learning (CLIL). Content and Languange Integrated Learning ( CLIL) 

pada dasarnya merupakan sistem pengajaran dual-focus yang tidak hanya berorientasi 

kepada pemahaman konten namun juga bahasa secara bersamaan (Husna, 2013). Pada 

awalnya, istilah Content and Languange Integrated Learning (CLIL) digunakan dalam 

konteks negara-negara Eropa untuk mengacu kepada keberhasilan usaha pembelajaran 

melalui penggunaan bahasa tambahan di berbagai jenis sekolah. Dalam beberapa 

waktu terakhir, CLIL mengalami perkembangan  pesat yang ditandai dengan semakin 

banyak dan luasnya cakupan penerapan CLIL dalam pembelajaran bahasa di seluruh 

dunia.  

Coyle (2005) dalam Planing Tools for Teachers yang diterbitkan oleh University 

of Nottingham menyebutkan bahwa konsep CLIL diwujudkan melalui 4C’s 

curriculum, yaitu content, communication, cognition, dan culture (community/ 

citizenship). Content adalah subjek atau tema. Jika diwujudkan dalam teks, content ini 

dapat dikaitkan dengan informasi yang berasal dari ilmu alam atau sosial, bergantung 

dari tujuan awal penulisan teks. Communication dapat dikatakan bentuk bahasa yang 

akan digunakan untuk mewujudkan tujuan dari isi teks. Dalam bagian ini, konsep 

genre teraplikasi, bagaimana suatu jenis teks tersusun dan bentuk bahasa apa yang 

sering digunakan pada jenis teks tersebut. Cognition berisi keterampilan berpikir apa 

yang berkenaan dengan struktur teks. Adapun culture berisi nilai-nilai yang dibangun 

melalui topik. 
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Unsur culture dalam cerita anak mencakup seluruh nilai yang diintegrasikan 

dalam cerita. Wujudnya adalah kesatuan cerita yang di dalamnya mengandung 

pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang ditanamkan melalui teks cerita anak ini 

ditampilkan dalam rangkaian peristiwa.  

Bentuk pendidikan karakter yang dapat diintegrasikan dalam cerita anak 

berdasarkan Permendiknas no. 58 mencakup empat aspek, yaitu: (1) aspek spiritual, 

(2) aspek personal/ kepribadian, (3) aspek sosial, dan (4) aspek lingkungan. Aspek 

spiritual berkaitan dengan hubungan manusia dan Tuhan. Aspek personal atau 

kepribadian berkaitan dengan kejujuran, kecerdasan, rasa tanggung jawab, kebersihan 

dan kesehatan, kedisiplinan, berpikir logis, kreatif, inovatif, keingintahuan, rasa 

percaya diri, kemandirian, berani mengambil risiko, kepemimpinan, dan kerja keras. 

Aspek sosial berkaitan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, 

kepatuhan pada aturan-aturan sosial, dan demokratis. Adapun aspek lingkungan 

berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan. 

Berbagai bentuk pendidikan karakter tersebut diungkapkan dalam rangkaian 

peristiwa yang mampu memberi contoh serta keteladanan secara konkret. Sebagai 

contoh, sebuah cerita yang mengungkapkan nilai tanggung jawab dapat diwujudkan 

dalam beberapa bentuk keteladanan seperti 1) melaksanakan tugas dengan baik, 2) tidak 

menyalahkan/menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat, 3) mengembalikan barang yang 

dipinjam, 4) mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan, dan 5) menepati 

janji.  

Harapannya, unsur culture yang diintegrasikan dalam cerita anak bukan sekedar 

media bagi transfer pengetahuan (kognitif) saja, namun juga menekankan pada  upaya 

pembentukan  karakter  (afektif) dan kesadaran moral (psikomotorik). Hal ini 

diupayakan dalam rangka pembentukan insan yang tidak hanya berhenti pada 

kompetensi saja, tetapi sampai memiliki kemauan, dan kebiasaan dalam mewujudkan 

nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Kontekstualisasi Unsur Culture dalam Cerita Anak sebagai Sarana Penguatan 

Budaya Literasi 

Penguatan dan pengembangan budaya literasi harus dilakukan untuk mencetak 

sumber daya manusia unggul yang cerdas dan bermoral. Salah satu sarana yang dapat 
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digunakan adalah melalui cerita anak. Penerapan cerita anak sebagai salah satu cara 

pengembangan dan penguatan budaya literasi dilakukan melalui kontekstualisasi 

unsur culture dalam Content and Languange Integrated Learning (CLIL).  

Kontekstualisasi dapat diartikan sebagai proses menghubungkan beberapa kondisi 

yang dapat mendukung kejelasan sebuah makna. Kondisi dalam hal ini adalah wujud 

sikap keteladanan yang ditunjukkan dalam cerita anak, adapun makna dalam hal ini 

merujuk pada konsep nilai yang akan diajarkan kepada pembaca. Jadi, bentuk 

kontekstualisasi unsur culture dalam cerita anak dapat diartikan sebagai proses 

memaknai keteladanan cerita yang berlanjut pada kepemahaman, penghayatan, dan 

pengamalan nilai-nilai sebagai puncak indikator dari keberhasilan penanaman nilai 

dalam jiwa seseorang. 

Proses kontekstualisasi unsur culture dalam cerita anak dapat dilakukan dengan 

interpretasi atau pernafsiran nilai. Untuk menggali wujud interpretasi nilai dapat 

dimulai dengan membaca secara intensif cerita anak pilihan lalu menafsirkan isi 

kandungannya. Kegiatan membaca intensif ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui informasi yang terkandung dalam cerita tersebut. Oleh karena itu, langkah 

ini dapat dilakukan dengan membedah struktur teks cerita dan menemukan nilai 

intrinsik serta ekstrinsiknya. Setelah diketahui isi cerita secara tersurat, langkah 

berikutnya yang dapat ditempuh adalah dengan menafsirkan kadungan cerita secara 

tersirat.  

Langkah menafsirkan isi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan konsep 

culture dalam CLIL. Konsep culture ini diwujudkan dengan mengilhami bentuk 

keteladanan nilai-nilai tertentu dalam sebuah teks cerita anak untuk kemudian 

diamalkan sebagai wujud pemahaman. Misalnya dalam sebuah cerita disisipkan nilai 

tanggung jawab dengan memberikan contoh keteladanan seorang anak yang mau 

minta maaf ketika berbuat salah.  

Harapannya, proses peneladanan dalam teks cerita anak ini mampu menjadi 

sarana penguatan budaya literasi sehingga terbentuk generasi berkarakter yang 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.  
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PENUTUP 

Kontekstualisasi nilai karya sastra dapat memberikan pengaruh dalam 

pengembangan budaya literasi. Proses kontekstualisasi unsur culture dalam cerita anak 

dapat dilakukan dengan interpretasi atau pernafsiran nilai. Untuk menggali wujud 

interpretasi nilai dapat dimulai dengan membaca secara intensif cerita anak pilihan lalu 

menafsirkan isi kandungannya. Proses ini dilakukan dengan mengintegrasikan konsep 

culture dalam CLIL. Konsep culture ini diwujudkan dengan mengilhami bentuk 

keteladanan nilai-nilai tertentu dalam sebuah teks cerita anak untuk kemudian 

diamalkan sebagai wujud pemahaman. Pemahaman terhadap nilai inilah yang dapat 

dijadikan sebagai sarana penguatan budaya literasi sehingga terbentuk insan 

berkarakter yang harapannya mampu berkontribusi dalam segala bidang. 
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ABSTRAK 

Seperti yang kita ketahui, banyak informasi hoax yang dapat diperoleh dari berbagai 
macam media khususnya internet. Pada masa sekarang, siswa sekolah dasar sangat 
familiar dengan internet di kehidupan sehari-hari mereka. Siswa sekolah dasar dapat 
belajar apapun dari internet. Seperti karakteristik siswa sekolah dasar yang 
dikemukakan oleh Piaget, siswa usia sekolah dasar belajar dari segala situasi 
khususnya pada situasi yang konkret. Karena situasi ini, keberadaan informasi 
bermuatan hoax sangat membahayakan dalam pembentukan karakter dan 
perkembangan kognitif siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
literasi media dapat digunakan di kurikulum sekolah dasar (Kurikulum 2013) untuk 
mencegah siswa dari informasi hoax. Karya ilmiah ini juga untuk mengetahui 
bagaimana guru mengimplementasikan literasi media di dalam proses pembelajaran. 
Karya ilmiah ini merupakan kajian konseptual untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis implementasi literasi media di kurikulum sekolah dasar dan di dalam 
proses pembelajaran dengan didasarkan pada kajian jurnal dan metode kepustakaan. 
Hasilnya, literasi media penting untuk diajarkan kepada siswa sejak dini. Literasi 
media diperlukan untuk membentuk pola berpikir kritis siswa dalam mengolah 
informasi yang siswa dapatkan. Literasi media dapat diterapkan dalam proses 
pembelajaran di sekolah dasar melalui layanan partnership sehingga melalui literasi 
media, siswa dapat menyaring informasi hoax yang beredar di dalam kehidupan sehari-
hari. Literasi media sangat dibutuhkan pada masa sekarang untuk melindungi siswa 
dari berbagai informasi hoax. 

 

Keywords: literasi media, informasi hoaks 

 
ABSTRACT 

As we know, many hoax information can be received from any media especially from 
the internet. In this era, elementary school students are familiar with the internet in 
their daily life. They can learn anything from the internet that they accessed. As the 
characteristic of elementary students, they learn from any situation especially from the 
concrete situation as Piaget said. Because of this situation, student’s position is risky 
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for their character building and their cognitive development. The elementary teacher 
needs to give information to their students about media literacy in the learning process 
to protect their students. This study aims to know about how media literacy can be 
used in the elementary school curriculum (K13) to protect our students from hoax 
information. This study also to know how teacher implements media literacy in their 
learning process. This study is a conceptual study to describe and analyze about the 
implementation of media literacy in the elementary school curriculum and the learning 
process. As a result, media literacy is important to teach students early on. Media 
literacy is needed to form students' critical thinking patterns in processing the 
information that students get. Media literacy can be applied in the learning process in 
elementary school through partnership services. Through media literacy, students can 
filter out the hoax information that circulates in daily life. Media literacy is urgently 
needed in this era to protect our students from any hoax information. 

Kata kunci: literacy media, hoax information. 
 

 

PENDAHULUAN 

Smartphone bukan lagi menjadi barang mewah bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Selain itu juga mengemuka fenomena anak difasilitasi smartphone sehingga orang tua 

lebih leluasa beraktivitas tanpa perlu selalu mendampingi anaknya. Saat ini 

perkembangan teknologi informasi sangat cepat, sehingga anak sekarang ini jauh lebih 

“sadar teknologi”. Siswa sekolah dasar dapat dengan mudah mengakses aplikasi 

dalam gadget yang baru didapatinya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk 

menguasai fitur-fitur gadget tersebut (Novitasari & Khotimah, 2016). Apalagi dengan 

berbagai media sosial seperti whatsapp, facebook, instagram, youtube dan lain 

sebagainya dengan mudah dapat diakses oleh siswa. 

Kehadiran smartphone terutama dengan berbagai media sosial telah memberi 

banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa. Sebagai 

konsekuensi dari pesatnya perkembangan smartphone adalah pesatnya arus informasi 

dan mudahnya menyebarkan informasi dari satu orang ke orang lain melalui media 

sosial. Perubahan pada  anak-anak perlu perhatian yang lebih besar, mengingat anak 

usia sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah, atau di bawahnya masih  

membutuhkan pendampingan untuk menyaring informasi secara lebih kritis 

sedangkan menggunakan smartphone menjadi rutinitas keseharian mereka.  
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Seperti yang kita ketahui, banyak informasi hoax yang dapat diperoleh dari 

berbagai macam media khususnya internet. Pada masa sekarang, siswa sekolah dasar 

sangat familiar dengan internet dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat belajar 

apapun dari internet. Piaget mengatakan bahwa anak sekolah dasar berada pada tingkat 

operasional konkert. Pada tingkat operasional konkret (anak usia sekolah dasar) umur 

(7-11 tahun), mulai mengembangkan kemampuan berpikir beraneka. Kemampuan 

asimilasi skemanya sudah lebih besar untuk menampung berbagai perbedaan yang 

dalam suatu koordinasi yang konsisten antar skema. Oleh karena itu, dalam tingkat 

operasional konkret ini struktur kognitif peserta didik sudah relatif stabil. Sudah mulai 

dapat berpikir logis. Karena situasi ini, keberadaan informasi bermuatan hoax sangat 

membahayakan dalam pembentukan karakter dan perkembangan kognitif siswa.  

Nashihuddin (2017) dalam KBBI dijelaskan bahwa hoax berarti “bohong”; atau 

tidak sesuai dengan yang sebenarnya.  Makna dari kata “bohong” yaitu perkataan dan 

perbuatan yang tidak sesuai kenyataan.  Livingstone (2014) penggunaan jejaring sosial 

memiliki implikasi resiko yang berbahaya, yaitu terkena informasi yang bersifat 

negatif atau terlibat pergaulan yang salah. Setiap anak memiliki perbedaan dalam 

memahami dan belajar dari media. Adanya pendidikan literasi media dalam memandu 

siswa memiliki kapasitas kognitif untuk dapat memproses pesan yang edukatif 

(Diergarten, 2017). Darwadi (2017) menjelaskan bahwa literasi media sangat penting 

terutama bagi anak-anak agar mereka memiliki mental budaya yang kuat untuk 

mencegah diri dari informasi dari golongan orang-orang yang memilki kepentingan 

pribadi dengan memanfaatkan informasi hoax. Oleh karena itu sangat penting untuk 

membuat kajian pelaksanaan literasi media untuk mencegah siswa sekolah dasar 

terpengaruh informasi hoax. Penulisan makalah ini ditujukan untuk mengetahui 

seberapa pentingnya literasi media bagi siswa sekolah dasar. Pelaksanaan literasi 

media dalam pendidikan di sekolah dasar juga dijelaskan pada makalah ini untuk 

mengetahui seperti apa implementasi yang dapat dilakukan dalam proses 

pembelajaran. Penerapan literasi media sebagai penangkal informasi hoax bagi siswa 

sekolah dasar juga menjadi pembahasan dalam makalah ini. 

 

STUDI PUSTAKA 
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Porter dalam Kunandar (2014) menjelaskan bahwa literasi media adalah sebuah 

perspekif yang digunakan secara aktif, ketika individu mengakses media dengan 

tujuan untuk memaknai pesan yang disampaikan oleh media. Literasi media berusaha 

memberikan kesadaran kritis bagi khalayak ketika berhadapan dengan media. 

Kesadaran kritis ini menjadi kata kunci bagi gerakan literasi media. Literasi media 

sendiri bertujuan terutama untuk memberikan kesadaran kritis terhadap khalayak 

sehingga lebih berdaya di hadapan media. 

Tujuan literasi media menurut Rahmi (2013) adalah: (1) membantu orang 

mengembangkan pemahaman yang lebih baik. (2) membantu mereka untuk dapat 

mengendalikan pengaruh media dalam kehidupan sehari-hari. (3) pengendalian 

dimulai dengan kemampuan untuk mengetahui bahaya informasi media.  Darwandi 

(2017) menjelaskan, seseorang dapat dikatakan "melek media" jika: a) mampu 

memilih dan mengklasifikasikan media; b) menyadari bahwa media adalah ruang 

publik, ekonomi dan sosial budaya; c) menyadari bahwa media tidak memberikan 

realitas saja; d) penting untuk isi media; e) menyadari masyarakat itu memiliki 

wewenang dan kewajiban atas isi; f) sadar dengan dampak media sehingga 

mengidentifikasi hal yang harus dilakukan saat menggunakan media; g) selektif 

memilih media; h) menggunakan media sesuai dengan tujuan. 

Nashihudin (2017) menjelaskan hoax adalah perkataan atau perbuatan yang tidak 

sesuai dengan kenyataan. Hoax  adalah masalah yang membuat keresahan sosial di 

masyarakat,  secara luas hoax dapat dengan mudah menyebar ke masyarakat 

khususnya melalui media sosial, seperti  facebook  twitter, whatsap, instagram dan 

media sosial lainnya. Rendahnya kesadaran literasi di masyarakat menjadi salah satu 

faktor pendorong masifnya peredaran kabar bohong atau hoax. Dikutip dari Kompas 

(19/07/2017) tidak semua orang dapat mengenali informasi yang bersifat fakta atau 

yang bersifat hoax, keadaan ini disebabkan budaya baca yang rendah, selain itu 

kebanyakan masyarakat juga kurang peduli pada kredibilitas sumber berita.  

Livingstone (2016) menjelaskan bahwa berdasarkan teori perkembangan kognitif 

Piaget, usia 7 atau 8 tahun, cenderung memperlakukan apa yang mereka lihat pada 

media adalah sebagai "kenyataan", atau sebuah "jendela di dunia ".  Sedangkan anak 

usia 9 sampai dengan 12 tahun mengembangkan kedewasaan kognitif untuk mengenali 
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banyak penggambaran, menilai nyata atau tidaknya, menyenangkan, persuasif atau 

menyesatkan. Namun pengetahuan  semacam itu dalam menilai kejujuran atau 

relevansi dari apa yang mereka lihat jauh dari aman, sebagian karena teks televisual 

seringkali rumit dan sebagian lagi karena menilai informasi yang bersifat fakta 

membutuhkan pemahaman matang.  Hasil penelitian Kunandar (2014) menjelaskan 

bahwa potensi konflik yang dapat terjadi pada anak adalah anggapan ia dapat 

membedakan konten media mana yang baik dan buruk (secara sadar) akan tetapi 

sesungguhnya, konten yang sensitif  konflik itu menumpuk dalam pemikirannya 

menjadi pengetahuan kognitif yang mungkin suatu saat akan dilakukannya. 

 

PEMBAHASAN 

Pentingnya Literasi Media 

Media bagi masyarakat merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan atau 

memperoleh suatu informasi. Media sendiri dapat dikategorikan sebagai alat 

komunikasi yang bersifat persuasif. Sifat persuasif dari media ini ditujukan untuk 

mengubah sikap, pandangan, atau perilaku yang dimiliki orang lain. Proses dari 

perubahan sikap, pandangan, atau perilaku diharapkan dapat dilakukan oleh anggota 

masyarakat dengan kesadaran diri penuh atau dengan sukarela (Abdurrahman, 2001). 

Bentuk komunikasi persuasif yang diberikan oleh media yang dilakukan secara lisan 

maupun tertulis dapat digunakan untuk menciptakan suatu opini publik yang mudah 

dicerna oleh masyarakat.  

Adanya sifat persuasif yang dimiliki oleh media tentunya perlu diimbangi dengan 

kemampuan masyarakat umum yang melek terhadap media dan pesan yang 

terkandung di dalamnya. Pernyataan ini merujuk pada kemampuan individu dalam 

suatu aktivitas yang dilakukan secara nyata ketika individu tersebut berhubungan 

dengan media, yaitu kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan 

mengkonstruksikan kembali informasi yang disajikan oleh media (Tamburaka, 2013). 

Kemampuan ini menjadi penting bagi masyarakat baik dari kalangan anak-anak 

sampai kalangan manula untuk sadar dan paham tentang bagaimana cara mencerna 

informasi yang baik. 
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Kehadiran literasi media menjadi penting karena literasi media memberikan 

wawasan, pengetahuan, dan keterampilan kepada setiap pengguna media. Melalui 

literasi media, pengguna media dapat memilih dan memilah setiap informasi yang 

disajikan melalui media sekaligus dapat melatih pengguna untuk berpikir dengan 

cerdas dan kritis (Wijayani & Priyono, 2017). Literasi media ini juga bermanfaat bagi 

anak-anak di usia sekolah dasar. Seperti yang diketahui, anak-anak di usia sekolah 

dasar belum dapat mencerna informasi yang didapatkan secara mendalam karena 

karakteristik yang mereka miliki yaitu operasional konkret. Periode berpikir anak-anak 

pada masa operasional konkret masih dalam tahapan menerima informasi secara apa 

adanya tanpa adanya analisis yang mendalam (Lemis, 2017). Oleh karena itu, literasi 

media perlu diajarkan bagi anak-anak usia sekolah dasar untuk melatih kemampuan 

mereka dalam mencerna informasi yang beredar secara luas di dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Literasi Media dalam Pendidikan di Sekolah Dasar 

Pengawasan terhadap penggunaan media tentunya sangat dibutuhkan karena 

media merupakan alat yang efektif untuk menyampaikan suatu informasi kepada 

masyarakat khususnya bagi anak-anak usia sekolah dasar. Media bisa saja memberikan 

efek yang negatif kepada anak-anak terutama pada aspek pembentukan pola pikir. 

Adanya efek negatif yang ditimbulkan oleh media menjadikan proses pendidikan di 

sekolah menjadi sarana penyeimbang dalam rangka melakukan perubahan pola pikir 

(Rahmi, 2013). Pengelanan literasi dalam proses pendidikan di sekolah dasar dapat 

dilakukan oleh guru dengan mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya (Ismail, 

2011: 33): (1) menetapkan tujuan literasi secara tegas, (2) menetapkan bahan atau 

materi yang ditayangkan, (3) mengenali karakteristik siswa, (4) kemampuan guru, (5) 

situasi kelas, (6) kelengkapan fasilitas. 

Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan menjadi dasar sebelum pengenalan 

literasi di dalam kurikulum. Tentunya proses pengenalan dapat diimplementasikan 

dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkatan atau kelas dari siswa 

itu sendiri. Makin tinggi kelas siswa, pengenalan dapat dilakukan dengan lebih 

kompleks sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa itu sendiri (Cheung, 2017). 

Pemanfaatan sekolah sebagai sarana untuk mengembangkan pendidikan literasi media 
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bagi siswa dan guru membutuhkan dasar dan alasan yang kuat. Sekolah sebagai 

penyalur pendidikan bagi siswa setelah keluarga menjadi salah satu asalan perlu 

diterapkannya pendidikan literasi media di sekolah (Triyono, 2010). 

Implementasi literasi media dalam proses pembelajaran membutuhkan peranan 

guru sebagai fasilitator dan partner bagi siswa. Siswa sekolah dasar membutuhkan 

bimbingan dari guru dalam mencerna informasi yang siswa dapatkan di dalam 

kehidupan sehari-hari. Siswa sekolah dasar akan bertanya kepada guru di sekolah jika 

anggota keluarga tidak dapat membantu menjawab rasa penarasan mereka terhadap 

hal-hal baru (Scull dkk, 2017). Layanan implementasi literasi media dalam proses 

pembelajaran adalah layanan berbentuk partnership. Layanan pendidikan ini 

membantu siswa untuk menyadarkan, membebaskan, sekaligus mencerahkan 

informasi yang didapatkan oleh siswa. Layanan partnership ini dilakukan dengan 

menekankan pola berpikir kritis pada siswa (Triyono, 2010). 

Layanan partnership yang diberikan guru bagi siswa akan mempermudah guru 

sendiri dalam melakukan penyampaian materi tentang literasi media. Suasana yang 

terbentuk dari adanya layanan partnership ini, siswa tidak akan sungkan untuk 

bertanya atau melakukan diskusi dengan guru tentang informasi yang didapatkan 

siswa. Dari diskusi yang dilakukan oleh siswa dan guru, diharapkan konsep ”melek 

media” yang ditawarkan melalui literasi media dapat diterapkan oleh siswa ketika 

siswa mendapatkan informasi baru dari berbagai media informasi yang mereka temui 

(MS, 2017). 

Literasi Media Sebagai Jembatan Penangkal Informasi Hoax 

Informasi hoax merupakan informasi tidak benar yang beredar di kalangan 

masyarakat. Informasi hoax ini dapat menjadi informasi yang dipercaya manakala 

diterima oleh masyarakat yang kurang atau bahkan tidak memiliki pola berpikir yang 

kritis dalam menerima informasi (Kusuma, 2017). Informasi hoax beredar secara cepat 

ketika didukung oleh media salah satunya melalui media internet dan media sosial. 

Rata-rata masyarakat di dunia mengakses internet dan media sosial setiap harinya. 

Bahkan, anak-anak usia sekolah dasar juga dapat mengakses internet dan media sosial 

mereka melalui perangkat mobile atau gadget yang mereka miliki karena mereka lahir 

di era perkembangan teknologi yang pesat (Furió dkk, 2015). 
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Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, siswa sekolah dasar masih menerima 

informasi yang didapatkan secara mentah. Kondisi seperti ini memungkinkan siswa 

menerima informasi hoax dan mempercayainya langsung tanpa disertai dengan 

analisis yang mendalam (Karuchit, 2016). Adanya literasi media yang 

diimplementasikan dalam proses pembelajaran dapat meminimalisir tingkat 

kepercayaan siswa terhadap informasi yang beredar. Agar proses implementasi ini 

dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, guru setidaknya 

memberikan pengajaran kepada siswa tentang (Media, 2015): (1) penggunaan internet 

yang baik, (2) privasi dan keamanan dalam mencari dan mengolah informasi, (3) 

bagaimana mencari hubungan antar informasi dari berbagai informasi yang 

didapatkan. 

Pengajaran kepada siswa tentang literasi media, mampu membantu siswa dalam 

mengolah berbagai informasi yang didapatkan (Rahmi, 2013). Proses ini tentu saja 

tidak dapat dilakukan secara instan. Butuh waktu yang tidak sedikit untuk membentuk 

dan membangun keterampilan dalam mengolah berbagai informasi termasuk dalam 

mengolah dan menyaring informasi hoax. Pendidikan literasi media yang 

diimpelementasikan dalam kurikulum dan proses pembelajaran menjadikan siswa 

sebagai pribadi yang ”melek media” dan mampu untuk menganalisis kebenaran dari 

berbagai informasi yang mereka terima. Dengan demikian, pola berpikir kritis siswa 

terhadap informasi dapat terbentuk dan terbawa sampai siswa tersebut tumbuh dewasa 

(Karuchit, 2016). 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Kehadiran literasi media menjadi penting karena memberikan wawasan, 

pengetahuan, dan keterampilan kepada setiap pengguna media. Melalui literasi media, 

pengguna media dapat memilih dan memilah setiap informasi yang disajikan melalui 

media sekaligus dapat melatih pengguna untuk berpikir dengan cerdas dan kritis. 

Anak-anak di usia sekolah dasar belum dapat mencerna informasi yang didapatkan 

secara mendalam karena karakteristik yang mereka miliki yaitu operasional konkret. 

Periode berpikir anak-anak pada masa operasional konkret masih dalam tahapan 

menerima informasi secara apa adanya tanpa adanya analisis yang mendalam. 
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Pengenalan literasi digital mutlak menjadi pertimbangan dasar sebelum 

pelaksanaan literasi di dalam kurikulum. Proses pengenalan dapat diimplementasikan 

dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkatan atau kelas dari siswa. 

Implementasi literasi media dalam proses pembelajaran membutuhkan peranan guru 

sebagai fasilitator dan partner bagi siswa. Adanya literasi media yang 

diimplementasikan dalam proses pembelajaran dapat memberikan keterampilan bagi 

siswa untuk dapat mengidentifikasi informasi yang bersifat fakta maupun hoax. Guru 

setidaknya memberikan pengajaran kepada siswa tentang : (1) penggunaan internet 

yang baik, (2) privasi dan keamanan dalam mencari dan mengolah informasi, (3) 

bagaimana mencari hubungan antar informasi dari berbagai informasi yang 

didapatkan. Dengan demikian, pola berpikir kritis siswa terhadap informasi dapat 

terbentuk dan terbawa sampai siswa tumbuh dewasa. Berdasarkan kajian tentang 

pentingnya pelaksanaan literasi media di sekolah dasar, diperlukan pengintegrasian 

literasi media dalam kurikulum pendidikan sehingga dapat dilaksanakan secara 

optimal dan berkesinambungan. 
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ABSTRAK 
Dalil moro sebagai jenis sastra lisan Ternate yang berbentuk puisi tentu tidak terlepas 
dari penggunaan majas, baik itu majas perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun 
perulangan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi serta 
menganalisis makna dan fungsi  yang terdapat dalam dalil moro. Pendekatan penelitian 
ini menggunakan pendekatan stilistika. Sumber data terdiri dari empat dalil moro 
sebagai objek penelitian . Teknik analisis  data menggunakan teknik deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa majas yang terdapat dalam dalil moro 
adalah majas perbandingan yang berjenis majas simile dan majas metafora. Makna dan 
fungsi majas simile dan majas metafora dalam dalil moro menunjukan fenomena alam, 
kekayaan alam, dan hubungan sesama manusia. 
 
Kata kunci: majas, makna, fungsi, dalil moro. 

 

ABSTRACT 

Dalil moro as a type of Ternatenese oral literature in the form of poetry is surely 
impossible to leave comparative, contradictory, contiguity, and repetitive figures of 
speech. Hence, this study aims to identify and analyze the meaning and function 
contained in dalil moro. The research used stylistic approach. The data sources 
consisting of four dalil moros were used as the research objects. The data analysis 
technique applied was descriptive qualitative. The research results indicated that dalil 
moros contained comparative figures of speech that were simile and metaphor. The 
meanings and functions of  simile and metaphor in dalil moros ilustrated natural 
phenomena and capital, as well as relationships between people. 

Keywords: figures of speech, meanings, functions, dalil moro 

 
PENDAHULUAN 

Dalil moro sebagai salah satu jenis sastra lisan Ternate selain memiliki bahasa 

yang sarat makna, juga dapat mewakili kebudayaan masyarakat Ternate, karena dalil 

moro (termasuk semua jenis sastra lisan Ternate) tidak sebatas karya sastra tetapi 
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merupakan sejarah bagi masyarakat yang melahirkannya. Selain itu, dalil moro seperti 

kata Amir (2013:21) menyimpan kearifan lokal, pesan-pesan moral, dan nilai sosial 

budaya.  

Menurut Piris dkk (2000:59) dalil moro adalah puisi sejenis syair yang terdapat 

dalam sastra lisan Ternate. Menurut masyarat Ternate, syair-syair itu mengungkapkan 

pernyataan, perasaan dan pendapat dari leluhur yang berisikan petunjuk dan nasihat 

bagi seseorang dalam bermasyarakat. Sementara Dero (2015:65) mengatakan dalil 

moro adalah bentuk sastra lama yang dalam pribahasanya mengungkapkan bentuk 

perumpamaan sebagai contoh untuk ditiru, merupakan warisan nenek moyang yang 

telah merasuk dan dihayati dan patut ditaati. 

Berdasarkan bentuknya, Ahmad (2014:45) mengatakan dalil moro sebagai salah 

satu bentuk sajak puisi dalam sastra Ternate yang hampir sama dengan pantun atau 

pandara, yaitu memiliki ciri yang mirip dalam bentuk dan jumlah baris. Perbedaan 

dalil moro dengan pandara adalah bahwa dalam pandara terdapat empat baris yang 

mana dua baris pertama adalah sampiran atau pengantar, sementara baris ketiga danke, 

empat adalah isi, dimana tidak ada hubungan simantis antara kalimat sampiran dan 

kalimat isi. Sementara dalil moro juga secara umum terdapat empat baris, namun 

terdapat hubungan secara simantis dalam semua baris yang membentuk satu kesatuan 

makna atau pesan.  

Sebagai karya yang berbentuk puisi, bahasa yang digunakan dalam dalil moro  

berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

Karena bagi penyair, bahasa sehari-hari belum cukup dapat melukiskan apa yang 

dialami jiwanya. Kata-kata yang telah dipergunakan penyair, oleh Slametmuljana 

disebut kata berjiwa. Dalam kata berjiwa ini sudah dimasukkan perasaan-perasaan 

penyair, sikapnya terhadap sesuatu (Slametmuljana, 19956., dalam Pradopo, 2014:49). 

Ekspresi jiwa penyair inilah yang menjadikan kata-kata dalam puisi kaya akan sebuah 

makna, baik makna denotatif maupun konotatif  yang mempunyai fungsi seperti fungsi 

sosial, didaktif, moralitas, dan fungsi religius. 

Dalam memahami kata-kata dalam puisi seperti dalil moro membutuhkan 

pemahaman, konsentrasi bahkan kontemplasi karena setiap bahasa dalam puisi pasti 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
748 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

memiliki kandungan majas, baik berupa majas simile, majas metafora, majas 

personifikasi dan sebagainya. 

Majas disebut juga bahasa kias atau gaya bahasa, yaitu penyimpangan dari 

pemakaian bahasa yang biasa, yang makna katanya atau rangkaian katanya digunakan 

untuk menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu 

(Sari, 2012). secara etimologi majas diterjemahkan dari kata trope (Yunani), figure of 

speech (Inggris) berarti persamaan atau kiasan (Ratna, 2016:3). Karya sastra seperti 

puisi memerlukan majas, karena kedudukan majas dapat memperkaya makna dan 

fungsi serta unsur keindahannya.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini, penulis 

mengindetifikasi jenis-jenis majas yang terdapat dalam dalil moro serta menganalisis 

makna dan fungsinya. Dalam menganalisis, penulis menggunakan pendekatan 

stilistika, alasannya, di antara genre sastra puisilah yang dianggap sebagai objek utama 

stilistika (Ratna, 2016:16).  

Stilistika adalah ilmu yang mempelajari tentang majas atau gaya bahasa, atau 

ilmu yang menyelidiki dan menganalisis penggunaan majas yang terdapat dalam karya 

sastra, khususnya puisi. 

Dalam proses analisis, Darbyshire (1971, dalam Ratna 2016:15) menunjukan 

cara mengidentifikasi majas atau gaya bahasa yaitu: 1) mempertimbangkan tata bahasa 

stilistika yang memampukan peneliti untuk memahami berbagai bentuk norma tata 

bahasa sekaligus penyimpangannya; 2) majas atau gaya bahasa secara aparatus 

kontekstual, pemakaian bahasa dengan mempertimbangkan hubungannya dengan 

masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu 

mendeskripsikan hasil identifikasi majas serta menganalisis makna dan fungsi majas 

yang telah ditemukan dalam dalil moro. Pendekatan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan stilistika dengan tujuan mengungkapkan majas-majas dalam teks dalil 

moro melalui identifikasi dan analisis.  
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Teknik dalam pembahasan adalah: 1) mengidentifikasi majas yang terdapat 

dalam dalil moro; 2) Menganalisis makna antara lain: a) makna leksikal yang 

terkandung dalam majas yang disebut makna denotatif; b) makna kias atau makna 

konotatif. 2) menganalisis fungsi majas yang terdapat dalam dalil moro. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengidentifkasi majas serta menganalisis makna dan fungsi majas dalam 

dalil moro membutuhkan kerangka yang sistematis. Olehnya itu, dalam pembahasan 

hasil penelitian ini akan dibahas satu persatu bentuk-bentuk dalil moro dengan tujuan 

menemukan majas serta menganalisis makna dan fungsinya. 

Dalil Moro I 

Afa doka kamo-kamo 

Isa mote hoko mote 

Madodogu ogo ua  

Tego toma ngawa-ngawa 

Terjemahan: 

Janganlah seperti gumpalan awan 

Ke darat ikut, ke laut pun ikut 

tak tentu tempat berhenti 

Terkatung di awang-awang. 

 Majas 

Majas yang terdapat dalam dalil moro I adalah majas simile. Majas tersebut 

dapat di lihat pada baris pertama yang menunjukan syarat majas simile melalui kata 

“doka” yang artinya “seperti”. Menurut Sari (2012:281) majas simile atau 

perumpamaan adalah majas yang membandingkan dua hal yang pada hakikatnya 

berbeda tetapi dianggap sama. Majas perumpamaan menggunakan kata pembanding, 

antara lain seperti, bagai, laksana, bagaikan, seumpama, semisal. Kata semile 

menurut Tarigan (2009:110) berasal dari bahasa latin yang bermakna “seperti”.  

Dalil moro di atas terdapat kata kias yang mewakili semua baris dalam bait, yaitu 

kata “kamo-kamo” yang berarti “awan”. Apabila kita mengidentifikasi baris pertama 
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yakni “afa doka kamo-kamo” yang artinya “janganlah seperti gumpalan awan” maka 

baris tersebut merupakan kalimat perbandingan dalam bentuk perumpamaan.  

 Makna 

Makna yang terdapat dalam dalil Moro I terdapat dua jenis makna, yaitu makna 

denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif menjelaskan makna majas secara 

leksikal yang dipakai sebagai bentuk perumpamaan, sedangkan makna konotatif 

menjelaskan makna kias dalam dalil moro secara kolektif atau menyeluruh. 

 Makna denotatif 

Makna yang terdapat pada dalil moro I adalah ungkapan realitas alam., “kamo-

kamo” (awan) sengaja dipilih oleh penyair untuk pembuktian gejala dan peristiwa 

alam sebagai indikasi ketinggian dan kebesaran Sang Pencipta. gumpalan awan 

mengitari luasnya langit terus bergerak mengikuti arah angin yang tak pernah berhenti. 

Inilah peristiwa alam yang diwujudkan sang penyair melalui imajinasinya. 

 Makna konotatif 

“afa doka kamo-kamo” (janganlah seperti gumpalan awan) bermakna larangan 

sekaligus mengajak manusia bahwa jangan seperti “awan” karena sifat “awan” adalah 

mengikuti arah “angin” yaitu “ke darat ikut, ke laut awan pun ikut”. “madodogu ogo 

ua” (tak tentu tempat berhenti) artinya jika manusia hanya menjalani hidup tanpa 

perencanaan dan tujuan yang jelas maka segalanya sia-sia yang sama hal dengan 

ungkapan pada baris keempat “tego toma ngawa-ngawa (terkatung di awang-awang) 

Makna konotatif yang yang terdapat dalam dalil moro I adalah bahwa seseorang 

ingin mencapai tujuan sesuai keinginannya, maka harus memiliki tekad dan 

bersungguh-sungguh. tidak boleh terpengaruh dari berbagai tindakan yang tidak sesuai 

dengan tujuan atau cita-cita tersebut. Misalnya pergaulan bebas seperti melakukan 

seksual, memakai narkoba, maupun kekerasan terhadap orang lain. 

 Fungsi 

Fungsi yang terdapat dalam dalil moro I antara lain: 

 Fungsi sosial 
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Fungsi sosial dalam dalil moro I adalah memberikan pedoman kepada 

masyarakat agar  tidak mudah terpengaruh oleh hal apapun yang mencoba memecah 

belah persatuan kelompok masyarakat 

 Fungsi didaktif  

Fungsi didaktif dalam dalil moro I adalah pedoman atau ajaran kepada manusia 

terutama para peserta didik untuk menguatkan tekad atas cita-cita dalam pendidikan 

Dalil Moro II 

Ini fo makati nyinga 

Doka gosora se balawa 

Om doro yo mamote 

Fo magogoru fo madudara 

Terjemahan: 

Marilah kita menyatukan hati 

Seperti biji pala dengan fulinya 

Matang dan gugur bersama-sama 

Saling mengasihi dan menyayangi 

(Sumber: Mahdi, 2014) 

 Majas 

Majas yang terdapat dalam dalil moro II  merupakan majas “simile”, dapat 

dilihat baris kedua pada kata “doka” yang artinya “seperti”. Kandungan majas pada 

dalil moro II sama dengan majas yang terdapat dalam dalil moro I, hanya saja bentuk 

perumpamaan keduanya berbeda. 

Baris pertama ino fo makati nyinga (marilah kita menyatukan hati) merupakan 

bentuk kalimat ajakan atau mengajak. Baris kedua doka gosora se balawa (seperti biji 

pala dengan fulinya) merupakan bentuk perumpamaan (simile) untuk mengisi maksud 
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ajakan pada baris pertama . Baris ketiga om doro yo mamote (matang dan gugur 

bersama-sama) dan Fo magogu fo madudara pada baris keempat merupakan siklus 

atau masa dari setiap tumbuhan. 

 Makna 

Makna yang terdapat dalam dalil Moro II terdapat dua jenis makna, yaitu makna 

denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif menjelaskan makna majas secara 

leksikal sedangkan makna konotatif menjelaskan makna kias dalam dalil moro secara 

kolektif atau menyeluruh. 

 Makna denotatif 

Dalam dalil moro II  menunjukan bentuk kekayaan alam di Ternate. Hal tersebut 

dapat kita lihat pada baris kedua pada kata gosora (pala). Gosora  merupakan jenis 

tanaman yang terdapat di Ternate yang sangat beraroma. Secara ekonomis, gosora 

merupakan tanaman unggulan masyarakat Ternate. Karena itulah gosora termasuk 

rempah-rempah di Ternate. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat memperkuat alasan 

mengapa penyair menggunakan kata gosora sebagai perumpamaan.  

 Makna konotatif 

Makna konotatif yang terdapat dalam dalil moro II menunjukan bahwa penyair 

ingin mengajak untuk bersatu. Persatuan yang dimaksud adalah memiliki rasa yang 

sama yaitu rasa saling menyayangi dan saling mengasihi. Selain rasa saling 

menyayangi antar sesama manusia, juga menjaga dan mewarisi gosora sebagai 

representasi rasa cinta terhadap alam. 

 Fungsi  

Fungsi yang terdapat dalam dalil moro II adalah fungsi sosial, antara lain: 

  Wujud gosora berfungsi sebagai representasi alam dengan tujuan mengingatkan 

segenap masyarakat untuk menjaga dan mewarisinya 

 Bahwa setiap manusia sebagai makhluk sosial harus memiliki rasa cinta dan kasih 

sayang karena atas cinta dan sayang, kodrat manusia yang banyak memiliki 

perbedaan itu dapat bersatu yaitu menyatukan hati.  

Dalil Moro III  

Luri dengo luri campaka 
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No waje ira si no sihata 

Woka-woka ma pila poga 

No waje laha si no piara 

Terjemahan: 

Nuri jantan juga nuri betina 

Di bilang buruk dan lepaskan 

Burung gagak yang patah sayapnya 

Dibilang baik lalu dipelihara.  
(Sumber: Mahdi, 2014) 

 Majas 

Majas yang terdapat dalam dalil moro III adalah majas metafora. Manurut  Sari 

(2012) Metafora adalah majas yang menyatakan sesuatu sebagai hal yang sebanding 

dengan hal lain yang sesungguhnya tidak sama. Metafora diungkapkan secara singkat 

dan padat tanpa menggunakan kata pembanding. 

 

 Makna 

Makna yang terdapat dalam dalil Moro III terdapat dua jenis makna, yaitu makna 

denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif menjelaskan makna majas secara 

leksikal, sedangkan makna konotatif menjelaskan makna kias dalam dalil moro secara 

kolektif atau menyeluruh. 

 Makna denotatif 

Makna denotatif dalil moro III  menunjukan bentuk kekayaan alam Ternate 

berupa fauna. Burung luri dan burung woka-woka merupakan habitat yang terus dijaga 

dan dipelihara oleh masyarakat Ternate. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat 

dikatakan bahwa penyair menciptakan karya tidak memilih kata yang berdasarkan 

imajinasi yang kosong melainkan diciptakan berdasarkan realitas kehidupan alam 

tempat penyair melangsungkan hidup. 

 Makna konotatif 
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Makna konotatif yang terdapat dalam dalil moro III jika ditinjau dari sisi 

manusia, memiliki makna tentang pertimbangan, pilihan, dan keputusan dari sesorang 

terhadap sesuatu hal yang dinilai tepat namun pertimbangan, pilihan, dan keputusan 

tersebut justru terbalik atau tidak sesuai dengan harapannya. 

 Fungsi 

Fungsi yang terdapat dalam dalil moro III antara lain: 

 Fungsi didaktif 

Fungsi didaktif dalam dalil moro III mendidik manusia agar senantiasa menjaga 

habitat seperti burung luri dan  woka-woka sebagai bentuk kekayaan alam fauna di 

Ternate. 

 Fungsi sosial 

Fungsi sosial dalam dalil moro III berfungsi mengingatkan manusia agar 

mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya atas pilihan yang ditentukan. Karena 

apabila salah maka berakibat pada penyesalan terhadap dirinya sendiri maupun orang 

lain. 

 

Dalil Moro IV 

Moku-moku kore mie 

I mom lamo masose gudu 

No matoro laha-laha 

Afa no toro sala bubane 

Terjemahan: 

Ombak angin selatan 

Membesar dan bertebar jauh 

Ikutlah dengan hati-hati 

Jangan sampai ke pantai yang salah. 

(Sumber: Mahdi, 2014) 
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 Majas 

Majas yang terdapat dalam dalil moro IV  merupakan majas “Metafora”. Hal 

tersebut dapat dilihat bahwa perumpamaan itu tidak ada kata perbandingan melainkan 

diumpamakan secara dengan menggunakan majas. 

 Makna 

Makna yang terdapat dalam dalil Moro IV terdapat dua jenis makna, yaitu makna 

denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif menjelaskan makna majas secara 

leksikal sedangkan makna konotatif menjelaskan makna kias dalam dalil moro secara 

kolektif atau menyeluruh. 

 Makna denotatif 

Makna denotatif  yang terdapat dalam dalil moro IV  menunjukan sebuah 

peristiwa atau gejala alam Ternate. Pilihan kata moku-moku bukan tanpa alasan. Pulau 

Ternate berada dalam wilayah yang dikelilingi oleh lautan sehingga laut menjadi 

tempat masyarakat Ternate mencari rezeki demi melangsungkan hidup. Hal inilah 

menjadi sumber inspirasi penyair dalam menciptakan karya ini. 

 Makna konotatif 

Makna konotatif dalam dalil moro IV bermakna ujian atau tantangan yang 

dialami manusia dalam kehidupanannya, dan ujian dan tantangan tersebut 

mengisyaratkan untuk bersungguh-sungguh serta berhati-hati dalam menjalaninya. 

Apabila manusia lalai maka tujuan hidupnya tidak akan sesuai sesuai harapannya. 

Moku-moku kore mie pada baris pertama bermakna bahwa setiap manusia 

mempunyai tujuan, dan tujuan yang ingin dicapai pasti ada ujian atau tantangan yang 

harus dihadapi; I mom lamo masose gudu bermakna ujian dan tantangan itu semakin 

besar dirasakan; no matoro laha-laha bermakna ketika manusia dalam menghadapi 

ujian atau tantangan hidup harus mempunyai tekad yang kuat dan hati- hati dalam 

menghadapinya;  afa no matoro sala bubane bermakna jangan sampai manusia gagal 

meraih tujuan sesuai harapannya. 

 Fungsi 
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Fungsi yang terdapat dalam dalil moro IV antara lain: 

 Fungsi sosial 

Fungsi sosial yang terdapat dalam dalil moro IV berfungsi mengingatkan atau 

mempedomani manusia bahwa jika ingin meraih tujuan yang di cita-citakan maka 

kuatkan tekad dan bersungguh-sungguh menghadapi berbagai tantangan.  

 Fungsi didaktif 

Fungsi didaktif yang terdapat dalam dalil moro IV secara denonatif  memberikan 

ajaran atau mendidik menusia untuk senantiasa menjaga laut seperti melarang jika ada 

yang mencoba menghancurkan karang. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dalil moro I, dalil moro II, dalil moro III, dan dalil 

moro IV dapat disimpulkan bahwa majas yang terdapat dalam dalil moro adalah majas 

perbandingan yang berjenis majas simile dan majas metafora. Selain itu, makna yang 

terdapat dalam dalil moro menunjukan fenomena alam, kekayaan alam, dan hubungan 

sesama manusia. Sedangkan fungsi yang terdapat dalam dalil moro adalah fungsi 

sosial dan fungsi didaktif. 
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Abstrak  
Makalah ini ditulis bertujuan mendeskripsikan peningkatkan kualitas proses 
perkuliahan yang dirancang berdasarkan pola kooperatif satu-dua-empat dalam 
perkuliahan kepewaraan pada mahasiswa peserta mata kuliah kepewaraan dan 
menganalisis peningkatan kualitas hasil belajar mahasiswa setelah mengikuti 
perkuliahan kepewaraan dengan pola kooperatif satu-dua-empat. Pembelajaran 
dilaksanakan dengan menggunakan pola kooperatif satu-dua-empat. Pengumpulan 
data menggunakan teknik observasi, rubrik penilaian, wawancara, jurnal, dan 
dukumen foto. Proses dan hasil belajar mahasiswa dianalisis dengan teknik kualitatif 
dan kuantitatif. Hasil penelitian bahwa proses dan hasil belajar dapat ditingkatkan 
melalui penerapan pola kooperatif satu-dua-empat  yang ditata dalam dua belas 
langkah. 
Kata kunci: pola kooperatif satu-dua-empat, keterampilan kepewaraan 

 

PENDAHULUAN 

Mahasiswa  ternyata mengalami kesulitan untuk mengikuti mata kuliah 

kepewaraan dengan baik karena kurang dimilikinya kemampuan dalam proporsi yang 

memadai. Tidak semua mahasiswa di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang dapat menyerap perkuliahan 

kepewaraan dengan interval waktu satu semester. Hal yang dapat dipandang sebagai 

sebab terjadinya kondisi hasil kemampuan mahasiswa pada mata kuliah kepewaraan 

adalah bahwa mata kuliah ini memang tidak mudah. Untuk menjadi pewara, tidak 

cukup berbekalkan luasnya wawasan seseorang, tetapi juga hendaknya berbekalkan 

kemampuan berbahasa, menguasai teknik berbicara, dan menguasai teknik 

memproduksi suara. Pewara harus memperhatikan faktor kebahasaan misalnya 

pelafalan, diksi, intonasi, dan penalaran (Pristiwati 2011:8; 2015) 
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Kepewaraan merupakan mata kuliah yang paling sulit untuk dikuasai 

mahasiswa dibandingkan dengan mata kuliah pilihan yang lain. Salah satu realita 

konkret yang mendukung pernyataan tersebut adalah kondisi pembelajaran mata 

kuliah ini dengan hasil tes yang hanya mencapai nilai 60. Percaya diri mahasiswa 

kurang, pelafalan tidak jelas dan tidak benar, ide/gagasan mahasiswa kurang 

berkembang sehingga tidak runtut, kosakata yang digunakan sederhana dan terbatas, 

ekspresi kurang tajam, penataan penalaran yang tidak logis, dan penerapan kaidah 

ejaan yang kurang tepat. 

Kompetensi mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah ini dapat ditingkatkan 

dengan membenahi segala hal yang menjadi titik kelemahan mahasiswa. Keberhasilan 

mata kuliah kepewaraan juga ditentukan oleh faktor lingkungan dan iklim 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dari segi psikologis mahasiswa 

(Cullen 1998). Sementara itu, Eggen dan Kauchak (1996:277) menyatakan bahwa 

belajar kooperatif adalah sekelompok strategi pembelajaran yang melibatkan siswa 

belajar secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Senada dengan pendapat 

Eggen dan Kauchak,  Lie (2002: 12) menyamakan belajar kooperatif dengan sistem 

pembelajaran gotong royong. Oleh karena itu, untuk menciptakan suasana perkuliahan 

yang kooperatif interaktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna, dosen harus 

cermat memilih dan menerapkan strategi  pembelajaran, seperti pola kooperatif satu-

dua-empat. Sementara itu, Literasi Visual (Visual Literacy) adalah pemahaman tingkat 

lanjut antara literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan kemampuan 

dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audio-visual secara 

kritis dan bermartabat (GLS Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 2017). Dengan penerapan pola kooperatif satu-dua-empat dengan literasi 

visual, diharapkan segala problematika yang selama ini menghambat peningkatan 

mata kuliah kepewaraan dapat diatasi. 

 

METODE  PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action research) 

yang dilakukan selama dua siklus. Tindakan yang dilakukan untuk memecahkan 

masalah penelitian adalah penerapan pola kooperatif satu-dua-empat. Sesuai data yang 
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dikumpulkan. instrumen yang digunakan, yaitu format observasi, rubrik penilaian, 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Format pengamatan yang digunakan 

sebagai instrumen pengumpulan data kualitatif ada dua, yaitu format pengamatan 

dosen dan format pengamatan mahasiswa. Tindakan yang dilakukan untuk 

memecahkan masalah penelitian adalah penerapan pola kooperatif satu-dua-empat  yang 

mengikuti 12 langkah. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Pembelajaran pada siklus I 

berlangsung dalam dua kali pertemuan. Sementara itu, dalam siklus II, pembelajaran 

juga berlangsung dalam dua kali pertemuan. Setiap pertemuan dengan tiga kegiatan 

yaitu kegiatan awal/pembukaan, kegiatan inti/pendalaman materi, dan kegiatan 

akhir/penutupan. Dalam setiap pertemuan baik siklus I maupun siklus II dengan 

menerapkan pola kooperatif satu-dua-empat.  

 Pembelajaran pada siklus I dirasakan belum optimal, baik dari segi 

tindakan/proses maupun dari segi hasil. Dari segi tindakan/proses, dosen belum tepat 

memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang tata cara pelaksanaan 

pembelajaran kepewaraan dengan pola kooperatif satu-dua-empat. Metode curah 

gagasan dengan pola kooperatif satu-dua-empat belum diterapkan dengan baik karena 

dosen kurang maksimal mengarahkan mahasiswa pada hampir seluruh tahap (tahap 1 

sampai dengan tahap 12) sehingga mahasiswa kurang memberi respons. 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan 

dosen serta respon yang diberikan mahasiswa, ditemukan perilaku yang dirasakan 

belum optimal dalam setiap tahap dan menjadi penyebab kegagalan pembelajaran. 

Hasil penelitian siklus I bahwa hasil yang diperoleh sudah mengalami peningkatan. 

Namun, pencapaian hasil pada siklus I belum mencapai indikator keberhasilan yang 

ditetapkan, yaitu mencapai nilai 75 atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa 

masih belum terbiasa mengaktifkan pengetahuan yang dimilikinya untuk membantu 

proses memandu acara. Hasil nontes pada siklus I yang meliputi observasi, jurnal, dan 

wawancara juga belum memuaskan. Perilaku mahasiswa yang dapat terekam melalui 

observasi dan jurnal masih menunjukkan perilaku-perilaku kurang baik, seperti kurang 

siap dalam mengikuti pembelajaran, sibuk bercanda dengan teman,  kerja sama yang 
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kurang baik dalam memandu acara, dan kurang serius dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan. Perilaku-perilaku kurang baik ini harus dikurangi agar mahasiswa mencapai 

hasil yang maksimal dalam keterampilan kepewaraan.   

Dari segi hasil, rerata nilai kepewaraan mahasiswa dengan menggunakan pola 

kooperatif satu-dua-empat mencapai 67,50 dalam pelaksanaan pertemuan pertama dan 

kedua pada siklus I belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan, yaitu 

mencapai nilai 75 atau lebih. Pada siklus I kemampuan yang paling rendah terdapat 

pada aspek ekspresi dan variasi intonasi. Kemampuan yang cukup baik terdapat pada 

aspek kelancaran dan diksi. Sementara itu, kemampuan yang baik terdapat pada aspek 

percaya diri dan pelafalan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil 

yang diperoleh mahasiswa belum memenuhi standar, nilai yang diperoleh belum 

sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena rerata belum mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75 atau lebih, diputuskan untuk melanjutkan 

penelitian pada siklus II dengan memperbaiki tindakan pada tahap 1, 2,7, dan 10. 

Pembelajaran berikutnya juga akan menggunakan pola kooperatif satu-dua-empat 

dengan penekanan lebih banyak memberi kesempatan untuk mendalami aspek 

ekspresi dan variasi intonasi dalam kepewaraan.  

 Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan 

dosen serta respons yang diberikan mahasiswa baik pada siklus I mapun siklus II ini 

disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran kepewaraan dengan pola kooperatif satu-

dua-empat berlangsung secara optimal. Pola kooperatif satu-dua-empat telah 

diterapkan dengan baik karena dosen dengan maksimal mengarahkan mahasiswa 

secara bertahap sehingga mahasiswa memberi respons yang positif. Dengan demikian, 

pembelajaran yang dilakukan pada siklus I dan siklus II dirasakan sudah optimal, baik 

dari segi tindakan/proses maupun dari segi hasil. 

Dari segi tindakan/proses, mahasiswa bersemangat dan memacu kreativitasnya 

dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, mahasiswa merasa senang dan 

bersemangat sehingga dengan sendirinya mereka aktif dan kreatif meningkatkan 

potensi yang ada dalam dirinya. Dari segi hasil, hasil belajar mahasiswa yang diungkap 

pada siklus I sebesar 67,50. Artinya bahwa pencapaian materi perkuliahan kepewaraan 

pada kategori cukup baik. Kemampuan yang paling rendah terdapat pada aspek variasi 
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intonasi dan ekspresi. Kemampuan yang baik terdapat pada aspek percaya diri, 

pelafalan, kelancaran, dan diksi. Dibandingkan dengan hasil belajar mahasiswa Siklus 

I, hasil belajar mahasiswa pada Siklus II mengalami peningkatan mencapai 88,70 yang 

berarti mengalami peningkatan sebesar 21,20. Semua aspek kemampuan kepewaraan 

mahasiswa juga berada dalam kategori baik dan sangat baik. 
 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan 

dosen serta respons yang diberikan mahasiswa pada siklus I bahwa kegiatan 

pembelajaran kepewaraan dengan pola kooperatif satu-dua-empat  berlangsung belum 

optimal. Pola kooperatif satu-dua-empat belum diterapkan dengan baik karena dosen 

belum maksimal mengarahkan mahasiswa secara bertahap sehingga mahasiswa 

memberi respons yang kurang positif. Namun, pada siklus II diketahui bahwa 

hambatan terbesar yang dialami mahasiswa dalam kepewaraan telah diatasi dengan 

membenahi segala titik yang menjadi hambatan itu. 

Diagram berikut ini berisi peningkatan hasil belajar penerapan Pola kooperatif 

satu-dua-empat dalam mata kuliah kepewaraan untuk meningkatkan keterampilan 

kepewaraan mahasiswa tiap siklus. 

 
Diagram 1 

Peningkatan Hasil Belajar Keterampilan Kepewaraan Tiap Siklus 
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Pada Siklus I hasil belajar mahasiswa yang diungkap melalui tes keterampilan 

kepewaraan secara umum berada pada kategori cukup. Data hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa belum mencapai target yang diharapkan, 

yakni berkategori baik. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan pada 

siklus berikutnya. Aspek kemampuan yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu 

kemampuan berekspresi dan kemampuan variasi intonasi. 

Pada aspek kemampuan ekspresi, berdasarkan pengamatan, wawancara, dan 

jurnal terungkap bahwa mahasiswa masih mengalami kecemasan bicara atau stres 

kerja. Hal ini membuat dirinya canggung, khawatir, dan malu.  Data tersebut juga 

menunjukkan bahwa mahasiswa masih kurangnya pengetahuan tentang retorika, tidak 

ada pengalaman dalam presentasi dan sedikit atau tidak adanya persiapan, penyusunan 

mata acara, dan penyampaian mata acara. Mahasiswa juga belum dapat memusatkan 

perhatiannya pada pesan dan cara menyampaikan pesan itu. Hal itu disebabkan 

mahasiswa belum dapat berkomunikasi dengan jelas, jernih, dan menarik. Akibatnya, 

ketika mereka memandu acara detak jantung yang cepat, tangan atau kaki bergetar, 

suara parau, berbicara cepat dan tidak jelas, dan tidak sanggup mendengar atau 

konsentrasi sehingga suara yang dihasilkan tidak bagus dan tidak berwibawa. Gerakan 

pun tidak menjadi dinamis dan hidup. Pada aspek kemampuan variasi intonasi, 

berdasarkan pengamatan mahasiswa kesulitan dalam penggunaan tekanan, nada, 

tempo, dan jeda belum dipadukan secara harmonis. Hal itu disebabkan mahasiswa 

belum dapat mengkombinasikan keras-lemah, tinggi-rendah, cepat-lambat, dan 

perhentian. Hasilnya, suara yang terdengar hanya suara datar yang monoton, bukan 

suara yang bergelombang yang enak didengar sehingga suasana terasa kaku dan 

kering. 

Pada siklus II peningkatan kemampuan pada aspek ekspresi dan variasi 

intonasi dilakukan melalui pola pendampingan dan tutorial. Mahasiswa yang sudah 

menguasai ketiga aspek tersebut membimbing teman-temannya yang masih 

mengalami kesulitan dalam menumbuhkan ekspresi dan variasi intonasi. Hasilnya 

nyata adanya peningkatan kemampuan mahasiswa pada kedua aspek tersebut. 

Berdasarkan data terlihat adanya peningkatan yang sangat memuaskan setelah 

dilakukan siklus II. Kemampuan mahasiswa dalam kepewaraan mengalami 
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peningkatan yang luar biasa. Respons belajar  yang diungkap melalui wawancara 

mendalam dan jurnal mahasiswa secara representatif berdasarkan kasus-kasus tertentu, 

misalnya berdasarkan aktivitas, prestasi, dan prakarsa. Sejak perkuliahan pada siklus 

I mahasiswa menunjukkan respons positif terhadap pola kolaborasi, materi 

perkuliahan, dan proses perkuliahan.  

 

SIMPULAN  

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasannya dirumuskan simpulan seperti 

berikut. Penerapan pola kooperatif satu-dua-empat adalah yang mengikuti langkah-

langkah (1) pemberian pemahaman awal kepada mahasiswa tentang teknik memandu 

acara, (2) penentuan jenis acara dan karakteristiknya, (3) pemodelan contoh memandu 

acara (literasi visual), (4) pembimbingan penetapan jenis acara dan karakteristiknya, 

menyusun mata acara berdasarkan hasil curah gagasan (brainstorming), (5) pemberian 

tugas membacakan penggalan naskah acara secara berurutan sesuai karakteristinya, 

(6) mahasiswa memandu acara berdasarkan panduan acara yang telah disusun bersama 

secara individu (satu), (7) pembentukan pasangan dan peran dalam memandu acara 

(dua) (8)  penyatuan kedua pasangan tersebut dalam sebuah kelompok (empat). (9) 

pengontrolan, pembimbingan, dan pemberian arahan memandu acara, (10) penilaian 

oleh teman sebaya berdasarkan rubrik penilaian yang diikuti penyempurnaan, (11) 

pengaturan dan pengontrolan untuk pemilihan pewara terbaik, dan (12) pewara terbaik 

untuk memandu acara di depan kelas sebagai bentuk penghargaan. 

 Terjadi peningkatan keterampilan kepewaraan mahasiswa setelah mengikuti 

perkuliahan yang menerapkan pola kooperatif satu-dua-empat yang dapat 

membangkitkan semangat, minat, kreativitas, dan liteasi visual mahasiswa. 

Peningkatan itu ditandai oleh keterampilan kepewaraan mahasiswa yang mencapai 

nilai di atas 75. Kondisi awal sebelum diberi tindakan pada siklus I rata-rata 67,50  ke 

kondisi setelah siklus II diputuskan berakhir  dengan rata-rata 88,70. Mahasiswa juga 

telah menunjukkan peningkatan respons belajar yang berkategori baik dan meningkat 

berkategori sangat baik. 
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ABSTRAK  

Bahasa dalam media massa merepresentasikan realitas termasuk ideologi. Bahasa 
dalam media massa selalu dihubungkan dengan praktik sosial, seperti pemberitaan 
korupsi. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana sekaligus masalah serius, 
membahayakan pada semua lini seperti keamanan masyarakat, pembangunan sosial 
ekonomi, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa. Melalui SCTV dan 
INews TV, dapat dilihat bagaimana pemberitaan kasus korupsi disajikan oleh program 
tersebut. Berita dapat diungkap dengan sebuah analisis wacana kritis guna 
membongkar praktik kekuasaan maupun praktik sosial. Penelitian ini menggunakan 
analisis wacana kritis dengan menggunakan teori analisis wacana kritis van Dijk. 

Penelitian berfokus pada (1) pemberitaan korupsi yang direkonstruksi oleh stasiun 
SCTV dan INews TV dalam tataran teks wacana (2) pemberitaan korupsi yang 
direkonstruksi oleh stasiun televisi SCTV dan INews TV dalam tataran kognisi sosial, 
(3) pemberitaan korupsi yang direkonstruksi oleh stasiun SCTV dan INews TV dalam 
tataran konteks sosial. Tujuan penelitian yaitu (1) menganalisis tataran teks 
makrostrukutr, perstruktur, dan mikrostruktur dalam wacana berita korupsi yang 
dikonstruksika oleh stasiun SCTV dan INews TV, (2) menginterpretasi tataran kognisi 
sosial stasiun SCTV dan INews TV dalam merekonstruksi realitas sosial kasus 
korupsi, (3) mendeskripsikan tataran konteks sosial stasiun televisi SCTV dan INews 
TV dalam merekonstruksi kasus korupsi. 

Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan metodologis dengan deskripif kualitatif 
dan pendekatan teoritis analisis wacana kritis van Dijk. Metode pengumpulan data 
yang digunakan (1) metode simak dengan teknik simak bebas libat cakap, teknik 
rekam, dan teknik catat dan  (2) metode cakap dengan teknik pancing teknik cakap 
semuka, dan teknik rekam dan teknik catat. Teknik kebsahan data dengan teknik 
triangulasi. 

 

Kata kunci: media massa, korupsi, wacana kritis. 
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PENDAHULUAN 

Manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu manusia tidak terlepas 

dengan bahasa untuk berkomunikasi. Komunikasi yang baik memerlukan pemahaman 

yang baik pula agar dapat dimengerti oleh orang lain. Oleh karena itulah peran bahasa 

sangat penting dalam hal ini. Bahasa merupakan sistem lambang  yang arbitrer, yang 

dapat digunakan oleh semua orang atau anggota masyarakat untuk bekerjasama, 

berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam bentuk percakapan yang baik. Hal 

tersebut sejalan dengan Wibowo (2001) bahwa bahasa merupakan sistem simbol bunyi 

yang bermakna dan berartikulasi (dihasilkan oleh alat ucap) yang bersifat arbitrer dan 

konvensional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia 

untuk melahirkan perasaan dan pikiran. 

Sebagai alat untuk berkomunikasi, bahasa dapat digunakan dalam berbagai 

cara. Salah satu cara yang paling banyak digunakan adalah melalui media massa. 

Seperti yang disampaikan Badara (2012) dijelaskan bahwa media massa bukan saja 

menjadi titik perhatian dari ilmu komunikasi melainkan juga dapat menjadi kajian 

kebahasaan. Bahasa dalam media massa merepresentasikan realitas termasuk ideologi, 

sehingga realitas yang sebenarnya menjadi terdistorsi. Sejalalan dengan pendapat 

Badara, bahwasannya bahasa yang digunakan dalam media massa selalu dihubungkan 

dengan praktik sosial. Melalui bahasalah seseorang atau kelompok dapat ditampilkan.  

Dunia komunikasi massa melalui media massa seperti televisi mengantarkan 

masyarakat pada arus perubahan peradaban yang cepat. Tayangan program televisi 

seperti reality show, infotainment, sinetron, dan film bahkan iklan sekalipun turut serta 

mengatur dan mengubah gaya hidup masyarakat. Sebagai salah satu media massa, 

televisi yang baik adalah yang dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan dan pemberi 

informasi kepada masyarakat. Program dalam acara televisi hendaknya dapat 

membuka wawasan. Fungsi penting media televisi yaitu sebagai media komunikasi. 

Lyons (dalam Sumarlam, 2003) menyatakan bahwa komunikasi adalah 

mengkomunikasikan perasaan, suasana hati dan sikap yang disampaikan secara faktual 

atau proposisional yang disengaja. Lebih tegas Bennet (1976) menyatakan bahwa 
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komunikasi adalah usaha pembicara untuk memberitahukan sesuatu kepada pendengar 

atau menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. 

Salah satu isi program berita adalah berita mengenai korupsi. Korupsi di negeri 

ini, kini kian menjamur. Korupsi baik  dari yang   berskala   kecil   maupun sampai 

korupsi yang melibatkan   jaringan   elitis   di   tingkat   nasional yang merupakan  

peristiwa  yang  selalu  mewarnai  setiap liputan   pers   di   Indonesia. Oleh karenanya 

melalui pemberitaan korupsi di media massa, diharapkan masyarakat dapat mengambil 

segi positif dalam pemberitaan korupsi tersebut. Pemberitaan korupsi dipilih karena 

korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang merupakan masalah serius di negeri 

ini dan dari dulu hingga sekarang tidak pernah terselesaikan. Korupsi merupakan 

masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan pada semua lini seperti 

stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, 

dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa karena 

lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya.  

Media massa diharapkan dapat mencegah dan memberi pengaruh yang besar 

dalam pemberantasan korupsi yang merugikan bangsa ini. Media massa berperan 

penting dalam bidang pencegahan korupsi, antara lain, diwujudkan dalam bentuk 

memberi informasi kepada masyarakat tentang makna korupsi. Tujuannya supaya 

masyarakat mengetahui perbuatan yang termasuk korupsi dan yang tidak termasuk 

korupsi. Media massa diharapkan dapat dijadikan sebagai pendorong terwujudnya 

pemerintahan yang baik yang selama ini diimpikan oleh negeri ini.  

Eriyanto (2011) menjelaskan bahwa media membantu kelompok dominan 

menyebarkan gagasannya, mengontrol kelompok lain, dan membentuk konsensus 

antaranggota komunitas. Lewat medialah ideologi dominan, apa yang baik dan apa 

yang buruk dipaparkan.  Media bukanlah sekadar saluran yang bebas, ia juga subjek 

yang mengkronstruksi realitas, lengkap dengan pandangan dan pemihakannya. Oleh 

karena itu berita dalam media massa merupakan hasil dari pertarungan wacana antara 

berbagai kekuatan  dalam masyakat yang selalu melibatkan  pandangan dan ideologi 

wartawan atau media. Suatu realitas dapat dijadikan suatu berita sangat bergantung  

bagaimana pertarungan itu terjadi, yang pada umumnya dimenangkan oleh kekuatan 

dominan dalam masyarakat. 
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Stasiun SCTV dan INews TV merupakan dua stasiun televisi swasta yang 

tentunya berbeda kepemilikan. Melalui kedua stasiun televisi ini maka akan dapat 

dilihat bagaimana bentuk pemberitaan kasus korupsi yang ada disajikan oleh program 

yang berbeda. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas berita korupsi yang 

difokuskan pada stasiun SCTV dan INews TV. Pemilihan kedua stasiun televisi 

tersebut dikarenakan masih jarang penelitian yang dilakukan terhadap kedua stasiun 

tersebut. SCTV mempunyai tayangan berita seperti Liputan 6 Pagi, Siang, dan Petang. 

Selanjutnya INews TV merupkan stasiun televisi yang baru berdiri yakni tahun 2015 

dengan didukung berbagai macam banyak tayangan berita seperti iNews pagi, iNews 

siang, iNews petang, iNews malam, iNews terkini, Police Line, dan International 

News. 

Sebuah berita dapat diungkap dengan sebuah analisis wacana. Untuk 

mengungkap isi wacana maka diperlukan sebuah analisis wacana. Penelitian ini 

menggunakan analisis wacana kritis dengan menggunakan teori van Dijk. van Dijk 

dalam teorinya tidak hanya menganalisis teks semata, tetapi juga menganalisis 

bagaimana teks tersebut diproduksi dan konteks yang berkembang di masyarakat. 

Seperti yang disampaikan Eriyanto bahwa dalam teori van Dijk terdapat tiga 

dimensi/bangunan yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks. Eriyanto (2011) juga 

menambahkan bahwa dalam penelitian wacana model van Dijk tidak cukup hanya 

didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik 

produksi yang harus juga diamati. 

BEBERAPA TEORI SEBAGAI DASAR PEMIKIRAN 

Wacana 

Kata “wacana” banyak digunakan oleh berbagai bidang ilmu pengetahuan 

mulai dari ilmu bahasa, sastra, komunikasi, dan sebagainya. Wacana memiliki 

beragam pengertian maupun batasannya. Badara (2014) mengatakan bahwa wacana 

dibagi menjadi dua yaitu wacana lisan dan tulis. Wacana tulis difiksasikan oleh redaksi 

melalui suatu proses jurnalistik ke dalam bentuk tulisan yang isi, bahasa, dan 

strukturnya memenui kriteria bahasa media massa. Adapun wacana lisan memiliki 

struktur berita yang berisi tentang suatu peristiwa yang dipublikasikan melalui media 
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massa. Selanjuynta, Alwi (2010) juga menyatakan bahwa yang disebut dengan wacana 

adalah rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan preposisi yang satu 

dengan preposisi yang lain itu membentuk kesatuan. 

Tidak jauh beda Kridalaksana (2011) mengatakan bahwa wacana merupakan 

satuan bahasa terlengkap, dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal 

tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh. 

Seluruh peristiwa bahasa yang membawa ujaran dari pembicara sampai ke pendengar, 

termasuk ujaran. Berdasarkan beberapa pengertian wacana tersebut bahwa  wacana 

merupakan satuan bahasa terlengkap yang direalisasikan tidak hanya dalam bentuk 

tulis tetapi juga lisan yang disimak oleh pendengar dalam memahami atau menikmati 

wacana tersebut. Dalam sebuah wacana memuat satu topik yang dikembangkan 

dengan sekurang-kurangnya satu kalimat yang disertai dengan konteks tertentu. 

Sebuah wacana bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan secara teoretis 

berdasarkan perspektif atau pandangan formal, fungsional, dan formal fungsional 

(Arifin, 2012). Pendekatan formal, memandang bahasa sebagai sistem tanda yang 

terpisah dari faktor-faktor eksternal bahasa. Artinya, bahasa terdiri dari beberapa 

subsistem, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, dan semantik.  

Pendekatan formal secara luas dikenal sebagai pendekatan strukural. Hal ini 

diungkapkan Schiffrin (2007) dalam (Arifin, 2012) bahwa prinsip yang dianut 

pandangan struktural adalah bahasa terbentuk oleh seperangkat kaidah. Oleh karena 

itu wacana secara struktural memandang wacana sebagai sebuah satuan bahasa yang 

lengkap, terbesar, dan tertinggi yang berada di atas kalimat. 

Pendekatan fungsional pada prinsipnya mendasarkan pemeriannya pada 

pemakaian bahasa yang sebenarnya dalam masyarakat (Arifin, 2012). Pemakaian 

bahasa tersebut meliputi kerangka dan latar (situasi, tempat, dan waaktu), interaksi 

berbeda, serta norma sosial budaya masyarakat. Hasilnya memperlihatkan adanya 

berbagai variasi dan fungsi bahasa sesuai dengan latar interaksi dan norma sosial, 

budaya masyarakat. Pendekatan ini menghasilkan paradigma fungsional yang 

memahami wacana sebagai bahasa dalam penggunaan. Wacana dipahami sebagai 

suatu peristiwa komunikasi, yakni perwujudan dari individu yang sedang 

berkomunikasi (Schiffrin, 2007) dalam (Arifin, 2012). 
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Dua pendekatan tersebut memunculkan paradigma ketiga yaitu formal 

fungsional atau dialektika. Paradigma dialektika memandang wacana sebagai ujaran. 

Artinya wacana dipahami sebagai kumpulan unit struktur bahasa yang tidak lepas dari 

konteks. Pandangan ini didasarkan pada pentingnya membahas teks dan konteks untuk 

meningkatkan cakupan analisis wacana. Hubungan teks dan konteks tidak terlepas dari 

hubungan-hubungan lain yang sering dianggap berada antara bahasa dan konteks 

(Arifin, 2012). 

a. Analisis Wacana Kritis van Dijk 

Model yang dipakai oleh van Dijk adalah model sering disebut sebagai 

“kognisi sosial” (Eriyanto 2011). Menurut van Dijk, penelitian atas wacana tidak 

cukup hanya didasarkan pada analisis teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu 

praktik produksi yang harus juga diamati. Dalam hal ini harus dilihat juga bagaimana 

suatu teks itu diproduksi. Proses produksi itu melibatkan suatu proses yang disebut 

sebagai kognisi sosial. Di sini ada dua bagian, yaitu teks yang mikro yang 

merepresentasikan suatu topik permasalahan dalam berita, dan elemen besar berupa 

struktur sosial. 

Eriyanto (2011) menambahkan bahwa van Dijk melihat bagaimana struktur 

sosial, dominasi, dan kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan bagaimana 

kognisi/ pikiran dan kesadaran membentuk dan berpengaruh terhadap teks tertentu. 

Wacana oleh van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi/ bangunan: teks, kognisi 

sosial, dan konteks sosial. Inti analisis van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi 

wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. Dalam dimensi teks yang pertama, 

yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk 

menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial dipelajari proses produksi 

teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Sedangkan aspek ketiga 

mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu 

masalah. Ketiga dimensi ini merupakan bagian yang integral dan dilakukan secara 

bersama-sama dalam analisis van Dijk. 

Analisis wacana  kognisi  sosial  yang  dikemukakan  van  Dijk  meliputi  tiga 

level analisis, yaitu analisis teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Tidak satu pun dari  

ketiga  dimensi  wacana  ini  dapat  dipahami  tanpa  yang  lain  (van  Dijk,  2008).  



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
772 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

1) Teks  

Van Dijk (dalam Eriyanto, 2011) melihat suatu teks terdiri atas beberapa 

struktur/tingkatan yang masing-masing bagian saling mendukung. Ia membaginya 

kedalam 3 tingkatan. Petama, struktur makro. Ini merupaka makna global/umum dari 

suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topic atau tema yang dikedepankan 

dalam suatu berita. Kedua, superstruktur. Ini merupakan struktur wacana yang 

berhubungan dengan kerangka sutau teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun 

kedalam berita secar utuh. Ketiga, struktur mikro, yaitu makna wacana yang dapat 

diamati dari bagian kecil dari suatu teks yakni kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, 

paraphrase, dan gambar.  

2) Kognisi Sosial 

Kognisi  sosial  wartawan  digambarkan  dengan  mengidentifikasi  bentuk 

pengetahuan  atau K-device yang  digunakan  dalam  wacana. K-device merupakan 

bentuk  strategi  pengelolaan  pengetahuan  dalam  interaksi. Wartawan dalam hal ini 

tidak dianggap   sebagai   individu   yang   netral   tapi   individu   yang   memiliki 

beragam  nilai,  pengalaman,  dan  pengaruh  ideologi  yang  didapatkan  dari 

kehidupannya.   (van  Dijk,  2008). 

Analisis wacana tidak hanya membatasi perhatiannya pada struktur teks, tetapi 

bagaimana suatu teks diproduksi. Van Dijk menawarkan suatu analisis yang disebut 

sebagai kognisi sosial. Dalam kerangka analisis wacana van Dijk, perlu ada penelitian 

mengenai kognisi sosial. Kognisi sosial yang dimaksud yaitu kesadaran mental 

wartawan yang membentuk teks tersebut. 

Eriyanto (2011) mengatakan bahwa suatu peristiwa dipahami dan dimengerti 

berdasarkan pada skema. Skema menggambarkan bagaimana sesorang menggunakan 

informasi yang tersimpan dalam memori dan bagaimana itu diintegrasikan dengan 

informasi baru yang menggambarkan bagaimana peristiwa dipahami, ditafsirkan, dan 

dimasukkan sebagai bagian dari pengetahuan kita tentang suatu realitas. Wartawan 

menggunakan model untuk memahami peristiwa yang tengah diliputnya. Model itu 

memasukkan opini, sikap, persektif, dan informasi lainnya. Strategi yang digunakan 

pertama yaitu seleksi. Seleksi merupakan strategi yang kompleks yang menunjukkan 

bagaimana sumber, peristiwa, informasi diseleksi oleh wartawan. Kedua yaitu 
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reproduksi, yang berhubungan dengan dengan apakah informasi digandakan atau tidak 

dipakai sama sekali. Ketiga yaitu penyimpulan yang berhubungan dengan bagaimana 

realitas yang kompleks dipahami dan ditampilkan dengan ringkas. Keempat yaitu 

transformasi lokal. Transformasi lokal berhubungan dengan bagaimana peristiwa  

akan ditampilkan. 

3) Konteks 

Wacana adalah bagian yang berkembang dalam masyarakat, sehingga untuk 

meneliti teks perlu dilakukan analisis intertekstual dengan meneliti bagaimana wacana 

tentang suatu hal diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat. Menurut van Dijk 

(dalam Eriyanto, 2011), dalam analisis mengenai masyarakat ini, ada dua poin yang 

penting yaitu kekuasaan (power), dan akses (acces). 

1. Kerangka Teoritis van Dijk 

Eriyanto (2011) strukutur teks, kognisi sosial, maupun konteks sosial adalah 

bagian yang integral dalam kerangka van Dijk. Suatu teks mempunyai kecenderungan 

pemberitaan tertentu, hal ini menandakan adanya dua hal. Pertama teks tersebut 

merefleksikan struktur model mental wartawan ketika memandang suatu peristiwa 

atau persoalan. Kedua, teks tersebut merefleksikan pandangan sosial secara umum, 

skema kognisi masyarakat atas suatu persoalan. Untuk itulah diperlukan analisis yang 

luas bukan hanya pada teks, tetapi juga kognisi individu wartawan dan masyarakat. 

Apabila digambarkan, maka skema penelitian dan metode yang bisa dilakukan dalam 

kerangka van Dijk adalah sebagai berikut 

 

Tabel 1. Kerangka Teoritis van Dijk 

STRUKUTR METODE 

Teks 
Menganalisis bagaimana strategi wacana yang 
dipakai untuk menggambarkan seseorang atau 
peristiwa tertentu. Bagaimana strategi tekstual yang 
dipakai untuk menyingkirkan atau memarjinalkan 
suatu kelompok, gagasan, atau peristiwa tertentu. 

 

 

 

Critical linguistics 
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Kognisi Sosial 
Menganalisis bagaimana kognisi wartawan dalam 
memahami seseorang atau peristiwa tertentu yang 
akan ditulis. 

 

Wawancara mendalam 

Analisis Sosial 
Menganalisis bagaimana wacana yang berkembang 
dalam masyarakat, proses produksi dan reproduksi 
seseorang atau peristiwa digambarkan. 

 

Studi pustaka, 
penelususran sejarah 

 

b. Media Masa dan Televisi 

1) Media Masa 

Pareno (2005) menjelaskan bahwa media massa itu lahir untuk menjembatani 

komunikasi antar massa. Massa yang dimaksud adalah masyarakat luas yang 

heterogin, tetapi saling bergantung satu sama lain. Ketergantungan antar massa 

menjadi penyebab lahirnya media yang mampu menyalurkan hasrat, gagasan dan 

kepentingan masing-masing agar diketahui dan dipahami oleh orang lain. 

Tidak jauh beda, Althusser dan Gramsci dalam (Sobur, 2004) menyampaikan 

bahwa media masa merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pendapat 

atau aspirasi baik itu dari pihak masyarakat maupun dari pihak pemerintah atau negara. 

Media massa tersebut sebagai wadah untuk menyalurkan informasi yang merupakan 

perwujudan dari hak asasi manusia dalam kehidaupan bermasyarakat dan bernegara, 

dalam diri media massa juga terselubung kepentingan-kepentingan yang lain, misalnya 

kepentingan kapitalisme modal dan kepentingan keberlangsungan lapangan pekerjaan 

bagi karyawan dan sebagainya. 

Oleh karena itu secara umum media massa merupakan suatu teknologi  baru 

yang berkaitan dengan produksi dan distribusi pengetahuan dalam arti luas. Media 

massa mempunyai sejumlah ciri-ciri yang menonjol, diantaranya adalah penggunaan 

teknologi yang relatif maju untuk produksi (massal) dan penyebaran pesan, mempuyai 

organisasi yang sistematis dan aturan-aturan sosial serta sasaran pesan yang mengarah 

pada audiens dalam jumlah besar yang tidak bisa ditentukan apakah meraka menerima 

pesan yang disampaikan, atau malah menolaknya. Institusi media massa pada dasarnya 

terbuka, beroprasi dalam dimensi publik untuk memberikan saluran komunikasi 
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reguler dari berbagai pesan yang mendapat persetujuan sosial dan dikehendaki oleh 

banyak orang. 

1) Televisi 

Televisi sebagai media massa elektronik, secara langsung maupun tidak 

langsung tentunya memberikan pengaruh besar terhadap perubahan kehidupan 

masyarakat. Yosef (2009) menyampaikan ada tiga cara penyajian berita. Pertama 

penting, artinya sebuah berita mengandung dua pengertian, pertama ialah orang 

penting atau seseorang yang berpenaruh dan peristiwa   penting. Kedua yaitu menarik, 

artinya sebuah berita  memiliki nilaimenarik  dapat  menimbulkan rasa ingin tahu 

seseorang. Ketiga yaitu aktual artinta informasi yang dipublikasikan kepada khalayak 

pada saat bersamaan dengan   terjadinya peristiwa. Setiap kegiatan atau peristiwa fakta  

yang baru terjadi langsung disebarluaskan kepada khalayak. 

a) SCTV 

SCTV merupakan singkatan dari Surya Citra Televisi, yaitu sebuah stasiun 

televisi swasta nasional di Indonesia. SCTV lahir pada tanggal 24 Agustus 1990 

sebagai stasiun televisi lokal di Surabaya yang berpusat di Jl. Darmo Permai, 

Surabaya, Jawa Timur. Meski tanggal itu ditetapkan sebagai tanggal lahir SCTV, 

namun baru tanggal 1 Januari 1993, SCTV mendapatkan izin sebagai stasiun televisi 

nasional di Jakarta. Kantor operasional SCTV pun secara bertahap dipindahkan dari 

Surabaya ke Jakarta, namun studio SCTV tetap berada di Surabaya. Awalnya, 

mayoritas saham SCTV dimiliki oleh Bimantara Citra melalui anak usahanya, Sindo 

Citra Media (kini menjadi Surya Citra Media). 

Eddy Kusnadi Sariaatmadja adalah seorang pengusaha sukses sekaligus 

pemilik saham SCTV. Emtek Group merupakan peerusahaan yang dikelolanya dengan 

meraih kejayaan sebagai perusahaan raksasa di Indonesia. SCTV menyadari bahwa 

eksistensi industri televisi tidak dapat dipisahkan dari dinamika masyarakat. Oleh 

karena itu SCTV menangkap dan mengekspresikannya melalui berbagai program 

berita dan feature produksi Divisi Pemberitaan seperti Liputan 6 Pagi, Liputan Siang, 

dan Liputan Petang.  

b) INews TV 
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INews TV merupakan pengembangan dari SUN TV yang tayang perdana pada 

tanggal 5 Maret 2008. Seiring dengan berjalannya waktu,  6 April 2015 SINDOTV 

berubah menjadi INewsTV yang merupakan singkatan dari Indonesia News Televisi 

yang berkantor di MNC Tower Lt. 23 Jl. Kebon Sirih Raya Jakarta. INews Tv 

(Indonesia News Televisi) merupakan salah satu stasiun televisi swasta nasional yang 

tergabung dalam MNC grup. INews Tv menambah daftar televisi Hary Tanoesoedibjo 

yang sekaligus pimpinan dari MNC grup. INews Tv hadir sebagai tv berita yang 

tentunya akan semakin meramaikan persaingan antar tv yang memiliki genre yang 

sama seperti TV One, Metro TV dan Kompas TV. 

INews Tv didukung oleh news centre dan news gathering terbesar di Indonesia. 

Bahkan, news gathering INews TV akan memasok program news di sejumlah stasiun 

televisi dan channel. Hal tersebut difungsikan guna memperkuat keunggulannya 

sebagai stasiun televisi berita. Adapun program berita dalam INews Tv yaitu iNews 

pagi, iNews siang, iNews petang, iNews malam, iNews terkini, Police Line, dan 

International News. Selain program berita, INews Tv menayangkan beberapa program 

menarik bagi pemirsa Indonesia. Program tersebut yaitu talkshow, magazine, 

documentary, yang dikemas lebih segar dan menghibur. Program informasi, 

entertainment dan olahraga juga tidak kalah menarik yang ditayangkan oleh INews 

Tv.  

c. Korupsi 

Korupsi dalam sejarah manusia bukanlah hal yang baru. Secara etimologi, 

korupsi berarti orang-orang yang memiliki kekuasaan berkeinginan melakukan 

kecurangan secara tidak sah untuk memperoleh uang atau keuntungan pribadi 

(Harahap, 2009). Selanjutnya Robert Klitgaard (dalam Harahap, 2009) mendefinisikan 

“corruption is the abuse of public power for private benefit” yaitu korupsi adalah 

penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi dan golongan. Tidak jauh 

beda dengan yang dikemukakan oleh Klitgaard, Unesco Courier (1996) 

mendefinisikan korupsi sebagai tindakan penyimpangan jabatan publik demi 

keuntungan pribadi dan golongan (misuse of office for personal gain). Begitu pula 

pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa korupsi adalah setiap 
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perilaku yang mengarah untuk merugikan masyarakat dan perilkau untuk memperkaya 

diri sendiri. 

Sedangkan  menurut  Beveniste  (dalam  Suyatno, 2005) korupsi  

didefenisikan  dalam  4 jenis sebagai berikut. 

1. Discretionery  corupptionyaitu  korupsi   yang   dilakukan karena  adanya  

kebebasan  dalam  menentukan  kebijakan,  sekalipun nampaknya bersifat sah, 

bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. 

2. Illegal corupptionyaitu suatujenistindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa   

atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. 

3. Mercenery  corruptionyaitu  jenis  tindak  pidana  korupsi yang   dimaksud   untuk 

memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan 

kekuasaan. 

4. Ideologi corruption yaitu jenis korupsi ilegal maupun discretionery yang  

dimaksudkan  untuk  mengejat  tujuan kelompok. 

1) Penyebab Korupsi 

Harahap (2009) menjelaskan bahwa penyebab suatu perbuatanjika dipandang 

dari ilmu psikologi ialah adanya interaksi antar faktor yanga da dalam diri seseorang 

dengan faktor yang ada di luar dirinya. Kedua faktor ini berinteraksi satu sama lain 

dalam wadah budaya yang lebih luas. Faktor dari dalam diri adalah sesuatu yang 

disebut sebagai ciri kepribadiann. Ciri kepribadian ini cenderung membuat orang 

lebih mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Kecenderungan ini disebabkan oleh 

tidak adanya sesuatu yang membentengi dirinya, sehingga yang punya kemauan 

adalah nafsu. Sedangkan faktor di luar diri adalah kondisi-kondisi di luar yang 

mempermudah perbuatan korupsi. Seperti faktor kebudayaan, faktor struktur 

kekuasaan, faktor ekonomi, dan faktor kelemahan hukum. 
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ABSTRAK 

Pembelajaran keterampilan berbahasa dan bersastra Indonesia ada empat kompetensi 
berbahasa, yaitu: menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Pembelajaran 
apresiasi sastra ‘diselipkan’ di antara empat keterampilan berbahasa tersebut. Padahal 
tujuan pembelajaran bahasa dan sastra itu berbeda. Pembelajaran bahasa lebih 
ditekankan pada fungsi bahasa sebagai alat berkomunikasi, sedangkan sastra lebih 
kepada afektif siswa. Dan ini sejalan dengan semangat Kurikulum 2013 termasuk edisi 
revisi. Tetapi, materi sastra sebagai alat untuk mengembangkan fungsi afektif siswa 
justru masih sangat terbatas. Oleh karena itu, pada tinjauan ilmiah ini akan dipaparkan 
perbandingan isi/konten 3 kurikulum yang sudah diberlakukan di Indonesia, yaitu 
kurikulum 2006, kurikulum 13, dan kurikulum 2013 edisi revisi. Isi / konten sastra ini 
sangat penting agar tujuan pembelajaran sastra dapat tercapai. Menuju masyarakat 
yang literat, khususnya literasi sastra. 

Kata kunci: pembelajaran sastra, perbandingan kurikulum, literasi sastra 

 

ABSTRACT 
Language and literature learning are four language competencies. There are 
listening, reading, writing and speaking. Appreciation literature learning tucked in 
between four language competencies. Even though, aim learning of language skills 
and literature is different. Language learning is more emphasis on language 
function as a communication tool while the learning of literature is more affective 
students. And this is line with the spirit of the 2013 curriculum including the revised 
editional. But, literaty material as a tool to develop affective function of students is 
still very limited. Therefore, on this scientific review will be presented comparison 
of three curriculum already in effect in Indonesia, the 2006 curriculum, the 2013 
curriculum and curriculum 2013 revised edition. Literary content is very important 
for purpose of learning literature can be achieved. Towards literary learning.  
Key word : Literature learning, curriculum comparison, literary literature 
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PENDAHULUAN 
Perubahan paradigma pembelajaran bahasa Indonesia tertuang dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka 

dasar dan struktur kurikulum yang dikenal dengan nama Kurikulum 2013 (Kurtilas). 

Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar 

seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, 

berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. Kemampuan ini kemudian disusun 

dalam struktur kompetensi inti, yaitu pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa 

ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik.  

Perubahan mendasar ini terlihat dari struktur tujuan pengembangan. pendidikan. 

Sikap (afektif) mendapat perhatian utama, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. 

Melalui pengembangan kognitif, kapasitas berpikir manusia harus berkembang. 

Melalui pengembangan psikomotorik, kecakapan hidup manusia harus tumbuh. Pada 

intinya pendidikan utama itu bertujuan untuk membentuk karakter seseorang, yang 

mendasari tumbuh dan berkembangnya kemampuan kognitif dan psikomotorik.  

Perubahan sebagaimana hal di atas berkonsekuensi pada perubahan berbagai 

strategi pendidik dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pendidik harus berubah 

dalam membantu peserta didik untuk berbahasa dan bersastra. Ia tidak sama seperti 

guru pelajaran lain yang mentransfer ilmu kepada peserta didik, melainkan melatih 

kemampuan berbahasa atau bersastra. Pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah 

bukan tentang ilmu bahasa atau ilmu sastra, melainkan peningkatan kemampuan 

berkomunikasi lisan dan tulisan. Dengan demikian, pembelajaran Bahasa Indonesia 

saat ini diarahkan pada upaya membangun budaya literasi.  

Budaya literasi dalam Standar Isi ditunjukkan dengan materi pokok 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang terbagi ke dalam empat standar kompetensi, 

yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Selain itu, pada akhir 

pendidikan setiap tingkatan, peserta didik SD/MI dan SMP/MTs sekurang-kurangnya 

telah membaca 9 buku, sedangkan peserta didik SMA/MA sekurang-kurangnya telah 

membaca 15 buku sastra atau nonsastra. Ketentuan dalam standar ini merupakan target 

minimal dari pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah atau madrasah.  
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Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah 

dilihat dari materi (isi) terbagi menjadi dua kelompok materi, yaitu keterampilan 

berbahasa dan keterampilan bersastra. Pembelajaran bahasa lebih ditekankan pada 

fungsi bahasa sebagai alat berkomunikasi. Sedangkan pembelajaran sastra lebih 

ditekankan kepada kehalusan perasaan (afektif ) siswa. Dan ini sejalan dengan 

semangat Kurikulum 2013 termasuk edisi revisi. Tetapi, materi sastra sebagai alat 

untuk mengembangkan fungsi afektif siswa justru masih sangat terbatas. Padahal, 

materi ibarat sarana yang dapat kita gunakan untuk mencapai tujuan. 

Dari hal ini, timbul pertanyaan besar setelah 3 tahun Standar Isi dan Standar 

Kompetensi Lulusan diundangkan oleh pemerintah. 1) Apakah literasi sastra sudah 

mendapatkan porsi yang cukup dalam kurikulum 2006, kurikulum 2013 dan kurikulum 

2013 edisi revisi?  

 

 

PEMBAHASAN 

 

Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah 

dilihat dari materi (isi) terbagi menjadi dua kelompok materi, yaitu keterampilan 

berbahasa dan keterampilan bersastra. Pembelajaran bahasa lebih ditekankan pada 

fungsi bahasa sebagai alat berkomunikasi. Sedangkan pembelajaran sastra lebih 

ditekankan kepada kehalusan perasaan (afektif ) siswa. Dan ini sejalan dengan 

semangat Kurikulum 2013 termasuk edisi revisi.  

Banyak pihak yang masih mengkhawatirkan kualitas pembelajaran bahasa 

Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, siswa SMA di Amerika, 

Belanda, dan Prancis diwajibkan membaca 30 buku sastra. Demikian pula di negara-

negara Asia, seperti di Jepang para siswa diwajibkan membaca 15 buku sastra, di 

Brunai diwajibkan membaca 7 buku sastra, dan di Singapura diwajibkan membaca 6 

buku sastra. Oleh karena punya keinginan untuk meningkatkan kemampuan membaca 

bagi para siswa di negara kita, maka dalam Standar Isi ditetapkan target jumlah bacaan 
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sastra dan nonsastra yang harus dibaca. Namun, di dalam kenyataan hal ini masih 

diabaikan. 

 

Literasi Sastra 

Dalam khazanah pembelajaran bahasa, literasi diartikan melek huruf, 

kemampuan baca tulis, kemelekwancanaan atau kecakapan dalam membaca dan 

menulis (Alwasilah, 2001). Pengertian literasi berdasarkan konteks penggunaanya 

dinyatakan Baynham (1995:9) bahwa literasi merupakan integrasi keterampilan 

menyimak, berbicara, menulis, membaca, dan berpikir kritis. James Gee (1990) 

mengartikan literasi dari sudut pandang ideologis kewacanaan yang menyatakan 

bahwa literasi adalah “mastery of, or fluent control over, a secondary discourse.” 

Dalam memberikan pengertian demikian Gee menggunakan dasar pemikiran bahwa 

literasi merupakan suatu keterampilan yang dimiliki seseorang dari kegiatan berpikir, 

berbicara, membaca, dan menulis. 

Di dalam pembelajaran bersastra dikehendaki terjadinya kegiatan bersastra, 

yaitu kegiatan menggunakan bahasa dan estetika (Rusyana dan Suryaman, 2005). Jadi, 

berbagai unsur sastra, seperti tokoh, penokohan, alur cerita, latar cerita di dalam prosa; 

unsur bentuk dan makna di dalam puisi; dialog dan teks pelengkap di dalam drama 

tidaklah diajarkan secara berdiri sendiri sebagai unsur-unsur yang terpisah, melainkan 

dalam susunan yang padu sebagai karya cipta yang indah di dalam kegiatan 

mendengarkan, kegiatan berbicara, kegiatan membaca, dan kegiatan menulis. 

Kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis itu digunakan dalam 

kegiatan berapresiasi, yaitu oleh seseorang dalam berhubungan dengan karya sastra. 

Sastra di dalam kegiatan berapresiasi digunakan untuk bertukar pikiran, perasaan, 

pendapat, imajinasi, dan sebagainya sehingga terjadi kegiatan sambut-menyambut. 

 Kegiatan pembelajaran literasi sastra dapat membawa dampak terhadap 

pembentukan karakter peserta didik melalui literasi yang dilakukan. Hal ini sejalan 

dengan fungsi pembelajaran sastra. Fungsi pembelajaran sastra dalam Sudikan 

(2009:13) dapat (a) memperkaya mental-batin, (b) memahami manusia dalam 

keberagaman, (c) memahami latar sosial, (d) menyadarkan akan eksistensi manusia, 

(e) menumbuhkan jiwa kemanusiaan, (f) membangun kultur religius, (g) 
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menggetarkan segala roh gerak yang bermuara pada kebaikan. Alangkah indahnya jika 

pembelajaran sastra di sekolah mampu memerankan fungsi penting ini. 

 

Materi Keterampilan Bersastra di dalam Kurikulum 2006 

Perubahan paradigma pembelajaran bahasa Indonesia tertuang dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 22 tahun 2006 tentang Standar 

Isi dan Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL). Dalam permendiknas ini diungkapkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia 

di sekolah atau madrasah diarahkan pada peningkatan kemampuan peserta didik untuk 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan 

maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia 

Indonesia (Depdiknas, 2006). Perubahan ini merupakan salah satu realisasi dari 

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

sebagai pencanangan mutu pendidikan yang secara lengkap tertuang dalam Rencana 

Strategik 2005-2025 berupa strategi ”Kebijakan Peningkatan Mutu, Relevansi, dan 

Daya Saing”. 

 

Ruang Lingkup Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2006 

Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup komponen 

kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut: mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Sedangkan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar untuk setiap kelas untuk materi sastra adalah sebagai 

berikut. 

1.      Kelas  X,  Semester  1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Mendengarkan 

    Memahami puisi yang 
disampaikan secara 
langsung/tidak langsung 

5.1 Mengidentifikasi unsur-unsur bentuk suatu puisi 
yang disampaikan secara langsung ataupun melalui 
rekaman    
Mengungkapkan isi suatu puisi yang 
disampaikan  secara langsung ataupun melalui 
rekaman   
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Berbicara 

    Membahas cerita pendek 
melalui kegiatan  diskusi  
 

6.1 Mengemukakan hal-hal yang menarik atau 
mengesankan dari cerita pendek  melalui 
kegiatan  diskusi  

6.2 Menemukan  nilai-nilai  cerita pendek melalui 
kegiatan  diskusi  

Membaca 
    Memahami  wacana 

sastra melalui kegiatan 
membaca puisi 
dan cerpen 
 

7.1 Membacakan puisi  dengan lafal, nada, tekanan, dan 
intonasi yang tepat 

7.2 Menganalisis keterkaitan unsur intrinsik suatu 
cerpen dengan kehidupan sehari-hari 

Menulis 
    Mengungkapkan pikiran, 

dan perasaan  melalui 
kegiatan menulis  puisi  
 

8.1 Menulis puisi lama dengan memperhatikan bait, 
irama, dan rima 

8.2 Menulis puisi baru dengan memperhatikan bait, 
irama, dan rima 

 

2.      Kelas X, Semester  2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Mendengarkan 

13.  Memahami cerita rakyat 
yang dituturkan   
 
 
 
 

  Menemukan hal-hal yang menarik tentang tokoh 
cerita rakyat yang disampaikan secara langsung dan 
atau melalui rekaman    

  Menjelaskan hal-hal yang menarik tentang latar 
cerita rakyat yang disampaikan secara langsung dan 
atau  melalui rekaman   

Berbicara 
14.  Mengungkapkan 

pendapat terhadap puisi 
melalui diskusi  
 

  Membahas isi puisi berkenaan dengan gambaran 
penginderaan, perasaan, pikiran, dan 
imajinasi melalui  diskusi  

  Menghubungkan isi puisi dengan realitas alam, sosial 
budaya, dan masyarakat melalui diskusi  

Membaca 
15.  Memahami sastra 

Melayu klasik   
 

  Mengidentifikasi karakteristik 
dan   struktur        unsur intrinsik sastra Melayu 
klasik 

  Menemukan  nilai-nilai yang terkandung di 
dalam sastra Melayu klasik 

Menulis 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
16.  Mengungkapkan 

pengalaman diri sendiri 
dan orang lain ke 
dalam  cerpen 
 

  Menulis karangan berdasarkan  kehidupan diri 
sendiri dalam   cerpen (pelaku, peristiwa, latar) 

  Menulis karangan berdasarkan  pengalaman orang 
lain dalam   cerpen (pelaku, peristiwa, latar) 

 

 

 

3.      Kelas XI,  Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Mendengarkan 

    Memahami pementasan 
drama   

  Mengidentifikasi peristiwa, pelaku dan 
perwatakannya, dialog, dan konflik pada pementasan 
drama 

5.2  Menganalisis  pementasan drama berdasarkan teknik 
pementasan 

Berbicara 
      Memerankan tokoh 

dalam pementasan drama 
  Menyampaikan dialog disertai gerak-gerik dan 

mimik, sesuai dengan watak tokoh 
  Mengekpresikan perilaku dan dialog tokoh 

protogonis dan atau antagonis 
Membaca 

    Memahami berbagai 
hikayat, novel 
Indonesia/novel 
terjemahan 

  Menemukan unsur-unsur intrinsik  dan ekstrinsik 
hikayat 

  Menganalisis unsur-unsur intrinsik  dan ekstrinsik 
novel Indonesia/terjemahan 

Menulis 
    Mengungkapkan 

infomasi   melalui penulis
an  resensi     

  Mengungkapkan prinsip-prinsip penulisan resensi   
  Mengaplikasikan prinsip-prinsip penulisan resensi   

 

 

4.      Kelas XI,  Semester  2 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Mendengarkan 

13.  Memahami 
pembacaan cerpen 

  Mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar dalam 
cerpen yang dibacakan 

   Menemukan nilai-nilai dalam cerpen yang 
dibacakan     

Berbicara 
14.  Mengungkapkan wacana 

sastra dalam bentuk 
pementasan drama   

  Mengekspresikan dialog para tokoh 
dalampementasan drama  

  Menggunakan gerak-gerik,  mimik, dan intonasi, 
sesuai dengan watak tokoh dalampementasan drama  

Membaca 
15.  Memahami buku 

biografi, novel, dan 
hikayat 

  Mengungkapkan hal-hal  yang menarik dan dapat 
diteladani dari tokoh   

  Membandingkan unsur intrinsik  dan ekstrinsik novel 
Indonesia/ terjemahan dengan hikayat    

Menulis 
Menulis naskah  drama      Mendeskripsikan perilaku manusia melalui dialog 

naskah drama 
  Menarasikan pengalaman manusia  dalam bentuk 

adegan dan latar pada naskah drama 
 

 

5.      Kelas XII, Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Mendengarkan 

      Memahami pembacaan 
novel 

        Menanggapi pembacaan penggalan novel dari segi 
vokal, intonasi, dan penghayatan    

        Menjelaskan unsur-unsur intrinsik dari pembacaan 
penggalan novel    
 

Berbicara 
    Mengungkapkan 

pendapat 
tentang pembacaan  puisi   

  Menanggapi pembacaan puisi lama tentang lafal, 
intonasi, dan ekspresi yang tepat 

  Mengomentari pembacaan puisi baru tentang lafal, 
intonasi, dan ekspresi yang tepat 

Membaca 
    Memahami  wacana 

sastra puisi dan cerpen 
  Membacakan puisi karya sendiri dengan lafal, 

intonasi, penghayatan dan ekspresi yang sesuai 
  Menjelaskan unsur-unsur intrinsik cerpen      

Menulis 
    Mengungkapkan 

pendapat, informasi, dan 
  Menulis resensi buku kumpulan cerpen berdasarkan 

unsur-unsur resensi 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
pengalaman dalam bentuk 
resensi dan cerpen 

  Menulis cerpen  berdasarkan kehidupan orang lain 
(pelaku, peristiwa, latar) 

 

 

6.      Kelas XII, Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Mendengarkan 

    Memahami pembacaan 
teks drama 

  Menemukan unsur-unsur intrinsik teks drama yang 
dididengar melalui pembacaan        

  Menyimpulkan isi drama melalui  pembacaan teks 
drama   

Berbicara 
    Mengungkapan 

tanggapan terhadap 
pembacaan puisi lama   

  Membahas ciri-ciri dan nilai-nilai yang terkandung 
dalam gurindam    

  Menjelaskan keterkaitan gurindam dengan kehidupan 
sehari-hari 

Membaca 
    Memahami buku 

kumpulan puisi 
kontemporer dan  karya 
sastra yang dianggap 
penting pada tiap periode 

  Mengidentifikasi   tema dan ciri-
ciri puisikontemporer melalui kegiatan membaca 
buku kumpulan puisi komtemporer 

  Menemukan perbedaan 
karakteristik angkatan melalui membaca karya sastra 
yang dianggap penting pada setiap periode    

Menulis 
    Mengungkapkan 

pendapat dalam 
bentuk kritik dan esai 

  Memahami prinsip-prinsip penulisan kritik dan esai 
  Menerapkan prinsip-prinsip  penulisan kritik dan 

esai  untuk mengomentari  karya sastra   

 
Materi Keterampilan Bersastra dalam Kurikulum 2013 

Perubahan paradigma pembelajaran bahasa Indonesia tertuang dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka 

dasar dan struktur kurikulum yang dikenal dengan nama Kurikulum 2013 (Kurtilas). 

Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar 

seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, 

berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. Kemampuan ini kemudian disusun 

dalam struktur kompetensi inti, yaitu pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa 

ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. 
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Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pembentukan sikap/afektif. Untuk 

pembentukan sikap ini, hanya aspek-aspek seni yang mampu menjangkaunya. Sikap 

hanya akan terjangkau dengan seni matematika, seni kimia, seni fisika, dan seterusnya. 

Oleh sebab itu, aspek sastra menjadi sesuatu yang mutlak disuguhkan kepada peserta 

didik.  

 

Ruang Lingkup Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013 untuk SMA 

Permendikbud No. 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur 

Kurikulum SMA/MA menjelaskan bahwa kurikulum 2013 dikembangkan atas teori 

“pendidikan berdasarkan standar” (standard-based education), dan teori kurikulum 

berbasis kompetensi (competency-based curriculum). 

Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia SMA adalah sebagai berikut. 

Kelas X Kelas XI Kelas XII 
Teks Anekdot Teks Cerpen Teks Cerita Sejarah 
Laporan Hasil 
Observasi 

Teks Pantun Teks Berita 

Prosedur Kompleks  Teks Cerita Ulang Teks Iklan 
Negosiasi Teks Eksplanasi 

Kompleks 
Teks Editorial / Opini 

 Teks Film / Drama Teks Novel 
 

Materi Keterampilan Bersastra pada Kurikulum 2013 Edisi Revisi 

 

Kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia secara umum bertujuan agar 

peserta didik mampu mendengarkan, membaca, memirsa (viewing), berbicara, dan 

menulis. Kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan tiga hal lingkup materi yang 

saling berhubungan dan saling mendukung pengembangan kompetensi pengetahuan 

kebahasaan dan kompetensi keterampilan berbahasa (mendengarkan, membaca, 

memirsa, berbicara, dan menulis) peserta didik. Kompetensi sikap secara terpadu 

dikembangkan melalui kompetensi pengetahuan kebahasaan dan kompetensi 

keterampilan berbahasa.  Ketiga hal lingkup materi tersebut adalah bahasa 

(pengetahuan tentang Bahasa Indonesia); sastra (pemahaman, apresiasi, tanggapan, 

analisis, dan penciptaan karya sastra); dan literasi (perluasan kompetensi berbahasa 
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Indonesia dalam berbagai tujuan khususnya yang berkaitan dengan membaca dan 

menulis). 

Silabus SMA Kurikulum 2013  revisi 2016 Bahasa Indonesia Kelas X, XI, XII 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia diberikan sejak SD/MI hingga 

SMA/MA/SMK/MAK. Kerangka pengembangan kurikulum Bahasa Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan kompetensi kurikulum Bahasa Indonesia ditekankan pada 

kemampuan mendengarkan, membaca, memirsa (viewing), berbicara, dan 

menulis. Pengembangan kemampuan tersebut dilakukan melalui berbagai teks. 

Dalam hal ini teks merupakan perwujudan kegiatan sosial dan memiliki tujuan 

sosial. Kegiatan komunikasi dapat berbentuk tulisan, lisan, atau multimodal 

(teks yang menggabungkan bahasa dan cara/media komunikasi lainnya seperti 

visual, bunyi, atau lisan sebagaimana disajikan dalam film atau penyajian 

komputer); 

2. Kompetensi dasar yang dikembangkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam 

mendengarkan, membaca, memirsa (viewing), berbicara, dan menulis. Untuk 

mencapai kompetensi tersebut peserta didik melakukan kegiatan berbahasa dan 

bersastra melalui aktivitas lisan dan tulis, cetak dan elektronik, laman tiga 

dimensi, serta citra visual lain; 

3. Lingkup materi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas I-XII merupakan 

penjabaran 3 lingkup materi: bahasa, sastra, dan literasi; 

4. Lingkup materi bahasa mencakup pengenalan variasi bahasa sebagai bagian 

dari masyarakat Indonesia yang multilingual, bahasa untuk interaksi (bahasa 

yang digunakan seseorang berbeda sesuai latar sosial dan hubungan sosial 

peserta komunikasi), aksen, gaya bahasa, penggunaan idiom (sebagai  bagian 

dari identitas sosial dan personal, struktur dan organisasi teks (teks terstruktur 

untuk tujuan tertentu, bagaimana bahasa digunakan untuk menciptakan teks 

agar kohesif, tingkat kerumitan teks dan topik, pola dan ciri-ciri kebahasaanya, 
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berteks secara tepat dengan menggunakan kata, kalimat, paragraf secara 

efektif); 

5. Lingkup materi sastra mencakup pembahasan konteks sastra, tanggapan 

terhadap karya sastra, menilai karya sastra, dan menciptakan karya sastra; dan 

6. Lingkup materi literasi mencakup teks dalam konteks, berinteraksi dengan 

orang lain, menafsirkan, menganalisis, mengevaluasi teks, dan mencipta teks. 

 

Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial dicapai melalui pembelajaran tidak 

langsung (indirect teaching), yaitu keteladana, pembiasaan, dan budaya sekolah 

dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi 

peserta didik. 

Penumbuhan dan pengembangan Kompetensi Sikapdilakukan sepanjang proses 

pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 

 

Pengembangan Kompetensi Dasar (KD) tidak dibatasi oleh rumusan 

Kompetensi Inti (KI) tetapi disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, 

kompetensi, lingkup materi, dan psikopedagogi. 

  

Ruang Lingkup Materi Bahasa Indonesia untuk SMA/MA/SMK/MAK 

(Umum): 

 
Kelas X Kelas XI Kelas XII 

1) Laporan Hasil 
Observasi 

2) Teks Eksposisi 
3) Anekdot 
4) Hikayat 
5) Ikhtisar Buku 
6) Teks Negosiasi 
7) Debat 
8) Cerita Ulang 

(Biografi) 
9) Puisi 
10) Resensi Buku 

1) Teks Prosedur 
2) Jenis Kalimat 
3) Teks Eksplanasi 
4) Struktur Teks 
5) Ceramah 
6) Pengayaan Non 

Fiksi 
7) Cerpen 
8) Proposal 
9) Karya Ilmiah 
10) Resensi 
11) Drama 
12) Novel 

1) Surat Lamaran 
2) Novel Sejarah 
3) Teks Editorial 
4) Novel 
5) Unsur Kebahasaan 
6) Artikel 
7) Fakta dan Opini 
8) Kritik 
9) Drama 
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Perbandingan Konten Literasi Sastra pada Kurikulum 2006, Kurikulum 

2013, dan Kurikulum 2013 Edisi Revisi 

Pembelajaran sastradi SMA merupakan pembelajaran yang sangat penting 

peranannya untuk membentuk daya nalar peserta didik dan mengenal sastra sebagai 

salah satu bentuk kebudayaan di Indonesia. 

Kurikulum 2006 masih memberikan porsi pembelajaran bahasa dan sastra 

yang seimbang. Artinya kompetensi berbahasa dan bersastra yang meliputi 

mendengar, berbicara, membaca, dan menulis mendapat porsi yang sama dalam 

konten materi pembelajaran. Pembelajaran sastra tidak hanya sebatas pada 

pemberian teks sastra dalam genre tertentu untuk dipahami dan diinterpretasikan 

oleh peserta idik (apresiatif reseptif). Tetapi, harus diarahkan pada penumbuhan 

kemampuan peserta didik dalam menilai atau mengkritik kelebihan dan kekurangan 

teks. Berdasarkan penilaian itulah, peserta didik mampu membuat teks lain yang 

lebih bermutu, baik teks yang segenre ataupun tidak. 

Berbanding terbalik dengan Kurikulum 2013. Kurikulum yang menempatkan 

pendidikan karakter, literasi sastra justru tidak mendapatkan tempat. Padahal tujuan 

akhir pembelajaran sastra adalah memperkaya pengalaman peserta didik dan 

menjadikannya lebih tanggap terhadap peristiwa-peristiwa manusiawi, pengenalan 

dan rasa hormatnya terhadap tata nilai, baik dalam konteks individu, maupun sosial.  

 Misalnya, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas X SMA. Terdapat 

lima materi teks yang diajarkan. Kelima materi tersebut adalah teks laporan hasil 

observasi, teks eksposisi, teks prosedur kompleks, teks anekdot, dan teks negosiasi. 

Selama satu tahun pesertad idik hanya mempelajari satu teks sastra, yaitu teks 

anekdot. Apabila dibandingkan dengan materi bahasa, maka sastra 1:4 dengan 

bahasa.  

Bagaimana dengan Kurikulum 2013 Ed. Revisi?   

Kurikulum 2013 Edisi Revisi mata pelajaran Bahasa Indonesia secara umum 

bertujuan agar peserta didik mampu mendengarkan, membaca, memirsa (viewing), 

berbicara, dan menulis. Kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan tiga hal lingkup 
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materi yan berhubungan dan saling mendukung pengembangan kompetensi 

pengetahuan kebahasaan dan kompetensi keterampilan  berbahasa (mengdengarkan, 

membaca, memirsa, berbicara dan menulis) peserta didik. Kompetensi sikap secara 

terpadu dikembangkan melalui kompetensi pengetahuan kebahasaan dan kompetensi 

keterampilan berbahasa. Ketiga hal lingkup materi tersebut adalah bahasa 

(pengetahuan tentang Bahasa Indonesia); sastra (pemahaman, apresiasi, tanggapan, 

analisis, dan penciptaan karya sastra); dan literasi (perluasan kompetensi berbahasa 

Indonesia dalam berbagai tujuan, khususnya yang berkaitan dengan membaca dan 

menulis). 

Tujuan pembelajaran sastra ternyata tidak didukung oleh kompetensi dasar yang 

diharapkan. Artinya untuk materi sastra sudah mengalami peningkatan dibanding 

Kurikulum 2013, tetapi kompetensi dasar yang diharapkan mampu membentuk literasi 

sastra belum terakomodir. 

Misalnya materi kelas X. Dari total 10 materi yang diajarkan, materi sastra 4:6 

untuk materi keterampilan berbahasa. Hampir 50%, hanya saja kompetensi dasar yang 

digunakan sebagai dasar indikator ketercapaian jutru sangat tidak sistematis. 

Sebagai contoh materi teks anekdot (KD 3.5 dan KD 3.6). KD 3.5 adalah 

mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat dan menganalisis struktur dan 

kebahasaan teks anekot. Kompetensi yang disampaikan sangat tidak runtut dan tidak 

menyentuh pembelajaran kompetensi bersastra yang lengkap. 

 

PENUTUP 

Pembelajaran sastradi SMA merupakan pembelajaran yang sangat penting 

peranannya untuk membentuk daya nalar peserta didik dan mengenal sastra sebagai 

salah satu bentuk kebudayaan di Indonesia. Selain itu, pembelajaran sastra lebih 

ditekankan kepada kehalusan perasaan (afektif ) siswa. Dan ini sejalan dengan 

semangat Kurikulum 2013 termasuk edisi revisi. Tetapi, materi sastra sebagai alat 

untuk mengembangkan fungsi afektif siswa justru masih sangat terbatas. Padahal, 

materi ibarat sarana yang dapat kita gunakan untuk mencapai tujuan. 

Ruang lingkup materi untuk literasi sastra dalam kurikulum selalu 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari hasil perbandingan 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
793 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

lingkup materi sastra pada tiga kurikulum berikut. Kurikulum 2006 memberikan 

porsi yang seimbang antara materi bahasa dan sastra. Kompetensi dasar yang 

ditetapkan mencakup empat kompetensi berbahasa dan bersastra, yaitu 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Sedangkan Kurikulum 2013, 

materi sastra mulai terpinggirkan. Materi sastra di kelas X hanya 1 materi. 

Selanjutnya, harapan akan terakomodirnya literasi sastra pada Kurikulum 2013 

Edisi Revisi juga belum terpenuhi. Memang, secara materi lebih banyak, tetapi 

kompetensi dasar tidak menyeluruh. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran sastra 

tuntas belum tercapai.  
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Abstrak: Masyarakat Jawa Timur didominasi suku Jawa, dimana terbagi dalam empat 
sub kebudayaan Jawa, yakni sub kebudayaan Mataraman, Pesisir Utara, Jombangan 
dan Arek. Keempat sub kebudayaan tersebut, memiliki karakteristik tersendiri. Salah 
satu karakteristik yaitu syair lagu dolanan anak-anak. Keberadaan syair lagu dolanan 
pada masyarakat Jawa Timur kian memprihatinkan, tergerus dengan budaya 
globalisasi. Namun demikian, masih ada beberapa generasi pada masyarakat Jawa 
Timur yang melestarikannya. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bertujuan 
menemukan dan mendeskripsikan komposisi, pertunjukan dan pewarisan syair lagu 
dolanan anak-anak Jawa pada masyarakat Jawa Timur  menggunakan kajian struktur 
naratif Albert B. Lord. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber 
data penelitian adalah informan yaitu anak-anak, orang tua, guru dan budayawan. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, perekaman, wawancara mendalam 
dan pencatatan. Teknik analisis data menggunakan content analysis dan analisis 
deskriptif. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan trianggulasi, diskusi 
analitik, dan member check. Hasil penelitian berupa komposisi syair lagu dolanan 
bergantung pada kemampuan orang tua atau budayawan, budaya dan lingkungan 
sekitar. Ketiga hal tersebut, menyebabkan terjadinya perbedaan syair lagu dolanan di 
keempat kabupaten yaitu sub kebudayaan Mataraman, Arek, Jombangan, dan Pesisir. 
Komposisi yang berbeda menjadikan pertunjukan syair lagu yang berbeda. 
Pertunjukan syair lagu dolanan anak-anak dibagi menjadi dua jenis yakni pertunjukan 
syair lagu dolanan dengan permaian dan tanpa permainan. Pertunjukan syair lagu 
dolanan tanpa permaianan dibagi menjadi pertunjukan dengan peragakan isi, bertepuk 
tangan atau alat, dan tanpa bertepuk tangan. Komposisi dan pertunjukan bergantung 
pada pewarisan yang dilakukan oleh orang tua dan budayawan kepada anak-anaknya. 
Pewarisan syair lagu dolanan anak-anak terdapat dua jenis yaitu pewarisan secara 
formal dan non formal. Pewarisan secara formal bergantung pada memori (komposisi) 
guru kelas dan kebijakan sekolah yakni visi dan misi sekolah. Pewarisan secara non 
formal bergantung pada memori (komposisi) orang tua dan budayawan. 
 Kata Kunci: Komposisi, Pertunjukan dan Pewarisan 
 
Abstract: East Java community is dominated by Javanese, which is divided into four 
sub-culture of Java, namely sub culture of Mataraman, North Coast, Jombangan and 
Arek. The four sub-cultures have their own characteristics. One of the characteristics 
of the song is a children's dolanan song. The existence of the lyric of dolanan songs in 
East Java society increasingly concern, eroded by the culture of globalization. 
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Nevertheless, there are still generations of East Javanese who preserve it. Based on the 
description, the researcher aims to find and describe the composition, performance and 
inheritance of Javanese children dolanan song in the society of East Java using the 
study of the narrative structure of Albert B. Lord. This research method using 
qualitative method. Sources of research data are informants ie children, parents, 
teachers and humanists. Data collection techniques use observation, recording, in-
depth interviews and recording. Data analysis techniques using content analysis and 
descriptive analysis. Techniques of testing the validity of data using triangulation, 
analytical discussion, and member check. The result of the research in the form of 
poetry song compositions depends on the ability of parents or cultural, cultural and 
environment. The third thing, causing the difference of the lyrics of dolanan songs in 
the four districts of sub-culture Mataraman, Arek, Jombangan, and Coastal. Different 
compositions make a different song poetry performance. Children's songwriting poetry 
performance is divided into two types, namely the performance of the dolanan song 
with the game and without the game. The unadorned dolanan songwriting performance 
is divided into performances by displaying the contents, clapping or appliance, and 
without clapping. Composition and performances depend on the inheritance of parents 
and culture to their children. Inheritance of children's dolanan songwriting there are 
two types of formal and non-formal inheritance. Formal inheritance depends on the 
memory (composition) of classroom teachers and school policy that is the vision and 
mission of the school. Inheritance is non-formal depending on the memory 
(composition) of parents and humanists. 
Keyword: Composition, Performing and Inheritance 
 
PENDAHULUAN  

Jawa Timur merupakan provinsi paling ujung di Pulau Jawa. Provinsi Jawa 

Timur dihuni oleh dua suku besar yakni suku Jawa dan Madura. Suku Jawa yang 

menghuni Provinsi Jawa Timur terbagi dalam empat sub kebudayaan. Sub kebudayaan 

Jawa Mataraman, Jombangan, Pesisiran dan Arek. Keempat sub kebudayaan tersebut, 

memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satunya, dalam nyanyian rakyat atau lagu 

dolanan anak-anak. Lagu dolanan memiliki sifat didaktis dan sosial, menurut Riyadi 

(1995:59) sifat didaktis artinya lagu dolanan itu mengandung unsur pendidikan, baik 

yang disampaikan secara langsung dalam lirik lagu atau disampaikan secara tersirat, 

dengan berbagai perumpamaan atau analogi. Sifat sosial artinya bahwa lagu dolanan 

memiliki potensi untuk menjalin hubungan sosial anak dan menumbuhkan sifat-sifat 

sosial. Sifat-sifat yang terdapat dalam syair lagu dolanan, dibuat karena syair lagu 

dolanan ditujukan untuk dunia anak. Dunia anak adalah dunia bermain, sehingga 

dalam menciptakan lagu dolanan tidak bisa lepas dari unsur bermain. Kartini (2011:2) 

menjelaskan bahwa lagu dolanan memiliki aturan, yaitu (1) bahasa sederhana, (2) 
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cengkok sederhana, (3) jumlah baris terbatas, (4) berisi hal-hal yang selaras dengan 

keadaan anak. Lagu dolanan memiliki berbagai bentuk dalam menyajikannya. 

Dharmamulya dkk (1992:48) menggolongkan lagu dolanan dalam lima bentuk yaitu 

(1) lagu pengantar suatu permainan, (2) lagu yang disertai gerakan tubuh, (3) lagu yang 

dipergunakan untuk suatu undian, (4) lagu yang berbentuk teka-teki, dan (5) lagu yang 

digunakan untuk suatu permainan. 

Penelitian mengenai syair lagu dolanan anak-anak sudah banyak dilakukan. 

Penelitian tersebut tidak terfokus pada satu tempat atau kasuistik, melainkan diambil 

secara umum (random). Penelitian syair lagu dolanan Jawa hanya menggunakan 

bahasa Jawa dialek Mataraman atau Yogya-Solo. Penelitian tersebut, kurang relevan 

dan tidak bersifat kasuistik untuk daerah yang memiliki bahasa Jawa selain dialek 

Mataraman terutama daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut yang 

melatarbelakangi penelitian syair lagu dolanan anak-anak pada masyarakat Jawa 

Timur. Penelitian syair lagu dolanan anak-anak Jawa pada masyarakat Jawa Timur 

menggunakan kajian struktur naratif Albert B. Lord. Kajian tersebut, dipergunakan 

untuk menganalisis penelitian sastra lisan yang bergenre nyanyian rakyat. Teeuw 

(2013:295) mengungkapkan bahwa perkembangan studi sastra lisan terutama yang 

menyangkut puisi rakyat antara lain dilakukan Parry dan Lord. Hipotesis kedua 

ilmuwan tersebut, dibuktikan dengan meneliti puluhan epos cerita rakyat di 

Yugoslavia yang dinyanyikan oleh tukang cerita memiliki komposisi, pertunjukan dan 

cara pewarisan kepada generasi penerusnya. Penyair lisan, pembuatan komposisi 

dilakukan saat performance (penampilan), sehingga komposisi dan performance 

merupakan dua hal yang dilakukan pada saat bersamaan (Lord, 1976:13-29). 
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bertujuan menemukan dan mendeskripsikan 

komposisi, pertunjukan dan pewarisan syair lagu dolanan anak-anak Jawa pada 

masyarakat Jawa Timur  menggunakan kajian struktur naratif Albert B. Lord. 
 
METODE 

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data penelitian 

adalah informan yaitu anak-anak, orang tua, guru dan budayawan dari keempat 

kabupaten. Kabupaten tersebut, yaitu Nganjuk, Jombang, Lamongan dan Mojokerto. 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, perekaman, wawancara mendalam 
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dan pencatatan. Hal ini sesuai pendapat Sudikan (2001: 173), teknik pengumpulan data 

pada sastra lisan dapat menggunakan (1) observasi, (2) perekaman, (3) wawancara, 

dan (4) pencatatan. Teknik analisis data menggunakan content analysis dan analisis 

deskriptif. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan trianggulasi, diskusi 

analitik, dan member check. 

 
PEMBAHASAN 
Komposisi Syair Lagu Dolanan 

Komposisi dalam penelitian ini merupakan proses penciptaan syair lagu 

dolanan anak-anak yang merupakan bagian dari sastra lisan di Jawa Timur. Dalam 

penelitian, diambil empat kabupaten yang memiliki karakteristik tersendiri sebagai 

sub kebudayaan Jawa. Empat kabuapaten tersebut, yakni Kabupaten Nganjuk 

mewakili sub kebudayaan Mataraman, Kabupaten Jombang mewakili sub 

kebudayaan Jombangan, Kabupaten Lamongan mewakili sub kebudayaan pesisiran 

dan Mojokerto mewakili sub kebudayaan Arek. Proses penciptaan syair lagu dolanan 

keempat kabupaten memiliki kemiripan yakni tidak diketahui siapa pengarangnya. 

Berdasarkan budayawan yang menjadi narasumber dalam penelitian, mengatakan 

bahwa tidak diketahui siapa penciptanya. Dengan demikian, syair lagu dolanan dapat 

dijadikan milik bersama. Kemiripan yang lain, yakni terdapat beberapa kemiripan 

syair diantara keempat kabupaten tersebut. 

Kemiripan tersebut, tidak mutlak seratus persen, tetapi ada beberapa kata atau 

suku kata yang memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut, disebabkan karena beberapa 

hal. Pertama, terkait kemampuan memori masyarakat setempat dalam mengingat syair 

lagu. Artinya masyarakat hanya memahami irama syair lagu, tanpa seratus persen 

hafal syairnya. Dengan memahami irama, masyarakat setempat bisa mengubah syair 

lagunya sesuai dengan keinginan hati. Proses pengubahan tersebut, merupakan prose 

penciptaan syair lagu dolanan atau dikatakan komposisi syair lagu dolanan. Adanya 

proses pengubahan menjadikan syair lagu dolanan mengalami perbedaan antar 

daerah. Hal tersebut, terdapat pada syair lagu onthong-onthong golong.  

Kedua, ada kemungkinan pelagon mengubah syair lagu dolanan karena ada 

beberapa syair lagu yang dinilai tidak sesuai dengan budaya masyarakat setempat. 

Seperti lagu Sinau dari Kabupaten Nganjuk terdapat syair "bocah cilik-cilik", 
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sedangkan di Kabupaten Jombang berubah menjadi "arek cilik-cilik". Ketiga, ada 

beberapa syair lagu yang bermuatan seksual dan mengarah pada hal-hal berbau porno. 

Syair lagu Manuk terik di Kabupaten Nganjuk ”bakul jarik ambung-ambungan", 

terdapat pengubahan syair menjadi "bakul pitik golék kulakan" di Kabupaten 

Jombang. Pengubahan tersebut, berkaitan dengan Jombang yang terkenal dengan kota 

santri. Kutipan syair tersebut, dinilai terlalu porno untuk anak-anak. 

Komposisi syair lagu dolanan anak-anak dilakukan tidak terpisah dengan unsur 

lain seperti pertunjukan dan pewarisan. Ketiganya dilakukan secara bersama. Hal 

tersebut, sesuai dengan pendapat Lord (1976: 13-29) bagi penyair lisan, pembuatan 

komposisi dilakukan saat performance (pertunjukan), sehingga komposisi dan 

performance merupakan dua hal yang dilakukan pada saat bersamaan. Selanjutnya ia 

menjelaskan ada tiga tahap dalam proses komposisi, yaitu peletakan pondasi dengan 

cara mendengarkan atau melakukan penyerapan, penerapan, atau aplikasi, dan 

pelantunan di hadapan pendengar.  

 

2. Pertunjukan Syair Lagu Dolanan 

Pertunjukan syair lagu dolanan anak-anak pada masyarakat Jawa Timur 

ditampilkan dihadapan audiens, bukan yang dilakukan untuk tujuan sakral. Tujuannya 

agar orang lain bisa menikmati hiburan pelagonan syair lagu dolanan anak-anak secara 

bebas tanpa terikat sesuatu. Orang yang menikmati dapat secara sengaja maupun tidak 

sengaja, karena ditujukan untuk kesenengan si pelagon. Si pelagon tidak memerlukan 

tata rias, tata panggung dan keformalan tertentu. 

Pertunjukan lagu dolanan anak-anak dilakukan di daerah yang lapang, seperti 

kelas yang luas, lapangan, persawahan setelah dipanen, halaman sekolah dan halaman 

rumah. Anak-anak menyanyikan lagu dolanan pada waktu istirahat sekolah atau pada 

waktu sore hari. Sore hari dipilih karena pada waktu tersebut suhu udara tidak terlalu 

panas dan tidak terlalu dingin sehingga cocok untuk menghabiskan waktu berada di 

luar ruangan.  

Dalam pertunjukan, Finnegan (1992: 94) mengemukakan unsur yang terdapat 

dalam pertunjukan yaitu performer (orang yang melakukan pertunjukan), audiens dan 

partisipan (orang-orang yang terlibat pertunjukan), serta media (sarana dan prasarana 
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yang digunakan). Dalam pertunjukan syair lagu dolanan anak-anak, yang bertindak 

sebagai performer atau penyanyi adalah anak-anak. Untuk audiens dan partisipan 

adalah anak-anak dan orang yang berada disekitar anak-anak yang secara sengaja 

maupun tidak sengaja menikmati pertunjukkan anak-anak. Audiens dan partisipan 

tidak diungkapkan secara pasti karena pertunjukan yang dilakukan secara alami tanpa 

ada permintaan untuk dipertunjukan. Penggunaan media dalam penelitian ini bisa 

berarti alat musik atau anggota badan yang dipergunakan untuk menunjang pelantunan 

syair lagu dolanan anak-anak. 

Pertunjukkan (menyanyikan) syair lagu dolanan anak-anak pada masyarakat 

Jawa Timur dibagi menjadi dua jenis. Pertama, pertunjukkan syair lagu dolanan 

dengan permainan. Kedua, pertunjukkan syair lagu dolanan tanpa permainaan atau 

hanya sekedar menggerak-gerakkan anggota badan. Pembagian tersebut berdasarkan 

dari pengertian lagu dolanan. Berikut analisis mengenai pertunjukkan syair lagu 

dolanan anak-anak pada masyarakat Jawa Timur: 

 

a) Pertunjukan Syair Lagu Dolanan dengan Permainan 

 Pertunjukan syair lagu dolanan dengan permainan, harus dilakukan secara 

berkelompok. Dalam  kelompok tersebut, terdapat pembagian tugas, ada yang 

bertugas menjaga atau melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Biasanya 

si anak diberi hukuman (ndadi). Fungsi lagu dolanan dalam permaian sebagai 

penyemangat anak-anak dalam memainkan suatu permainan. Dengan permainan, 

melatih ketangkasan dan aspek sosial anak-anak yang mulai luntur oleh 

individualistik permainan modern. Berikut beberapa syair lagu dolanan anak-anak 

pada masyarakat Jawa Timur yang menggunakan permainan: 

 

1) Syair Lagu Jarak Te 

Syair lagu jarak te digunakan sebagai sarana pemilihan si anak yang akan 

diberi perintah melakukan sesuatu. Cara permainnya, terdapat beberapa anak yang 

bermain yakni  Rani (8 tahun), Kiki (7 tahun), Andik (8 tahun),  Dewi (10 tahun), 

Rindi (9 tahun), Bima (6 tahun) dan Bela (6 tahun). Anak-anak tersebut, memilih 

waktu sore hari karena setelah pulang sekolah dan cuaca tidak begitu panas. Mereka 
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bermain di pekarangan depan rumah yang cukup luas. Bertempat di Desa 

Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto. Anak-anak membentuk lingkaran, terdapat anak 

yang berdiri di tengah lingkaran. Anak-anak menyanyikan syair lagu jarak te sampai 

selesai. Setelah selesai bernyanyi, semua anak berhamburan dan berlari mencari 

tempat persembunyian. Anak yang berdiri di tengah bertugas mencari temannya yang 

bersembunyi. Anak tersebut dalam istilah Jawa ndadi yakni memiliki tugas yang 

berbeda dengan yang lain. Si ndadi harus berhasil mengumpulkan teman-temannya 

yang bersembunyi. Setelah berhasil dikumpulkan semua, anak yang berhasil 

ditemukan pertama kali bertugas menggantikam si anak yang ndadi dan memulai 

proses bermain seperti sebelumnya. Permaianan tersebut, dilakukan terus-menerus 

sampai anak merasa puas dan lelah untuk bermain. 

 

(a) Syair Lagu Dhempul Paku 

Pertunjukan syair lagu dhempul paku, dilakukan sebagaimana pertunjukan 

syair lagu jarak te yakni sebagai pengantar suatu permaian. Jenis permainanya sama, 

yakni mencari teman yang bersembunyi. Perbedaannya dalam pertunjukan syair lagu 

jarak te, anak membentuk lingkaran dan si anak yang ndadi berada di tengah 

lingkaran. Dalam pertunjukan syair lagu dhempul paku, anak-anak berbaris berjejer 

dan dikomando oleh seorang anak. Anak yang memberi komando dikatakan sebagai 

si ndadi. Aba-aba diberikan oleh si ndadi, sedangkan anak-anak yang lain 

menyanyikan syair lagu dhempul paku secara bersama dilakukan dengan semangat. Si 

ndadi bertugas mengarahkan jari telunjuk secara bergantian mengikuti irama syair 

lagu dolanan. Jari telunjuk berhenti pada seorang anak pada saat syair lagu dolanan 

selesai dilagonkan. Si anak yang ditunjuk, menjadi ndadi yang bertugas mencari 

teman-temanny yang berhamburan untuk sembunyi. Setelah semua anak berhasil 

ditemukan, si ndadi bertugas memberi komando seperti anak sebelumnya dan memulai 

permainan seperti proses awal. 

 

 (b) Syair Lagu Gethok Uwi 

Pertunjukan syair lagu gethok uwi dilakukan dengan anak-anak berbaris seperti 

ular, anak paling depan memegang pohon, anak dibelakang memegangi perut anak di 
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depannya. Ada anak ayng bertugas memberi komando. Anak-anak menyanyikan syair 

lagu gethok uwi secara bersama-sama.  Anak pemberi komando mengepalkan 

tangannya dan mengarahkan pada anak-anak yang telah berbaris mengular.  Kepalan 

tangan berhenti pada saat syair lagu gethok uwi selesai dinyanyikan. Anak pertama 

yang terkena, ditanya oleh si komando  "anake sapa"?, anak tersebut menjawab "anake 

Landa". Si komando melakukan sampai pada anak yang ketiga, anak yang ketiga 

bertugas menjadi pesuruh si komando atau dengan lain menjadi si ndadi. Si komando 

biasanya menyuruh si ndadi untuk menari, bernyanyi, berlari dan sebagainya. 

Kegiatan yang dilakukan si ndadi bertujuan untuk menghibur teman-temannya karena 

kegiatan tersebut mengundang gelak tawa. Setelah melakukan kegiatan, si ndad 

menggantikan posisi si komando dan memulai proses permaian seperti sebelumnya. 

 

(c) Syair Lagu Uyeg-uyeg Ranti 

Pertunjukan syair lagu uyeg-uyeg ranti, dilakukan dengan cara anak duduk 

jongkok dan menempelkan tangannya di atas tanah. Ada salah satu komando atau si 

ndadi yang bertugas mencubit salah satu tangan anak.  Si ndadi menyanyikan syair 

lagu uyeg-uyeg ranti sambil mencubit tangan salah satu anak. Dalam menyanyikan 

lagu tersebut terjadi proses komunikasi antara sang Komando dan anak yang tanganya 

dicubit. Hal tersebut dilakukan berganti pada anak yang lain. Permainan tersebut juga 

di ajarkan di sekolah, dengan tujuan penanaman budi pekerti yakni janganlah suka 

mencubit (menyakiti orang lain) karena kalau dicubit rasanya sakit. 

  

(d) Syair Lagu Onthong-onthong Golong/Bolong 

Pertunjukan syair lagu ontong-ontong golong/ bolong dengan cara anak duduk 

jongkok melingkar. Kedua tangan anak menggenggam dan jari jempol menghadap 

atas. Tangan kiri berada di bawah tangan kanan, dimana jempol kiri digenggam oleh 

tangan kanan. Hal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih. Anak-anak 

menggoyang-goyangkan tangan sambil bernyanyi ontong-ontong golong sampai pada 

lirik “tok-tok prok” tangan yang berada paling bawah melepaskan diri dari genggaman 

dan menempel di meja atau tanah. Secara bergantian dilakukan sampai semua tangan 

dalam keadaan saling menempel dan bertumpuk. Setelah itu, salah satu anak bertugas 
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meneruskan lirik berikutnya yaitu “tak uyahi tak asemi wolak-walik grembyang” 

tangan yang saling menempel tersebut berhamburan seperti sedang mengusap-usap 

tanah sambil hompimpa. Dalam hompimpa tersebut, dicari tangan mana yang paling 

berbeda dengan tangan yang lain. Dengan kata lain kalau semua tangan dalam keadaan 

telentang dan ada salah satu tangan anak yang tengkurap, maka anak yang tangannya 

berbeda posisi akan ndadi (menjadi pelaku). Anak yang ndadi tersebut, memposisikan 

tangannya sebagai pisau dengan cara meluruskan tangan mengarah pada tangan 

temannya. Sedangkan tangan salah satu temannya saling berhimpit antara tangan 

kanan dan tangan kiri dan bersiap-siap untuk dibelah oleh pisau (tangan yang 

menyerupai pisau) anak yang ndadi. Anak yang ndadi berkata “milih peso sing kethul 

apa sing landhep?” (milih pisau yang tumpul atau yang tajam?). Temannya menjawab 

“wooo kethul e!” (wooo tumpul saja!), yang “ndadi” menantang “njajal tak irise! 

(coba saya belah!) dan membelah tangan temannya sampai tangan yang berhimpit 

tersebut saling membelah. 

2) Pertunjukkan Syair Lagu Dolanan tanpa Permainan 

 Pertunjukkan syair lagu dolanan tanpa menggunakan permaian umumnya 

dilakukan hanya untuk bersenang-senang tanpa ada perasaan khawatir kalau akan 

menjadi pelaku (ndadi). Dalam mempertunjukkan tersebut, dibagi menjadi tiga cara 

penyajian yaitu anak bernyanyi sambil memperagakan isi syairnya, anak bernyanyi 

sambil bertepuk tangan atau menggunakan alat, dan anak hanya bernyanyi.  

(a) Pertunjukan Syair Lagu Dolanan dengan Peragakan Isi 

 Pertunjukkan syair lagu dolanan yang dinyanyikan sambil memperagakan isi 

syairnya yaitu anak memperagakan suatu berdasarkan isi syair lagu dolanan. 

Peragakan tersebut, mengundang gelak tawa oleh audien yang secara sengaja maupun 

tidak berada di sekitar anak yang bernyanyi. Dengan memperagakan, anak selain 

mendapatkan hiburan juga melatih psikomotor anak. Syair lagu dolanan anak-anak 

yang termasuk dalam peragakan isi yaitu syair lagu Pring Reketeg, Semar Mendem 

dan Gotri Ala Gotri. Pertunjukan syair lagu Pring Reketeg terdapat dua perbedaan. 

Perbedaan tersebut, berkaitan dengan isi syair lagu dolanannya. Peragakan syair lagu 

dolanan Pring Reketeg Kabupaten Nganjuk pada saat lirik "susu mentheg-mentheg" 

anak memegangi dadanya, sedangkan pada saat liri "bokong megal-megol” anak 
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menggoyangkan pantatnya sambil tangan berada di pinggang (walangkerik). Kegiatan 

tersebut, seperti pada gambar 6. Berbeda dengan peragakan syair lagu dolanan Pring 

Reketeg Kabupaten Jombang, dimana syair untuk Kabupaten Nganjuk mungkin dinilai 

kurang etis dan cenderung porno. Terdapat perubahan lirik, yakni susu mentheg-

mentheg  diganti ati kadhung mantêb, lirik bokong megal-megol diganti nyambut gawé 

jêmpol. Dengan demikian, terjadi perubahan peragakan. Pada saat lirik ati kadhung 

mantêb, anak menepuk-nepuk dadanya dengan tangan menggenggam, sedangkan saat 

lirik nyambut gawé jêmpol, anak mengacungkan ibu jari sambil melakukan penekanan 

kata. 

 Pertunjukkan syair lagu dolanan anak-anak dengan memperagakan isi lagu 

yang kedua, yakni  Semar Mendem. Pada saat menyanyikan, anak melingkar dengan 

tangan saling bersentuhan dengan temannya. Anak-anak menyanyikan syair lagu 

tersebut, sambil menepuk-nepukkan tangannya ke tangan temannya. Pada saat syair 

lagu dolanan sampai pada lirik kepleset teleke kebo anak-anak memperagakannya, 

dengan menirukan gaya orang terjatuh posisi tengkurap. Dalam bermain, anak-anak 

tidak merasa khawatir baju mereka kotor kena tanah dan bahkan ada yang sampai 

terluka dikarenak terlalu bersemangat dalam bertengkurap. Kotor dan luka tidak 

dirasakan oleh anak, mereka merasa senang bisa bernyanyi dan bermain bersama 

temannya. Pertunjukkan syair lagu dolanan anak-anak dengan memperagakan isi lagu 

yang ketiga, yakni syair lagu Gotri Ala Gotri. Pertunjukan dilakukan dengan cara anak 

duduk jongkok dan membuat gambar di tanah. Gambar tersebut berupa kotak yang 

jumlahnya sesuai dengan jumlah anak yang ikut bermain. Setelah menggambar kotak, 

setiap anak mencari batu kecil untuk dijadikan pegangan. Batu kecil tersebut ditaruh 

di kotak masing-masing anak, lalu diputar searah jarum jam melewati kotak temannya 

sambil bernyanyi Gotri Ala Gotri. Pada saat sampai pada lirik dadi kodhok anak 

langsung melompat-lompat seperti binatang kodhok ‘katak’.  

(b) Pertunjukan Syair Lagu Dolanan dengan Bertepuk Tangan atau dengan Alat 

 Pertunjukkan  syair lagu dolanan dengan bertepuk tangan atau dengan alat 

yakni anak dalam menyanyikan syair lagu dolanan hanya bertepuk tangan atau dengan 

menggunakan alat. Alat dalam penelitian ini adalah gamelan. Gemelan merupakan 

seni tradisional Jawa yakni seni karawitan. Pertunjukkan  syair lagu dolanan dengan 
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bertepuk tangan diperoleh dari Kabupaten Nganjuk dan Jombang, sedangkan 

pertunjukkan  syair lagu dolanan dengan alat diperoleh dari Kabupaten Lamongan. 

Pertunjukkan  syair lagu dolanan dengan bertepuk tangan, yaitu syair lagu Lok-lok 

Pe, Manuk Terik, dan Sinau. Ketiga syair lagu tersebut, dipertunjukkan bisa dalam 

keadaan duduk maupun berdiri. Tepuk tangan dalam mengiringi pertunjukkan syair 

lagu tersebut berfungsi sebagai ketukan nada dan penyemangat dalam 

menyanyikannya. Umumnya dengan tepuk tangan anak dirangsang indera 

pendengarannya, selain itu bisa bentuk keceriaan dari menyanyikan syair lagu 

tersebut. Untuk anak-anak kecil yang belum lancar berbicara diberi rangsangan tepuk 

tangan agar bisa mengikuti irama syair lagu tersebut. Dengan adanya hal tersebut, 

anak akan bisa menirukan dengan mudah syair lagu dolanan. pertunjukkan  syair lagu 

dolanan dengan alat diperoleh dari Kabupaten Lamongan yaitu jaranan, gundhul-

gundhul pacul, kidang talun, gajah-gajah, aku duwe dan  pitik. Anak-anak di 

Kabupaten Lamongan mewarisi syair lagu dolanan melalui kegiatan ekstra kurikuler 

yang diadakan di sekolah. Pertunjukan syair lagu dolanan anak-anak dilakukan pada 

saat istirahat maupun pulang sekolah. Kegiatan tersebut, seperti pada gambar berikut. 

(c) Pertunjukan Syair Lagu Dolanan dengan Tanpa Bertepuk Tangan  

 Pertunjukan Syair Lagu Dolanan dengan Tanpa Bertepuk Tangan yaitu 

pertunjukan syair lagu dolanan yang dilakukan dengan cara bernyanyi sambil 

melakukan kegiatan lain secara bersamaan. Syair lagu dolanan yang dilakukan tanpa 

bertepuk tangan yaitu syair lagu Tang Ting, Kroto-kroto, Ngundang Barat, Gak Sida 

Numpak, cublek-cublek suweng versi Kabupaten Lamongan, dan sega borang. Syair 

lagu dolanan tersebut, biasanya dilakukan anak ketika sudah selesai mandi yakni 

menjelang magrib atau selepas isya saat cuaca cerah. Hal tersebut, dikarenakn orang 

tua melarang anaknya untuk bermain dengan tanah karena sudah mandi dan bajunya 

tidak boleh kotor.   

 

3. Pewarisan Syair Lagu Dolanan 

Pewarisan adalah proses pemberian pengetahuan tentang tradisi lisan, dalam 

hal ini syair lagu dolanan anak-anak dari orang tua kepada anak-anaknya sebagai 

generasi muda. Keberlangsungan tradisi lisan sangat bergantung pada proses 
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pewarisannya. Selama proses pewarisan tradisi lisan itu berjalan baik, maka selama itu 

pula tradisi lisan akan terus tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat 

pendukungnya. Tujuan pewarisan tradisi lisan adalah untuk mempertahankan dan 

mewariskan tradisi kepada generasi berikutnya. Pewarisan syair lagu dolanan anak-

anak pada masyarakat Jawa Timur dilakukan melalui dua cara, yaitu pewarisan secara 

formal dan pewarisan secara non formal.  

a. Pewarisan secara Formal 

Pewarisan syair lagu dolanan dilakukan secara formal yakni dilakukan di 

lingkungan formal tepatnya di sekolah. Dalam lingkungan sekolah, syair lagu dolanan 

diwariskan oleh guru kepada siswa dengan berbagai cara. Salah satu caranya dengan 

muatan mata pelajaran yakni pada pelajaran bahasa Jawa dan seni budaya. Guru 

mengajari siswa menyanyikan syair lagu dolanan anak-anak. Selain terdapat pada 

muatan mata pelajaran, sekolah mempunyai kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstra 

kurikuler yang memuat pewarisan syair lagu dolanan dilakukan pada seni tari dan 

karawitan. Kedua kegiatan tersebut, diiringi syair lagu dolanan yang secara sadar akan 

dikuasai siswa. 

Pewarisan syair lagu dolanan tersebut, tidak berjalan dengan baik, terdapat 

beberapa kendala yakni faktor guru dan kebijakan sekolah. Guru selaku pengganti 

orang tua di sekolah mempunyai kewajiban mendidik siswa. Tidak semua guru bisa 

mengajarkan syair lagu dolanan di dalam mata pelajaran bahasa Jawa dan seni budaya. 

Guru yang tidak menguasi syair lagu dolanan anak-anak maka akan melewati 

pelagonan syair lagu dolanan. Akibatnya siswa tidak mengetahu cara 

menyanyikannya. Dengan kata lain, proses pewarisan akan mengalami kendala. 

Berbeda dengan guru yang menguasai syair lagu dolanan, guru tersebut, akan 

mewariskannya pada siswanya. Siswa yang diwarisi akan merasa senang dan 

mengenal syair lagu dolanan.  

Selain guru, kebijakan sekolah berpengaruh terhadap pewarisan syair lagu 

dolanan. Ada beberapa sekolah yang memiliki visi dan misi mengangkat budaya lokal. 

Sekolah tersebut, seperti pada SDN Lamongrejo 4 Ngimbang Lamongan dan SDN 

Sumbermulyo 2 Jogoroto Jombang. Kedua sekolah tersebut, mempunyai kegiatan 
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ekstra kurikuler seni tari dan karawitan. Sekolah merasa bertanggungjawab dalam 

pelestarian budaya lokal yang mulai tergerus oleh budaya asing.  

Adanya visi dan misi sekolah yang mengangkat budaya loka tersebut, menjadi 

wadah guru-guru pada sekolah mengembangkan kearifan lokal. Guru yang menguasai 

syair lagu dolanan mempunyai semangat dan memperoleh dukungan dari sekolah 

untuk terus mewariskan pada siswanya. Untuk guru yang belum menguasai syair lagu 

dolanan bisa mempelajari sendiri atau meminta bantuan guru lain. 

Hal berbeda jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang mengangkat budaya 

lokal. Sekolah akan berorientasi pada budaya asing yang menggerus budaya lokal. 

Guru yang mencintai budaya lokal akan merasa terbebani dan berjuang sendiri 

mewariskan syair lagu dolanan. Siswa akan berasa jauh dari budaya lokal yang 

merupakan jati diri. Tidak mengherankan banyak siswa yang tidak mengetahui 

kearifan lokal yang menjadi identitasnya sejak lahir. 

b. Pewarisan secara non Formal   

Pewarisan syair lagu dolana secara non formal yaitu  proses peneriman syair 

lagu dolanan secara tidak sadar, kemauan anak, minat anak dan tidak ada paksaan dari 

berbagai pihak. Anak-anak memperoleh syair lagu dolanan secara tidak langsung dan 

dalam suasan ceria. Pewarisan syair lagu dolanan merupakan tugas orang tua dan 

budayawan. Orang tua memiliki peran besar dalam pewarisan syair lagu dolanan.  

Anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah daripada di sekolah. 

Di dalam rumah anak untuk pertama kali memperoleh pendidikan. Proses pendidikan 

tersebut, merupakan kesempatan orang tua untuk mewariskan budanya kepada anak-

anaknya. Dengan demikian, budaya yang dimiliki orang tua sangat mempengaruhi 

budaya anak-anak.  

Proses pewarisan syair lagu dolanan anak-anak yang dilakukann orang tua 

dengan menyisipkan berbagai kegiatan. Dimulai dari hal mudah seperti bertepuk 

tangan sambil bernyanyi. Bernyanyi dapat menghilangkan perasaan sedih anak karena 

sesuatu hal. Selain itu, dengan bernyanyi akan mendekatkan psikologi orang tua dan 

anak. Pewarisan tersebut, tidak hanya dilakukan sambil bertepuk tangan. Orang tua 

bisa mewariskan syair lagu dolanan melalui suatu permainan. Dalam permainan, syair 

lagu dolanan digunakan sebagai penentu permainan dan penyemangat anak-anak yang 
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bermain. Dengan melakukan permainan, secara tidak sadar anak harus menghafalkan 

syair lagu dolanan yang tergabung dalam permainan.    

Pewarisan syair lagu dolanan anak-anak yang dilakukan oleh orang tua, 

bergantung pada kemampuan memori orang tua dalam hal ini komposisi. Orang tua 

yang menguasai syair lagu dolanan ada yang bersedia mewariskannya kepada 

anaknya. Dengan harapan, anaknya bisa merasakan kegiatan anak-anak yang dulu 

dialami oleh orang tuanya. Selain itu, orang tua berharap anak-anaknya bisa 

melestarikan budayanya. Berbeda dengan orang tua yang menguasai syair lagu 

dolanan tetapi tidak mewariskannya pada anak-anaknya dengan berbagai alasan. 

Alasan pertama, orang tua merasa anak-anaknya tidak perlu merasakan apa yang 

dirasakannya dulu. Alasan kedua, orang tua merasa sudah bukan zamannya anak 

bermain dengan cara tradisional. Alasan ketiga, orang tua merasa malu mewariskan 

syair lagu dolanan kepada anak-anaknya yang hidup di zaman modern. 

Peran orang tua yang besar dalam pewarisan syair lagu dolanan, terkendala 

dengan masalah ekonomi. Banyak orang tua yang bekerja dari pagi sampai malam 

sehingga tidak bisa berinteraksi dengan anak-anaknya secara optimal. Orang tua yang 

tidak berinteraksi secara optimal berakibat kurangnya kedekatan orang tau dan anak-

anaknya. Akibatnya pewarisan syair lagu dolanan mengalami kendala bahkan 

mengalami kepunahan. 

Mengatasi peran orang tua yang semakin terbatas kepada anak-anaknya, 

budayawan tidak berdiam diri. Melalui banyak cara, budayawan mewariskan syair 

lagu dolanan kepada anak-anaknya. Pertama, budayawan mendirikan sanggaraseni 

baik seni karawitan dan seni tari yang memuat syair lagu dolanan. Adanya sanggar, 

budayawan mengenalkan kepada anak-anak. Kedua, budayawan mengadakan 

sarasehan, pelatihan dan sosialiasi syair lagu dolanan di berbagi tempat seperti pentas 

seni, KKG, dan acara rakyat lainnya. Ketiga, budayawan mengubah tampilan syair 

lagu dolanan seiring dengan perkembangan zaman. Pengubahan irama dan iringan 

syair lagu dolanan yang diminati anak-anak dengan berbagai alat seni modern atau 

alternatif lain. 

 

PENUTUP 
Kesimpulan 
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Komposisi syair lagu dolanan bergantung pada kemampuan orang tua atau 

budayawan, budaya dan lingkungan sekitar. Ketiga hal tersebut, menyebabkan 

terjadinya perbedaan syair lagu dolanan di keempat kabupaten. Keempat kabupaten 

tersebut, mencirikan sub kebudayan yang Jawa. Sub kebudayaan Mataraman, Arek, 

Jombangan, dan Pesisir. Perbedaan yang ada menjadikan semakin beragam dan 

bervariasi khazanah syair lagu dolanan yang dimiliki masyarakat Jawa Timur. 

Komposisi yang berbeda menjadikan pertunjukan syair lagu yang berbeda. 

Pertunjukan syair lagu dolanana anak-anak dibagi menjadi dua jenis yakni pertunjukan 

syair lagu dolanan dengan permaian dan tanpa permainan. Pertunjukan syair lagu 

dolanan tanpa permaianan dibagi menjadi pertunjukan dengan peragakan isi, bertepuk 

tangan atau alat, dan tanpa bertepuk tangan. Komposisi dan pertunjukan bergantung 

pada pewarisan yang dilakukan oleh orang tua dan budayawan kepada anak-anaknya. 

Pewarisan syair lagu dolanan anak-anak terdapat dua jenis yaitu pewarisan secara 

formal dan non formal. Pewarisan secara formal bergantung pada memori (komposisi) 

guru kelas dan kebijakan sekolah yakni visi dan misi sekolah. Pewarisan secara non 

formal bergantung pada memori (komposisi) orang tua dan budayawan. Budawan 

mempunyai berbagai cara untuk mewariskan syair lagu dolanan kepada anak-anak. 
 
Saran 
Penelitian ini diperuntukan untuk memetakan syair lagu dolanan anak-anak pada 

masyarakat Jawa Timur, sehingga hanya bersifat lokalitas atau kasusistik. Saran untuk 

peneliti selanjutnya mengembangkan persamaan dan perbedaan syair lagu dolanan 

Jawa dengan suku lain. Diharapkan dapat dipetakan perkembangan syair lagu dolanan 

daerah lain dan dikembangkan suatu cara untuk melestarikan syair lagu dolanan di 

zaman modern agar tidak tergerus budaya asing.  
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ABSTRAK 

Permasalahan dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia dan sastra, bersifat 
tradisional, siswa pasif dan hasil belajar kurang optimal, pada kemampuan siswa yang 
berhubungan dengan menceritakan isi drama pendek yang disampaikan secara lisan. 
Tujuan diadakan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kemampuan 
menceritakan isi drama pendek yang disampaikan secara lisan mengunakan metode 
Inquiri. Dari hasil tindakan terbukti dapat meningkatkan kemampuan siswa dengan 
mencapai standar ketuntasan pada siklus 3 mencapai 80,91 %, dan secara klasikal telah 
mencapai ketuntasan. Hasil penelitian tindakan ini menunjukkan penerapan 
pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode inquiri efektif untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa Kelas IV di SD Negeri Mranggen 2.  
Kata Kunci : Drama Pendek, Metode Inquiri. 
 

PENDAHULUAN 

 Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar  (SD), secara 

umum berorientasi untuk mendidik dan memberikan bekal kemampuan kepada siswa, 

serta untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuannya, selain 

itu untuk memberikan dasar bagi siswa dalam berbahasa untuk jenjang yang lebih 

tinggi. Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia, membutuhkan rancangan tertentu 

agar dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. 

 Indikator keberhasilan seorang guru dalam mengajar dapat diukur dengan hasil 

belajar siswa, sehingga memperbaiki proses pembelajaran dapat meningkatkaan hasil 

belajar yang dicapai siswa. Guru seharusnya mampu menentukan metode 

pembelajaran yang tepat agar tercapainya kompetensi yang diharapkan pada mata 
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pelajaran Bahasa Indonesia dan sastra. Pembelajaran Bahasa Indonesia dan Sastra 

sekarang ini bersifat tradisional, guru melakukan pembelajaran dengan metode 

ceramah dan siswa terkesan pasif dalam pembelajaran, khususnya kemampuan 

berbahasa siswa dalam menceritakan isi  drama pendek yang disampaikan secara lisan. 

Hal yang sama juga dialami oleh siswa di SD Negeri Mranggen 2, kemampuan 

siswa dalam menceritakan isi drama pendek yang disampaikan secara lisan tergolong 

rendah, hal ini dibuktikan pada ulangan harian mata pelajaran Bahasa Indonesia pada 

kelas IV masih rendah yaitu kurang dari 70% mendapat nilai diatas KKM,  yang 

ditetapkan oleh sekolah 70. Ketuntasan yang dicapai baru 46,12 % yang dinyatakan 

tuntas. Sehingga perlunya dilakukan perbaikan yang mendasar. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menerapkan metode pembelajaran Inquiri 

sebagai alternatif penyelesaian masalah. Metode ini menekankan pada kegiatan 

menemukan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kelebihan metode ini 

mendorong siswa berpikir secara ilmiah, kreatif, intuitif dan bekerja atas dasar inisiatif 

sendiri, menumbuhkan sikap objektif, jujur dan terbuka. Metode Inquiri mengarahkan 

siswa untuk belajar berdasarkan rasa ingin tahu yang dimiliki. Dengan kata lain, inquiri 

berkaitan dengan aktifitas dan keterampilan aktif yang fokus pada pencarian 

pengetahuan atau pemahaman untuk memuaskan rasa ingin tahu (Haury, 1993). 

METODOLOGI PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah siswa di SD Negeri Mranggen 2 kelas IV sejumlah 

33 siswa dengan siswa perempuan 18 anak dan siswa laki-laki 15 anak mengenai 

peningkatan kemampuan siswa menceritakan isi drama pendek yang disampaikan 

secara lisan. Penelitian dilaksaanakan 4 Februari – 14 April 2014. Jenis penelitian ini 

adalah Penelitian Tindakan Kelas yang dirancang menjadi 3 siklus. Setiap siklus 

meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Hasil belajar siswa 

didapatkan dari tes tertulis mnegenai menceritakan kembali isi drama yang dilisankan. 

Analisis data menggunakan perhitungan rata-rata kemudian dikonversikan dalam 

bentuk persentase serta dibandingkan dengan besarnya KKM (70) untuk mengetahui 

tingkat ketercapaian hasil belajar siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA 
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Analisis Data Deskriptif Kuantitatif 

 Pencapaian hasil belajar siswa  sebelum diberi tindakan ; 

= 1995 x100%   =  60,45% 

3300 

 Pencapaian hasil belajar siswa setelah diberi tindakan pengelompokan siswa 

berdasarkan nomor panggilan (acak berdasarkan tempat duduk ) 

 =  2237x  100%   = 67,79% 

              3300 

 Pencapaian hasil belajar siswa setelah diberi tindakan pengelompokan siswa 

berdasarkan kemampuan akademik 

             =  2670x 100%   =  80,91 % 

                 3300 

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa 

 Terjadi peningkatanprestasi setelah diberi tindakanyaitu 60,45% menjadi 67,79%  

ada kenaikan sebesar = 7,34%. 

 Dari sebelum tindakan untuk materi menceritakan isi  drama pendek yang 

disampaikan secara lisan (siklus 1) dan setelah tindakan sampai dengan  ( siklus 

2 ) 67,79 % menjadi  80,91 %, dan dari (siklus 2) ke  (siklus 3)  juga ada 

peningkatan  sebanyak 80,91  % -  67,79%  = 13,12%. 

 Rata – rata siswa sebelum diberi tindakan 33,33% ( siklus I )  naik 81,82% siklus 

II, dan siklus III meningkat  menjadi 100 %. 

 

 Refleksi dan Temuan  

Berdasarkan pelaksanaan tindakan maka hasil observasi nilai, hasil dapat 

dikatakan sebagai berikut: (1) Siklus pertama kegiatan pembelajaran mengunakan 

metode inquiri belum dapat dikatakan berhasil karena dalam kegiatan pemeblajaran 

siswa masih belum perfokus pada kegiatan, terdapat siswa yang masih bermain dan 

berbicara dengan temanya. (2) Siswa belum terlatih dengan metode pembelajaran 

secara Inquiri sehingga perlunya pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. 

(3) Siklus kedua, siswa telah memahami menyimak isi drama secara lisan 

menggunakan metode inquiri. Mereka terlihat aktif dan berfokus pada drama yang 
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dilisankan. Siswa terlihat aktif bekerja dengan kelompoknya saling memdukan temuan 

dari drama yang dilisankan. Tetapi masih terlihat beberapa siswa yang mengumpulkan 

data secara belumm tepat dan menjadikan kelompoknya tidak paham serta bingung 

dalam menyimpulkan data temuan mereka. (4) Setelah dijelaskan dan diulangi 

kegiatan, pada siklus tiga terlihat siswa telah paham meode pembelajaran Inquiri 

dengan ditunjukkanya pada siklus ketiga proses pembelajaran berjalan efektif, semua 

siswa aktif dalam kegiatan serta telah berfokus pada drama pendek yang dilisankan. 

Data yang mereka dapatkan mengarah pada isi drama yang dilisankan, dan diskusi 

dalam kelompok yang memicu penegasan isi dari drama atau masalah yang disajikan 

dapat tersekesaikan. 

 

 Pembahasan Hasil Penelitian   

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan metode inquiri memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Aktifitas yang ditunjukan oleh siswa pada kegiatan pembelajaran 

tersebut telah sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa inquiri berkaitan 

dengan aktifitas dan keterampilan aktif yang fokus pada pencarian pengetahuan atau 

pemahaman untuk memuaskan rasa ingin tahu (Haury, 1993). Sehingga siswa yang 

aktif mencari penyelesaian dari permasalahan yang disajikan guru dapat merangsang 

keingintahuan mereka untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya yang 

berdampak pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai isi drama yang telah 

dilisankan. 

Siswa pada awal diberikan masalah dan kerangka acuan apa yang harus mereka 

perhatikan pada saat menyimak cerita drama secara lisan. Siswa mulai memahami 

kerja metode inquiri mulai siklus dua, dikarenakanya telihat mulai ada peningkatan 

ketuntasan hasil belajar yang mencapai 67,79 %.  

Pada siklus tiga, hasil belajar siswa untuk pelajaran Bahasa Indonesia materi 

menceritakan isi drama pendek yang disampaikan secara lisan dengan  menggunakan  

metode inquiri hasilnya sangat baik. Siswa telah berfokus pada permasalahan yang 

disampaikan serta menuliskan hal-hal apa saja yang harus diketahuai untuk mencari 

informasi sebanyak-banyakanya mealalui teks drama yang dilisan kan guru. Keaktifan 
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dalam mencari penyelesain permasalahan yang diberikan dalam kelompok terlihat 

hidup. Siswa salaing berpendapat serta bersama-sama menyimpulkan untuk kembali 

menceritakan isi drama yang dilisankan. Keberhasilan pada silus 3 siklus dari 33 orang 

siswa yang hadir pada saat penelitian ini dilakukan, nilai rata rata mencapai 80,91 % 

begitu pula dengan ketuntasan klasikal. Disamping itu siswa menjukkan sikap positif 

seperti seorang peneliti dimana mereka menemukan masalah, mencari informasi, 

mengasosiasikan informasi dan temuan serta mengkomunikasikan dengan teman yang 

lain dan dapat menimbulkan kebiasaan untuk berpikir aktif dan kreatif serta tekun.    

Dari analisis data di atas bahwa Pembelajaran dengan menggunakan metode 

inquiri pada pelajaran Bahasa Indonesia materi menceritakan isi drama pendek yang 

disampaikan secara lisan Kelas IV, yang berarti proses kegiatan belajar mengajar lebih 

berhasil dari pada pembelajaran tradisional dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

khususnya pada siswa Kelas IV di SD Negeri Mranggen 2.  

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) siswa dikatakan 

tuntas apabila siswa telah mencapai nilai standar ideal 70 mencapai ≥ 85 %. Sedangkan 

pada penilitian ini, pencapai nilai  ≥ 70  pada (siklus 3) mencapai target yang 

ditetapkan dalam KTSP. Dengan demikian maka hipotesis yang diajukan dapat 

diterima. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga siklus, dan 

berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: (1) Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode 

inquiri memiliki dampak positif dalam meningkatkan kemampuan menceritakan isi 

drama pendek yang disampaikan secara lisan pada siswa Kelas IV  di SD Negeri 

Mranggen 2  yang ditandai dengan peningkatan hasil belajar siswa dalam setiap siklus, 

yaitu; 60,45%  (siklus I); 67,79% (siklus II); 80,91%  (siklus III). (2) Pembelajaran 

dengan menerapkan metode inquiri pada pelajaran bahasa Indonesia materi 

menceritakan isi drama pendek yang disampaikan secara lisan mempunyai pengaruh 

positif, yaitu dapat meningkatkan fokus siswa dalam pembelajaran yang telihat tidak 
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ada siswa yang gaduh ketika pembelajaran. (3) Penerapan Pembelajaran dengan 

menggunakan metode inquiri efektif untuk meningkatkan kembali materi ajar yang 

telah diterima siswa selama ini, sehingga mereka merasa siap untuk menghadapi 

pelajaran berikutnya. 

Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses belajar 

mengajar lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi siswa, maka 

disampaikan saran sebagai berikut: (1) Untuk melaksanakan pembelajaran 

memerlukan persiapan yang cukup matang,sehingga guru harus mampu menentukan 

atau memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan dengan menggunakan metode 

inquiri agar diperoleh hasil yang optimal. (2) Dalam rangka meningkatkan 

kemampuan belajar siswa, guru hendaknya lebih sering melatih siswa dengan kegiatan 

penemuan, walau dalam taraf yang sederhana,  di mana siswa nantinya dapat 

menemukan pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa 

berhasil atau mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. (3) Perlu 

adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya dilakukan di SD 

Negeri Mranggen 2 tahun pelajaran 2014-2015.        
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ABSTRAK 

 
 

Berdasarkan observasi yang di lakukan di SDN Gisikdrono 02 bahwa dalam 
proses pembelajaran Bahasa Indonesia pada keterampilan berbicara belum 
menunjukkan hasil yang baik. Selain itu, pada hasil belajar siswa terdapat 18 siswa 
(58,07%) yang mendapat nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 66. 
Melihat hasil belajar yang masih rendah maka perlu adanya metode yang tepat untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa yaitu metode active knowledge sharing dengan media 
finger puppets. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa 
Indonesia melalui metode active knowledge sharing dengan media finger puppets pada 
keterampilan berbicara. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Tindakan Kelas (PTK) menggunakan 
metode pengumpulan data yaitu metode tes dan non tes (observasi dan dokumentasi). 
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas VC SDN Gisikdrono 02 Tahun 
Pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 31 siswa. Penelitian tindakan kelas ini 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Kegiatan setiap siklus dalam penelitian meliputi kegiatan 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh keruntasan belajar siswa pada 
pembelajaran siklus I sebanyak 19 siswa (61,29%) dan pada siklus II meningkat 
sebanyak 27 siswa (87,09%). Rata-rata kelas yang dicapai siklus I adalah 78 dan pada 
siklus II rata-rata kelas meningkat menjadi 85. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia  menggunakan metode active knowledge sharing 
dengan media finger puppets mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan guru tentang penggunaan metode active 
knowledge sharing dengan media finger puppets serta dapat diterapkan untuk 
pembelajaran selanjutnya. 
 
Kata Kunci : Hasil Belajar, active knowledge sharing, finger puppets 

 

PENDAHULUAN 

Keterampilan berbahasa terdiri atas keterampilan berbahasa lisan dan 

keterampilan berbahasa tulis (Santosa:2011). Komponen keterampilan bahasa lisan 
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meliputi menyimak dan berbicara. Sedangkan komponen keterampilan bahasa tulis 

meliputi membaca dan menulis. Keterampilan berbahasa mendengar, berbicara, 

membaca dan menulis yang berkaitan dengan ragam bahasa maupun ragam sastra 

merupakan ruang lingkup standar kompetensi pembelajaran Bahasa Indonesia di 

Sekolah Dasar. Salah satu aspek berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa adalah 

berbicara, sebab keterampilan berbicara menunjang keterampilan lainnya (Tarigan, 

1986:86). Keterampilan ini bukanlah suatu jenis keterampilan yang dapat diwariskan 

secara turun temurun walaupun pada dasarnya secara alamiah setiap manusia dapat 

berbicara. Namun, keterampilan berbicara secara formal memerlukan latihan dan 

pengarahan yang intensif. Kebutuhan akan komunikasi yang efektif dianggap sebagai 

suatu yang esensial untuk mencapai keberhasilan setiap individu maupun kelompok. 

Siswa yang mempunyai keterampilan berbicara yang baik, pembicaraannya akan lebih 

mudah dipahami oleh penyimaknya. 

Berdasarkan studi internasional tentang literasi membaca untuk siswa sekolah 

dasar atau Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) pada tahun 2011 

lalu, Indonesia menduduki peringkat 41 dari 45 negara (negara bagian) peserta, dengan 

skor 428. Skor ini masih di bawah rata-rata internasional, yaitu 500. Populasi dalam 

studi ini adalah seluruh siswa kelas IV sekolah dasar di Indonesia. Studi ini mengukur 

pemahaman siswa dalam mengambil informasi secara eksplisit, membuat kesimpulan 

secara langsung, menginterpretasikan dan mengintegrasikan ke dalam gagasan, hingga 

mengevaluasi isi, bahasa, dan unsur teks (Balitbang Kemendikbud: 2013).  

Berdasarkan rata-rata ulangan harian semester I mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas V-C SDN Gisikdrono Kota Semarang sebanyak 20 siswa (54,05%) 

dari 37 siswa mendapat nilai di bawah KKM yang ditetapkan yaitu 65. Diperoleh data 

bahwa mata pelajaran Bahasa Indonesia termasuk mata pelajaran yang perlu adanya 

peningkatan hasil belajar. Hal ini disebabkan penggunaan metode pembelajaran yang 

kurang sesuai dengan keadaan siswa. Guru juga belum memaksimalkan penggunaan 

media dalam pembelajaran Bahasa Indonesia sehingga menyebabkan siswa kurang 

antusias dan cepat merasa bosan. Pada saat guru sedang menyampaikan materi, 

beberapa siswa membuat suasana menjadi tidak kondusif misalnya asyik berbicara 

dengan temannya. 
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Permasalahan mengenai kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia yang belum 

optimal tersebut merupakan masalah yang sangat penting dan mendesak, sehingga 

perlu dicari alternatif pemecahan masalahnya untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia di SDN Gisikdrono 02 Kota Semarang. 

Peneliti berinisiatif menetapkan alternatif tindakan dengan menerapkan model 

pembelajaran inovatif yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

yang meliputi aktivitas siswa dan hasil belajar. Pembelajaran inovatif mengutamakan 

peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator disamping informator. Salah 

satu model pembelajaran inovatif yang dapat memecahkan masalah tersebut adalah 

dengan menerapkan metode Active Knowledge Sharing dengan media finger puppets. 

Menurut Zaini (2008:22)  active knowledge sharing (berbagi pengetahuan 

aktif) adalah salah satu strategi yang dapat membawa siswa untuk siap belajar materi 

pelajaran dengan cepat serta dapat digunakan untuk melihat tingkat kemampuan siswa 

untuk membentuk kerja sama tim. Metode ini menekankan siswa untuk saling berbagi 

dan membantu dalam menyelesaikan pertanyaan yang diberikan. Atau dengan kata 

lain, “ketika ada siswa yang tidak mampu menjawab pertanyaan atau kesulitan 

menjawab, maka siswa lain yang mampu menjawab pertanyaan dapat membantu 

temannya untuk menyelesaikan pertanyaan yang diberikan”.  

Finger puppets adalah tiruan bentuk manusia dan bentuk binatang yang 

dimainkan menggunkan jari tangan. Kepala boneka diletakkan pada ujung jari kita 

sehingga siswa dengan mudah untuk memainkannya. Fungsi finger puppets yaitu 

sebagai media pembelajaran, selain itu finger puppets juga sebagai perantara alat 

komunikasi, menangkap daya pikir anak, mengembangkan daya visualnya serta anak 

dapat berimajinasi dengan perasaan senang saat dia belajar. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengkaji melalui 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan hasil belajar Bahasa Indonesia 

materi berbicara melalui metode Active Knowledge Sharing dengan media finger 

puppets pada siswa kelas V SD” 

 

METODOLOGI 
Subyek Penelitian 
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Subjek penelitian yang akan dikaji adalah siswa kelas V-C  SDN Gisikdrono 02 

Kota Semarang yang terdiri dari 37 siswa, meliputi 19 siswa perempuan dan 18 siswa 

laki-laki. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Gisikdrono 02 beralamat di Jalan 

Kumudasmoro RT 02 RW V Kecamatan  Semarang Barat, Kota Semarang. 

Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas menurut Arikunto (2012: 3) merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Jadi tindakan tersebut 

diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa. 

Secara garis besar terdapat empat tahapan yang lazim dilalui dalam 

melaksanakan penelitian tindakan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi (Arikunto, 2012: 16). Adapun model dan penjelasan untuk masing-masing 

tahap adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 2.1 Bagan alur langkah-langkah PTK 

(Sumber: Arikunto, 

2012: 16) 

HASIL 

Penelitian dilaksanakan di kelas V SDN Gisikdrono 02 Kota Semarang sejumlah 

31 siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 

siklus, setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Perencanaan pembelajaran dalam 

keterampilan berbicara menggunakan metode active knowledge sharing dengan media 

finger puppets berdasarkan hasil pengamatan (observasi) pada siklus 1 pertemuan 

pertama yang dilakukan peneliti bersama observer dengan meningkatkan keaktifan 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
821 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

siswa dalam pembelajaran terutama keterampilan berbicara dengan media finger 

puppets.  

Pada siklus pertama seluruh siswa yang tampil di depan kelas. Semua siswa yang 

tampil mendapat kesempatan untuk tes berbicara yaitu bercerita di depan kelas 

menggunakan media finger puppets dengan dengan lafal, intonasi, dan mimik yang 

sesuai. Sebelumnya guru terlebih dahulu menjelaskan cara bercerita dengan 

menggunakan media finger puppets. Untuk siswa yang mendapatkan kesempatan 

tampil pada urutan pertama sampai urutan ke 6 masih terlihat canggung dan tampak 

belum terbiasa bercerita menggunakan media finger puppets dalam pembelajaran. 

Untuk siswa urutan 7 dan seterusnya sudah mampu terbiasa bercerita dengan media 

finger puppets. Pad siklus ini masih ada beberapa siswa yang belum memperhatikan 

aspek-aspek kebahasaan saat berbicara dikarenakan anak malu dan kadang lupa. 

Evaluasi pada siklus 1 dan 2 dilakukan dengan cara tes berbicara untuk masing-masing 

siswa mendapat giliran dan penilaiannya menggunakan lembar penilaian. Hasil 

evaluasi pada siklus 1 yang menggunakan lembar penilaian sebanyak 19 siswa 

(61,29%) mendapat nilai di atas KKM dan 12 siswa (38,71%) mendapat nilai di bawah 

KKM.  

Berdasarkan hasil pengamatan dilakukan refleksi yaitu peneliti dengan 

kolaborator berdiskusi untuk melihat kekurangan pada pembelajaran siklus I, dan 

memperbaiki pada siklus selanjutnya. Berdasarkan kekurangan tersebut, peneliti 

merevisi skenario pembelajaran untuk siklus selanjutnya dengan harapan pada akhir 

siklus selanjutnya memperoleh hasil sesuai harapan. Adapun kelemahan siklus I yaitu, 

siswa masih tampak bingung dan ribut pada saat menggunakan media finger puppets 

dikarenakan siswa belum terbiasa tapi secara keseluruhan siswa tampak senang dan 

antusias dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara. Kemudian kelebihan 

siklus I yaitu, semua siswa tampak senang karena dapat secara bergantian 

menggunakan media pembelajaran dan siswa tampak mulai berani untuk bercerita di 

depan kelas menggunakan media finger puppets dengan memperhatikan aspek-aspek 

kebahasaan dalam bercerita. 

Pada pelaksanaan siklus 2, guru menjelaskan langkah-langkah dalam bercerita 

menggunakan media finger puppets, siswa tampak senang, antusias dan menyimak apa 
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yang disampaikan guru. Saat siswa pertama tampil bercerita di depan kelas, siswa yang 

lain tampak memperhatikan. Selanjutnya saat siswa yang kedua dan seterusnya tampil 

siswa lain terlihat menghayati isi cerita yang disampaikan oleh temannya dengan 

memperhatikan aspek kebahasaan. Setelah semuanya tampil ternyata masih ada sedikit 

waktu yang tersisa, oleh karena itu guru meminta satu orang siswa yang terbaik saat 

bercerita dengan lafal, intonasi, dan mimik yang sesuai untuk tampil kembali bercerita 

di depan kelas. Pada siklus 2 proses pembelajaran berlangsung sangat tertib, semua 

siswa tidak malu lagi berbicara di depan kelas, mereka tampak senang karena 

pembelajaran menggunakan media finger puppets, siswa tampak berbicara juga mulai 

memperhatikan aspek kebahasaan  dalam bercerita.  

Hasil observasi dan evaluasi pada siklus 2 melalui lembar penilaian diperoleh 

nilai dengan rata-rata 85. Peningkatan terlihat dari nilai keterampilan berbicara 

pembelajaran pada siklus 2. Nilai keterampilan berbicara mengalami kenaikan dari 

sebelumnya pra siklus dan siklus I. Pembelajaran siklus 2 masih ditemukan 4 anak 

yang belum mencapai KKM. Oleh karena target dalam penelitian nilai rata-rata sama 

dengan atau lebih besar 75 dan persentase ketuntasan sama dengan atau lebih besar 

dari 75% sudah tercapai pada siklus 2 maka penelitian berhenti di siklus 2. 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dilakukan disarankan 

dalam menggunakan metode active knowledge sharing dengan media finger puppets 

ini guru sebaiknya memahami petunjuk penggunaan media finger puppets, guru 

sebaiknya memahami isi dari RPP yang telah dibuat agar metode dan media 

pembelajaran yang direncanakan dapat diterapkan dengan lancar. Sebelum kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan sebaiknya alat dan bahan yang akan digunakan dalam 

pembelajaran dipersiapkan terlebih dahulu, guru sebaiknya memastikan kesiapan 

siswa dalam kegiatan bercerita dan bekerja secara kelompok, guru juga dapat 

memberikan hadiah pada siswa yang aktif dalam mengikuti pembelajaran untuk lebih 

memotivasi siswa dalam belajar, penerapan media pembelajaran boneka kaus kaki 

dengan metode bercerita sebaiknya diakukan dengan lesson study agar kualitas 

pembelajaran yang dilakukan dapat terus ditinggkatkan. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui penguasaan kosakata sebelum diajar 
menggunakan Mime and Guess game. 2) Untuk mengetahui penguasaan kosakata 
setelah diajar menggunakan mime and guess game. 3) Untuk mengetahui apakah ada 
perbedaan yang signifikan dalam penguasaan kosakata pada kelas 7 sebelum diajarkan 
dan sesudah diajarkan menggunakan “Mime and Guess Game”. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian Pre-experiment. Populasi 
dalam penelitian ini terdiri dari 302 siswa. Sample dalam penelitian ini terdiri dari 34 
siswa. Instrument yang digunakan adalah tes. Penelitian ini diselesaikan oleh 
kelompok siswa, ini diselesaikan dalam 3 siklus yang terdiri dari pemberian pre-test, 
perlakuan pertama, perlakuan ke 2, perlakuan ke 3 dan post test. 
Berdasarkan analisis data, siswa sebelum diajarkan menggunakan “mime and guess 
game” mendapat pencapaian yang bagus. Setelah diajarkan menggunakan “mime and 
guess game” mendapat pencapaian yang sangat bagus. Hasil ini menunjukan bahwa 
menggunakan ”Mime and Guess game” efektif. Karena hasil dari post test lebih besar 
dari pre test (79.705). Hasilnya juga  dapat diyakinkan oleh hasil t test yang df = 33, 
itu dapat ditemukan bahwa t test 3,819 menujukkan pada t-table, dalam derajat 
kebebasan 33 pada tingkat signifikan 5% adalah 1,692 dan pada tingat signifikan 1% 
adalah 2,444/ sebagai hasil yang dapat dilihat dari t-table, itu dappat digambarkan 
bahwa 1,692 < 3,819 > 2,444. Hasil menunjukkan bahwa hipotesis diterima. 
Peneliti menyimpulkan bahwa menggunakan “mime and guess game” dalam 
pembelajaran penguasaan kosakata untuk siswa kelas 7 smp 1 bangsri adalah bagus. 
Berdasarkan kesimpulan, ada dua saran yang disampaikan oleh peneliti. Guru Bahasa 
Inggris dapat menggunakan “Mime and Guess Game” dalam pengajaran kosakata. 
Game ini dapat memperbanyak kosakata siswa. Untuk peneliti lainnya, mereka dapat 
melaksanaka penelitian yang sama tetapi berbeda bidang pembelajaran. 
 
Kata Kunci: Pencapaian kosakata, Mime and Guess Game 
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ABSTRACT 
The objective of the research are: 1). To know the mastery in vocabulary before being 
taught using Mime and Guess game. 2). To know the mastery in vocabulary after being 
taught by using Mime and Guess game. 3). To know whether or not there is significant 
of the mastery in vocabulary of seventh grade students before being taught using of 
Mime and Guess game and after being taught using of Mime and Guess game. 
In this research, the researcher uses pre-experimental research. The population of the 
research consist of 302 students. The sample of the research are 34 students. The 
instrument that is used in the research is test. The research is done by the students in 
group, it is done in three meeting in 3 times lesson which is divided in giving pre-test 
and treatment one, treatment two, treatment three and post-test. 
Based on the data analysis, the students before being taught using mime and guess 
game, get good achievement. After being taught using mime and guess game, the 
students have prizemen to be excellent achievement. Result indicated that the use of 
mime and guess game is effective, because the result of post-test is higher then pre-
test (79.705). The result is also encouraged by the result of t-test, which is in the df = 
33, it is found that the t-test is 3.819 referring to the t-table, in the degree of freedom 
33 on level significance 5% is 1.692 and on 1% is 2.444. As the result of seeing t-table, 
it can be drawn that 1.692<3.819> 2.444. The result shows that the hypothesis (Ha) 
is accepted. 
The researcher conclude that using mime and guess game in teaching vocabulary 
mastery for seventh grade students of SMP N 1 Bangsri is already good. Based on the 
conclution, there are two suggestions are proposed. English teacher could use the 
mime and guess game in teaching vocabulary so that the students can enrich their 
vocabulary and make them more active and creative to improve their vocabulary 
mastery. For the other researcher, they could conduct a similar research but in the 
differents scope of study. 

 
Keywords: Vocabulary mastery, Mime and Guess Game 
 

 

PENDAHULUAN  

Bagian terpenting dalam bahasa Inggris adalah kosakata. Banyak 

permasalahan yang terlihat oleh siswa bahwa mereka tidak banyak mengerti kosa kata 

dalam Bahasa Inggris. Jadi sangat penting untuk siswa belajar kosakata. Hal itu dapat 

membantu siswa untuk berkomunikasi dengan satu sama lainnya. Kosakata sangan 

dibutuhkan dalam pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran kosakata adalah membatu 

siswa agar mengerti dan dapat menggukan kata-kata tersebut.  
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Ada beberapa permasalahan dalam mengajar kosakata, hal itu disebabkan rasa 

bosan yang dialami siswa. Hal ini disebabkan cara mengajar guru yang masih 

monoton. Guru selalu menterjemahkan kata perkata, dan siswa hanya menulis makna 

yang diberikan oleh guru tanpa diberi kesempatan untuk menebaknya. Disamping itu 

juga, rasa malas siswa untuk membawa ataupun membuka kamus. Oleh karena itu, 

salah satu cara adalah menggunakan permainan. 

Ada beberapa jenis permainan yang dapat digunakan untuk membantu siswa 

belajar kosakata. Salah satunya adalah ”mime and guess game”. Alasan memilih 

“mime and guess game” sebagai media belajar kosakata adalah siswa dapat belajar 

mempelajari kata kata baru dengan bermain. “Mime and guess game” ini sendiri 

adalah game tanya jawab sebuah kata dengan memperagakan apa yang dimaksudkan. 

Konsep Umum Dalam Kosakata 

Kosakata adalah salah satu komponen utama dalam bahasa yang di gunakan pembicara 

untuk berkomunikasi. Kami harus memiliki stok kata yang sesuai topik pembicaraan. 

Dalam berkomunikasi, kosakata lebih penting daripada grammar. Hal itu dapat 

menjadikan siswa menengah frustasi ketika mereka tidak dapat berkamunikasi dengan 

baik karena mereka tidak mengetahui kata-kata yang mereka butuhkan. Dengan 

kosakata yang mereka miliki, siswa dapat mengekspresikan ide atau gagasan yang 

mereka miliki. 

Jenis Kosakata 

Hiebert (2005:3) menyatakan bahwa kosakata dibagi dalam productive dan receptive 

vocabulary. Yang dijelaskan dibawah ini: 

 Productive Vocabulary 

Adalah sekelompok kata yang dapat digunakan ketika menulis atau berbicara. 

Kata-kata yang mereka ketahui dengan baik, dan diucapkan berkali-kali. 

 Receptive vocabulary 

Adalah sekelompok kata yang merikan makna tersendiri ketika mendengarkan 

atau membaca. Ada kata-kata yang lebih sering digunakan dan lebih diketahui. 

 

 

Pengajaran Kosakata 
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Pengajaran kosakata sangat penting untuk siswa yang belajar bahasa untuk 

menerima beberapa kata. Suatu hari mereka mendapatkan kesulitan untuk mengerti 

beberapa kata dalam konteks. Dalam pengajaran kosa kata, guru membutuhkan cara 

untuk membuat siswa mengerti dan memahami. Schmit mengatakan bahwa guru dapat 

menggunakan beberapa strategi untuk membuat mudah siswa mendapatkan daftar kata 

yang digunakan untuk menebak dari konteks. 

Pengajaran kosakata dapat dikatakan aktif dimana guru memberikan siswa 

sebuah pengetahuan tentang kosakasa dan bagaimana itu digunakan dalam kehidupan 

sehari hari. Pengajaran kosakata berarti guru mengajarkan makna dengan 

menerjemahkan kata dan lebih dari itu hanya mempresentasikan kata-kata baru dengan 

beberapa persoalan. Disamping itu, kami tahu bahwa mengetahui kosakata tidak hanya 

mengetahui bentuk tetapi juga harus mengerti makna yang ada dalam konteks, karena 

kosakata memiliki makna yang lebih dari satu makna. 

Pencapaian Kosakata 

Kosakata adalah satu aspek yang harus dipelajari, karena ini berkaitan dengan 

empat aspek yang ada dalam Bahasa Inggris, seperti Berbicara, Menulis, 

Mendengarkan, dan Membaca ataupun menerjemahkan. Siswa akan mengetahui 

makna pertama, juaga mengerti dan dapat menggunakan kata-kata tersebut dalam 

konteks kalimat. Susuai Richards and Schmidt (2010:629) menyatakan bahwa 

kosakata adalah aturan kata yang meliputi satu kata, gabunagan kata dan sebuah 

ungkapan. Disamping itu, Hornby (2003:721) mengatakan, pencapaian itu sendiri 

adalah ketrampilan yang bagus atau sebuah pengetahuan. 

Proses dalam pencampaian kosa kata berawal ketika seseorang mengetahui kata itu 

pertama kali. Mereka dapat menjadi ahli kosakata melalui kata-kata sederhana ketika 

membaca kosakata. Setelah itu berb9icara dan mendengarkan kata-kata yang 

diucapkan oleh orang lain. Pembelajaran kosakata Bahasa Inggris didapat sukses tanpa 

keahliah bahasa Inggris karena keduanya sangat penting di dalam proses pengajaran 

dan pembelajaran Bahasa Inggris. 

Pengertian “Mime and Guess Game” 

“Mime and Guess Game” ini sendiri berarti permainan tebak-tebakan dari sebuah 

gerakan (tiruan). Sesuai Pertiwi H.A, Yuli Tiarina (2014:10) permainan meniru ini 
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salah satu menebak permainan, disamping menebak gambar ataupun sebuah kalimat. 

Salah satu yang paling effektif adalah permainan menebak-nebak. Dimana satu siswa 

berada didepan memberikan pentunjuk yang telah diberikan guru melalui gerakan. 

Sedangkan siswa yang lain menebak-nebak apa yang di lakukan siswa yang berada 

didepan. Dalam melakukan permaian gerakan ini, siswa dapat berimajinasi, menikmati 

permainan dan berkomunikasi ketika melakukan aktivitas berakting ataupun 

mengambarkan struktur pelajaran. Siswa akan menggunakan imajinasi mereka tanpa 

mengatakan satu kata kepada temannya. 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitin experiment, terutama penelitian Pre-

exsperimental. Peneliti memilih satu kelompok Pre test dan post test. Kelompok ini 

akan diberi perlakuan menggunakan “Mime and Guess Game”. Dalam penelitian ini 

hanya menggunakan satu kelas sebagai sample. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian pre exsperimental 

yang mengatur pre tes, tiga kali perlakuan, dan post tes. populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh kelas tujuh SMP negeri 1 Bangsri. Dengan total sample 34 siswa. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrument berupa soal untuk 

mendapatkan data. Instrument ini digunakan untuk mengukur pencampaian kosakata. 

Peneliti menggunakan data kuantitatif sebagai metode pengumpulan data. Data 

kuantitatif ini digunakan oleh penulis dalam penelitiannya dengan hasil tes. Dalam 

analisi data kuantitatif, penulis juga membandingkan hasil pre test dan pos test. 

HASIL PENELITIAN 

Telah disebutkan sebelumnya, penulis ingin mengetahui apakah ada perbedaan 

hasil pada kelas tujuh sebelum diajarkan menggunakan permainan Mime and Guess 

dan setelah diajarkan menggunakan permainan Mime and Guess. Dalam pengumpulan 

data ini peneliti hanya menggunakan satu kelas saja. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata pre test 79,70 dan 

pos test 86,94. Hasil yang dirumuskan sesuai hasil t-test menunjukkan bahwa t-test 

lebih > t-table. Hasil t-test memperoleh 3,81 dari 5% (0,05) yang menunjukkan 

signifikan. Persentase pada t-table menjukkan 55 adalah 1,692. Dalam perhitunag 
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menunjukkan bahwa 3,81 > 1,692. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 

yang signifikan pada siswa kelas tujuh dalam pencapaian kosakata menggunakan 

permainan Mime and Guess. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Ada tiga kesimpulan yang dapat digambarkan dari analisi diatas, meliputi (1) 

Pencapaian kosakata siswa kelas tujuh SMP Negeri 1 Bangsri sebelum diajarkan 

menggunakan permainan Mime and Guess mendapatkan hasil yang bagus. Itu dapat 

dilihat dari hasil nilai rata-rata pre test adalah 79,70. (2) Pencapaian kosakata siswa 

kelas tujuh SMP Negeri 1 Bangsri setelah diajarkan menggunakan permainan Mime 

and Guess mendapatkan hasil yang sangat bagus, Hal ini dapat dilihat dari hasi post 

test yang menunjukkan nilai rata-rata 86,94. (3) Ada perbedaan yang signifikan pada 

siswa kelas tujuh SMP Negeri 1 Bangsri dalam mencapaian kosakata sebelum 

diajarkan menggunakan permainan Mime and Guess dan setelah diajarkan 

menggunakan permainan Mime and Guess. 

Setelah melihat hasil dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran untuk 

dapat meningkatkan pengajaran dan pembalajaran kosakata, meliputi 

 Untuk Pembaca 

 Penulis berharap akan mendapatkan informasi dan pengalaman yang 

bertujuan untuk membangun penetahuan mereka, terutama dalam 

pencaaian kosakata. 

 Pembaca seharusnya membangun teknik yang lain dan metode yang 

membuat pembalajaran Bahasa Ianggris menjadi lebih mudah, terutama 

dalam pencapaian kosataka 

 Untuk Guru 

 Guru seharusnya lebih memberikan latihan kepada siswa untuk melatih 

kosakata mereka. 

 Menggunakan permainan Mime and Guess ini bisa digunakan untuk 

meningkatkan pencapaian kosakata mereka. 

 Untuk Peneliti 
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 Peneliti berharap, penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi lain 

dalam pembelajaran kosakata. 
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ABSTRAK 

Kasus korupsi E-KTP banyak melibatkan pengusaha, birokrasi, dan politik elite yang 
direkonstruksi oleh media massa Tv One dan Kompas Tv dalam bentuk wacana 
pemberitaan. Penggunaan bahasa pada pemberitaan kedua media massa tersebut bukan 
saja melibatkan tatanan kata yang bersifat linguistik, melainkan juga bersifat konteks 
sosial. Hal itu merupakan hasil dari konstruksi wartawan dengan segala latar belakang, 
pengetahuan, dan ideologinya masing-masing. Penelitian ini bertujuan 
mendeskripsikan dan menganalisis praktik penggunaan bahasa dari wacana berita 
korupsi E-KTP di media massa TV One dan Kompas Tv berdasarkan perspektif 
analisis wacana kritis van Dijk. Data dalam penelitian kualitatif ini diperoleh melalui 
metode simak dan cakap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TV One dan Kompas 
Tv mendayagunakan tematik, skematik, semantik, sintaksis, dan stilistika dalam 
merekonstruksi kasus korupsi E-KTP. Hasil rekonstruksi Tv One dan Kompas Tv 
diketahui cenderung menunjukkan keberpihakan pada KPK dalam upaya 
memberantas dan membongkar praktik korupsi E-KTP agar pandangan masyarakat 
memercayai pemberitaan yang disampaikannya. 

Kata kunci: berita, korupsi, struktur teks, analisis wacana kritis 

ABSTRACT 

Many cases E-KTP corruption involving business people, bureaucracy, and elite 
politicians can be reconstructed into a discourse of news by mass media namely Tv 
One and Kompas Tv. The choices of language used in the news does not only consider 
the linguistics aspect but also social cognition of the journalists and social context of 
the society. Therefore, the news being reconstructed is the result of the background, 
the knowledge and the ideology of the journalists. This research is intended to describe 
and analyze the language usage of E-KTP corruption news discourse in mass media 
TV One and Kompas Tv based on critical analysis perspective of van Dijk. The data 
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in this qualitative research is obtained through the method observation and 
conversation technique (simak dan cakap), The results show that TV One and Kompas 
Tv utilize thematic, schematic, semantic, syntactic, and stylistic in reconstructing E-
KTP corruption cases. The results of reconstruction of Tv One and Kompas Tv are 
known to tend to show the alignment to the KPK in an effort to eradicate and dismantle 
the practice of corruption of E-KTP so that the public view believes the news it 
conveys. 

Keywords: news, corruption, text structure, critical discourse analysis 

 

PENDAHULUAN 

Kehadiran bahasa sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Bahasa 

menurut Keraf (1997) memiliki urgensi dalam kehidupan karena berperan sebagai alat 

untuk melakukan kontrol sosial. Salah satu penggunaan bahasa, yakni terwujud dalam 

wacana berita di televisi sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Dalam hal 

ini, bahasa memiliki kekuatan untuk membatasi persepsi dan mengarahkan pembaca 

pada kebenaran suatu peristiwa. Wacana dalam berita tidak hanya dipandang sebagai 

satuan bahasa yang lebih besar daripada kalimat, tetapi juga mencerminkan sikap 

ideologi suatu media massa.  

Fungsi media massa bukan sekadar sebagai penyebar informasi saja, melainkan 

juga sebagai window on event and experience, a mirror of event in society and the 

world, implying a faithful reflection, gatekeeper, guide, forum, and interlocutor (Mc 

Quail, 2000). Lewat wacana berita, sesungguhnya seorang digiring untuk memahami 

realitas yang telah direkonstruksi oleh media massa. Hal itu sejalan dengan Darma 

(2014) bahwa dimensi teks merupakan cara menganalisis dan memaknai bagaimana 

struktur teks dan strategi wacana secara kebahasaan (bentuk kalimat, pilihan kata, 

metafora yang dipakai, dan lain-lain) untuk menegaskan suatu topik tertentu.  

Sebuah berita di media massa bukan hanya rangkaian fakta yang tersusun 

menjadi sebuah kalimat dan paragraf. Ia juga merupakan representasi dari pikiran, 

sikap reporter, asisten redaktur, dan redaktur, bahkan kebijakan redaksi yang dikemas 

melalui wacana berita. Hal ini sejalan dengan pendapat Jorgensen dan Philips (2010: 

1) bahwa wacana sebagai gagasan umum yang ditata menurut pola-pola berbeda dan 

diikuti oleh ujaran para pengguna bahasa ketika mereka ambil bagian dalam domain-
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domain kehidupan sosial yang berbeda, misalnya domain ‘wacana medis’ dan ‘wacana 

politik’.  

Sehubungan dengan penggunaan bahasa yang digunakan dalam merekonstruksi 

kasus korupsi, Chandradewi, Nengah, I Wayan (2014) telah melakukan penelitian 

mengenai konstruksi suatu berita. Hasil penelitian menunjukkan Bali Post dan Jawa 

Pos lebih banyak menggunakan praktik pemakaian bahasa disfemisme (pengasaran) 

untuk mengonstruksi kasus korupsi di Bali dengan tujuan memarginalkan para pelaku 

korupsi dan berpihak pada masyarakat. Dari sekian banyak berita yang ditampilkan, 

kasus korupsi menjadi peristiwa yang selalu mewarnai jagat media massa. Senada 

dengan hal tersebut, Mardikantoro (2014) juga telah melakukan penelitian mengenai 

analisis wacana kritis pada wacana korupsi. Dari penelitian tersebut diperoleh dua hasil 

penelitian. Pertama, dengan bingkai mengkritisi berita korupsi, Koran Tempo dalam 

dua tajuknya menyatakan ketidaksetujuannya terhadap berita korupsi. Kedua, dengan 

bingkai mendukung berita korupsi, surat kabar Kompas, Republika, Koran Tempo, 

Jawa Pos, dan Suara Merdeka memiliki sikap dan pandangan setuju dan mendukung 

berita korupsi di surat kabar. 

Kasus korupsi E-KTP menjadi salah satu topik yang selalu menarik untuk 

diekspos menjadi berita utama karena melibatkan jaringan elite politik dari tataran 

rendah sampai tinggi. Selain itu, pemberitaan mengenai kasus korupsi ini memiliki 

intensitas tinggi sehingga menyita banyak perhatian masyarakat. Sehubungan dengan 

itu, TV One dan Kompas Tv pun gencar memberitakan kasus tersebut. Selain itu, 

pemilihan media massa tersebut didasarkan atas pertimbangan keterwakilan 

kepemilikan media, yakni pemilik media yang terlibat politik aktif dan pemilik media 

yang tidak bersinggungan dengan dunia politik. Dari sekian banyak model analisis 

wacana kritis model van Dijk cocok dalam menganalisis wacana berita korupsi di Tv 

One dan Kompas Tv. Eriyanto (2011) menjelaskan model van Dijk mengelaborasi 

elemen-elemen wacana sehingga bisa didayagunakan dan dipakai secara praktis. Hasil 

dari suatu praktik produksi juga harus diamati sehingga memeroleh suatu pengetahuan 

mengapa wacana teks bisa diproduksi semacam itu. Model ini juga melihat bagaimana 

struktur sosial, dominasi, dan kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat, 
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bagaimana kognisi atau pikiran, dan kesadaran yang membentuk dari wacana yang 

diproduksi. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis, yakni pendekatan 

kualitatif dengan perspektif analisis wacana kritis model van Dijk. Hal ini bertujuan 

untuk mengungkapkan maksud guna membongkar konstruksi pemberitaan korupsi di 

Tv One dan Kompas Tv. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

simak yang dilanjutkan dengan teknik simak bebas libat cakap, teknik rekam, dan 

teknik catat. Data penelitian berupa penggalan wacana berita korupsi pada Tv One dan 

Kompas Tv periode Januari hingga April 2017. Adapun subjek dan sumber data dari 

penelitian ini, yaitu wacana berita korupsi pada Tv One dan Kompas Tv. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis wacana kritis 

model van Dijk, yakni mendeskripsikan teks, menginterpretasi kognisi sosial, dan 

mengeksplanasi konteks sosial. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini berupa rekonstruksi wacana berita korupsi KTP elektronik 

pada Tv One dan Kompas Tv yang disesuaikan dengan kerangka analisis wacana kritis 

van Dijk dalam tataran tekstual meliputi (1) makrostruktur, (2) superstruktur, dan (3) 

mikrostruktur. 

Makrostruktur  

Tv One dan Kompas Tv menempatkan topik tindak korupsi KTP elektronik pada 

bagian awal pemberitaan. Kedua stasiun tersebut menggunakan serangkaian fakta 

untuk saling mendukung antara satu bagian dengan bagian yang lain sehingga 

membentuk wacana yang koheren dan utuh berupa kalimat untuk mendukung topik 

tersebut. Selain itu, TV One dan Kompas Tv menggunakan judul dan anak judul untuk 

mengarahkan pemirsa pada isi wacana berita korupsi KTP elektronik. Hal tersebut 

dapat dilihat pada penggalan wacana  berikut. 
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(1)   KONTEKS : ANDI NAROGONG MENCUAT SETELAH DISEBUT  

OLEH MUHAMMAD NAZARUDIN DALAM SIDANG E-

KTP DI PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA SEBAGAI 

PENGUSAHA YANG MENGERJAKAN PROYEK E-KTP 

DAN BERTUGAS MENGAWAL ANGGARAN DI DPR 

TERMASUK KOMITMEN BAGI-BAGI JATAH BAGI 

ANGGOTA DEWAN 

Judul  : Korupsi E-KTP 

Anak judul : KPK Periksa Andi Narogong 

  Andi Narogong Saksi Kunci 

Topik  : Jati diri Andi Narogong dalam korupsi E-KTP  

Kalimat Topik : ...Andi Narogong sebelumnya merupakan saksi kunci  

dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda 

penduduk berbasis elektronik atau e-KTP.... (TV One, 4 April  

2017) 

Pada penggalan wacana (1) topik pemberitaan yang ditekankan Tv One, yakni 

peran Andi Narogong dalam kasus korupsi KTP elektronik. Hal ini tentunya dapat 

menarik perhatian pemirsa agar menyimak pemberitaan tersebut hingga usai. Hal 

serupa pun dilakukan oleh Kompas Tv dalam mengonstruksi berita korupsi KTP 

elektronik menempatkan topik pada awal pemberitaan. Hal ini dilakukan sebagai daya 

tarik berita agar disimak hingga tuntas oleh pemirsa. Hal ini dapat dilihat pada 

penggalan wacana  berikut. 

(2) KONTEKS : ANDI DIDUGA KUAT MENJADI SALAH SATU  

DALANG SKANDAL MEGA KORUPSI YANG 

MENJERAT PEJABAT KEMENDAGRI  DAN ANGGOTA 

DPR INI PADA AWAL JANUARI LALU KPK 

LANGSUNG MENANGKAP DAN MENETAPKAN 

SEBAGAI TERSANGKA 

Judul  : KPK: Andi Narogong Berperan Aktif di Proyek E-KTP 

Anak judul : KPK: Andi Narogong Atur Aliran Dana Korupsi E-KTP 

Topik  : Pencuatan nama Andi Narogong dalam korupsi E-KTP  
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Kalimat Topik : ...Nama Andi Agustinus alias Andi Narogong mencuat saat  

kasus mega korupsi KTP elektronik mulai dibawa ke 

persidangan.... (Kompas Tv, 24 Maret 2017) 

 

Pada penggalan wacana (2) diketahui Kompas Tv menekankan topik pemberitaan 

pencuatan nama Andi Narogong dalam kasus korupsi KTP elektronik. Konstruksi 

makrostruktur yang dilakukan Tv One dan Kompas Tv dalam memberitakan kasus 

korupsi KTP elektronik diletakkan pada bagian awal pemberitaan. Hal ini tentu 

berimplikasi pada minat dengar pemirsa dalam menyimak pemberitaan.  

 

Superstruktur  

Skema merupakan strategi dari wartawan untuk mendukung topik pemberitaan 

dengan cara. Pertama, summary yang umumnya ditandai dengan dua elemen yakni, 

judul dan lead. Judul dan lead umumnya menunjukkan topik yang ingin ditampilkan 

oleh wartawan dalam pemberitaannya. Kedua, story yakni isi berita secara 

keseluruhan. Isi berita ini secara hipotesis juga mempunyai dua subkategori. Pertama, 

berupa situasi, yakni proses atau jalannya peristiwa. Kedua adalah komentar atau 

simpulan yang dihasilkan di dalam wacana. Berikut ini data yang menunjukkan 

konstruksi superstruktur. 

(3) KONTEKS : KPK TETAPKAN ANDI AGUSTINUS ALIAS ANDI  

NAROGONG SEBAGAI TERSANGKA DALAM SUAP 

PROYEK PENGADAAN KTP ELEKTRONIK YANG 

DIKELOLA KEMENDAGRI TAHUN 2011-2012 YANG 

DITANGKAP KPK DI WILAYAH JAKARTA SELATAN 

Summary  : Kasus Proyek E-KTP 

...KPK tetapkan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai 

tersangka dalam suap proyek pengadaan KTP elektronik yang 

dikelola Kemendagri tahun 2011-2012.... 

Story  : ...Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali  

menangkap tersangka baru dalam kasus suap pengadaan KTP 

elektronik yang dikelola Kemendagri tahun 2011-2012. 
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Sebelumnya KPK telah menetapkan 2 tersangka, yakni Irman 

dan Sugiharto. Sementara tersangka baru adalah Andi 

Narogong yang ditangkap KPK di wilayah Jakarta Selatan. 

Usia penangkapan, penyidik KPK langsung melakukan 

pengembangan dan penggeledahan di tiga lokasi.... 

...”Proses penangkapan kita lakukan menjelang siang. 

Lokasinya belum bisa kami sampaikan, besok akan kami 

update lebih lanjut. Daerah di Jakarta Selatan, kita lakukan 

penangkapan menjelang siang hari ini dan masih dilakukan 

proses pemeriksaan. Jadi, sebelum 24 jam nanti kita akan 

tentukan langkah hukum berikutnya apa, akan dilakukan 

penahan karena sudah tersangka tentu saja langkah selanjutnya 

adalah salah satunya penahan”.... (Febri Diansyah) (Tv One, 2 

April 2017) 

 

Pada penggalan wacana (3), dapat diketahui bahwa superstruktur yang dibuat 

Tv One memenuhi unsur kelengkapan sebagai wacana berita. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan adanya judul, lead, isi berita, dan komentar. Pada judul berita Tv One 

menuliskan “Kasus Proyek E-KTP” sebagai judul utama. Pada lead Tv One 

memberikan tekanan penetapan Andi Agustinus sebagai tersangka baru dalam suap 

proyek pengadaan KTP elektronik yang dikelola Kemendagri tahun 2011-2012. Pada 

isi berita Tv One menjelaskan secara rinci penetapan Andi Narogong sebagai 

tersangka dilakukan di Jakarta Selatan dan penambahan informasi bahwa usai 

penangkapan penyidik KPK langsung melakukan pengembangan dan penggeledahan 

di tiga lokasi. Selain itu, dalam konstruksi wacana berita “Kasus Proyek E-KTP” 

menambahkan komentar dari juru bicara KPK Febri Diansyah. Hal ini dilakukan untuk 

menggambarkan pihak-pihak yang terlibat pada peristiwa tersebut dan untuk 

mendukung topik tersebut. Hal serupa pun ditemukan dalam pemberitaan yang 

dilakukan oleh Kompas Tv sebagai berikut. 

(4) KONTEKS : KPK MENDUGA MIRYAM S. HARYANI MEMBERI  



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
837 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

KETERANGAN TIDAK BENAR DALAM 

PERSIDANGAN TERDAKWA IRMAN DAN 

SUGIHARTO  

Summary  : KPK Tetapkan Miryam Haryani sebagai Tersangka  

Baru E-KTP 

...Mantan anggota komisi dua DPR dari fraksi Hanura Miryam 

Haryani berdasarkan bukti yang dikumpulkan pada 

persidangan KTP elektronik yang telah digelar beberapa 

waktu lalu. KPK menduga Haryani secara sengaja memberi 

keterangan tidak benar dalam persidangan dengan terdakwa 

Irman dan juga Sugiharto. Pasca ditetapkan sebagai tersangka 

Miryam Haryani pun dicegah untuk berpergian ke luar 

negeri.... 

Story  : ...Penetapan Miryam S. Haryani sebagai tersangka juga  

berdasarkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Salah satu 

saksi yang didalami keterangannya oleh KPK adalah Elza 

Syarief.  Kuasa hukum Muhammad Nazarudin diperiksa 

seputar pengakuan Miryam terkait adanya ancaman yang 

diterimanya dalam kasus korupsi KTP elektronik.... 

...Hari ini kami mengumumkan satu orang tersangka baru yaitu 

MSH anggota DPR RI pada saat itu pada proses persidangan 

sebelumnya dengan terdakwa Irman dan Sugiharto menurut 

tim di KPK telah terpenuhi bukti permulaan yang cukup atau 

minimal dua alat bukti. Kita bisa melihat itu misalnya dari 

saksi-saksi penyidikan yang kita juga hadirkan kemudian juga 

ada keterangan dari pihak terdakwa dalam rangkaian 

persidangan tersebut dan juga rekaman pemeriksaan yang kita 

perlihatkan pada proses persidangan.... (Febri Diansyah) 

(Kompas Tv7) 

Pada penggalan wacana  data (4), dapat diketahui bahwa superstruktur yang 

dibuat Kompas Tv memenuhi unsur kelengkapan sebagai wacana berita. Hal tersebut 
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ditunjukkan dengan adanya judul, lead, isi berita, dan komentar. Pada judul berita 

Kompas Tv menuliskan “KPK Tetapkan Miryam Haryani sebagai Tersangka 

Baru E-KTP” sebagai judul utama. Pada lead Kompas Tv memberikan tekanan 

kepada dugaan KPK terhadap Miryam S. Haryani yang secara sengaja memberi 

keterangan tidak benar dalam persidangan dengan terdakwa Irman dan juga Sugiharto. 

Hal inilah yang membuat nama Miryam S. Haryani sebagai tersangka. Penempatan 

kronologi penetapan Miryam S. Haryani sebagai tersangka pada awal berita yang 

dilakukan Kompas Tv memberikan identifikasi secara cepat sebab penetapan 

tersangka kepada penonton.  Pada isi wacana berita tersebut memaparkan urutan 

kejadian penetapan Miryam S. Haryani secara rinci. Selain itu, dalam konstruksi 

wacana berita “KPK Tetapkan Miryam Haryani sebagai Tersangka Baru E-KTP” 

menambahkan komentar dari juru bicara KPK Febri Diansyah. Hal ini dilakukan untuk 

menggambarkan pihak-pihak yang terlibat pada peristiwa tersebut dan untuk 

mendukung topik tersebut.  

Berdasarkan hasil analisis di atas konstruksi superstruktur media massa Tv One 

dan Kompas Tv dalam memberitakan kasus korupsi KTP elektronik diketahui 

memiliki kelengkapan yang sama berupa summary (judul dan lead) dan story (situasi 

dan komentar). Kedua stasiun tersebut dalam memberitakan kasus korupsi KTP 

elektronik menggunakan orang yang terlibat pada kasus tersebut, yakni pihak KPK. 

Hal ini dilakukan untuk menggambarkan pihak yang terlibat pada peristiwa tersebut 

dan untuk mendukung topik pemberitaan secara faktual. Pada aspek tekstual ini Tv 

One dan Kompas Tv menggambarkan kecenderungan pola struktur piramida terbalik 

pemberitaan yang terdiri dari judul, lead (inisari berita), tubuh berita. 

Mikrostruktur 

Mikrostruktur merupakan strategi yang digunakan wartawan dalam 

mengonstruksi wacana berita dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks wacana 

yakni semantik, sintaksis, stilistika, dan metafora. Pada mikrostruktur inilah terlihat 

strategi wartawan dalam menegaskan suatu topik tertentu dengan semantik. Hal ini 

dapat dilihat pada penggalan wacana berikut ini. 

(5) KONTEKS : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERUS  
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MENGEMBANGKAN PENYIDIKAN KASUS 

PEMBUATAN ELEKTRONIK KTP ATAU E-KTP 

TERNYATA MENYERET NAMA KETUA KPK AGUS 

RAHARDJO YANG DIDUGA MENGETAHUI PROYEK 

INI KARENA PADA SAAT ITU AGUS MENJABAT 

KETUA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG DAN JASA PEMERINTAH ATAU LKPP. 

...Tidak hanya itu kasus ini juga ternyata menyeret nama ketua KPK Agus 

Rahardjo. Agus diduga mengetahui proyek ini karena pada saat itu Agus 

menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

atau LKPP.... (Tv One, 1 Maret 2017) 

 

Berdasarkan penggalan wacana (5) terdapat elemen maksud dalam 

memberitakan korupsi KTP elektronik. Penyebutan nama ketua KPK saat ini oleh Tv 

One tentunya memiliki maksud tertentu. Dalam hal ini Tv One ingin bermaksud 

mengungkapkan penonjolan informasi bahwa Agus Rahardjo terlibat dalam kasus 

korupsi KTP elektronik. Tv One dalam penggalan wacana (5) secara implisit meyakini 

bahwa Agus Rahardjo terlibat dalam proyek KTP elektronik. Akan tetapi, Tv One 

tidak menguraikan secara eksplisit keterlibatan Agus Rahardjo yang saat itu menjabat 

sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP 

dalam proyek KTP elektronik. Praktik bahasa yang digunakan Tv One dalam 

penggalan wacana (5) untuk menonjolkan basis kebenarannya. Hal serupa pun 

dilakukan oleh Kompas Tv dalam mengonstruksi wacana berita korupsi KTP 

elektronik sebagai berikut. 

(6) KONTEKS : SIDANG PERDANA KASUS KORUPSI PROYEK  

KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK YANG 

AKAN DIGELAR DI PENGADILAN TINDAK PIDANA 

KORUPSI (TIPIKOR) KUSUMA ATMAJA INILAH AKAN 

DIBACAKAN ATAS DUA TERDAKWA IRMAN DAN 

SUGIHARTO MANTAN PEJABAT KEMENTERIAN 

DALAM NEGERI PADA ISI DAKWAAN KARENA 
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PENGADILAN ANTI SEJUMLAH NAMA BESAR AKAN 

TERUNGKAP 

...Beredar dokumen yang memuat nama-nama sejumlah anggota komisi dua 

DPR, serta politisi yang disebut menerima komisi dari proyek e-KTP. Jumlah 

uang yang diterima beragam mulai dari $25.000 Amerika Serikat atau sebesar 

Rp334.000.000 hingga $1.400.000 Amerika Serikat atau sebesar 

Rp18.000.000.000.... (Kompas Tv, 7 Maret 2017) 

 

Pada penggalan wacana (6) terdapat elemen maksud dalam memberitakan 

korupsi KTP elektronik. Kompas Tv dalam memberitakan skandal mega korupsi KTP 

elektronik menonjolkan informasi nama-nama anggota komisi dua DPR menerima 

komisi proyek KTP elektronik beserta jumlah nominalnya.  Akan tetapi, Kompas Tv 

tidak menguraikan secara eksplisit edaran dokumen yang dimaksud berasal dari mana. 

Hal ini tentunya ada pengurangan informasi atau fakta yang dilakukan Kompas Tv 

seakan memunculkan opini dari pembuat berita. Praktik bahasa yang digunakan 

Kompas Tv dalam penggalan wacana (6) untuk menonjolkan basis kebenarannya 

bahwa ada edaran dokumen yang memuat nama-nama sejumlah anggota komisi dua 

DPR, serta politisi yang disebut menerima komisi dari proyek E-KTP. Hal ini tentunya 

berdampak pada penghilangan fakta lain pada pemberitaan tersebut. Selain 

penggunaan semantik, terdapat penggunaan sintaksis dalam mengonstruksi wacana 

berita korupsi KTP elektronik. Hal ini dapat dilihat dari penggalan wacana berikut. 

(7) KONTEKS : KPK TETAPKAN ANDI AGUSTINUS ALIAS ANDI  

NAROGONG SEBAGAI TERSANGKA DALAM SUAP 

PROYEK PENGADAAN KTP ELEKTRONIK YANG 

DIKELOLA KEMENDAGRI TAHUN 2011-2012 YANG 

DITANGKAP KPK DI WILAYAH JAKARTA SELATAN 

...Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menangkap tersangka 

baru dalam kasus suap pengadaan KTP elektronik yang dikelola Kemendagri 

tahun 2011-2012. Sementara tersangka baru adalah Andi Narogong yang 

ditangkap KPK di wilayah Jakarta Selatan.... (Tv One  6) 
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Penggalan wacana (7) terdapat elemen bentuk kalimat dalam memberitakan 

Andi Agustinus. Tv One mendayagunakan bentuk kalimat aktif dan pasif.  Penggunaan 

verba meng-D yaitu menangkap. Dalam konteks penggalan tersebut, pilihan terhadap 

bentuk aktif ini mengandung penonjolan KPK sebagai pelaku. Verba yang digunakan 

dalam penggalan mengarah pada bentuk-bentuk verba yang bermakna melakukan 

tindakan yang disebut pada kata pangkalnya. Dalam hal ini menempatkan KPK 

sebagai pelaku dalam tataran fungsi sintaksis, sedangkan Andi Narogong sebagai 

sasaran. Sementara bentuk pasif “di-D” dicirikan dengan oleh penggunaan verba 

ditangkap. Bentuk pasif yang didayagunakan oleh Tv One dalam penggalan wacana 

(7), yaitu dengan verba di-D. Bentuk pasif tersebut lebih mengedepankan kehadiran 

pelengkap dalam konstruksi kalimat daripada kehadiran pelaku. Dalam hal ini, Tv One 

menghilangkan pelaku dalam konstruksi kalimat yaitu KPK dan anak buahnya. Hal 

yang sama pun dilakukan oleh Kompas Tv dalam mengonstruksi wacana berita berikut 

ini. 

(8) KONTEKS : KPK MENDUGA MIRYAM S. HARYANI MEMBERI  

KETERANGAN TIDAK BENAR DALAM 

PERSIDANGAN TERDAKWA IRMAN DAN 

SUGIHARTO  

...KPK menduga Haryani secara sengaja memberi keterangan tidak benar 

dalam persidangan dengan terdakwa Irman dan juga Sugiharto. Pasca 

ditetapkan sebagai tersangka Miryam Haryani pun dicegah untuk berpergian 

ke luar negeri.... ( Kompas Tv, 5 April 2017) 

 

Penggalan wacana (8) terdapat elemen bentuk kalimat dalam memberitakan 

Miryam S. Haryani. Kompas Tv mendayagunakan bentuk aktif dan pasif secara 

simultan pada wacana berita tersebut. Bentuk aktif dicirikan oleh penggunaan verba 

meng-D yaitu menduga. Dalam konteks penggalan tersebut, pilihan terhadap bentuk 

aktif ini mengandung makna bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memperkirakan 

Miryam memberi keterangan tidak jujur dalam persidangan Irman dan Sugiharto 

sehingga ia ditetapkan sebagai tersangka. Oleh sebab itulah Miryam dijadikan sebagai 

tersangka baru dalam kasus KTP elektronik. Verba yang digunakan dalam penggalan 
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mengarah pada bentuk-bentuk verba yang bermakna melakukan tindakan yang disebut 

pada kata pangkalnya. Dalam hal ini menempatkan KPK sebagai pelaku dalam tataran 

fungsi sintaksis, sedangkan Miryam sebagai sasaran. Sementara bentuk pasif “di-D” 

dicirikan dengan oleh penggunaan verba ditetapkan. Bentuk pasif yang didayagunakan 

oleh Kompas Tv dalam penggalan wacana (8), yaitu dengan verba di-D. Bentuk pasif 

tersebut lebih mengedepankan kehadiran pelengkap dalam konstruksi kalimat 

daripada kehadiran pelaku. Dalam hal ini, Kompas Tv menghilangkan pelaku dalam 

konstruksi kalimat yaitu penyidik KPK. Penggunaan stilistika pun didayagunakan 

dalam mengonstruksi wacana berita korupsi. Hal ini dapat dilihat pada penggalan 

wacana berikut. 

(9) KONTEKS: PEMANGGILAN JAMAL AZIZ, ABDUL MALIK  

HARMAIN, ZAZULI ZUAENI, DAN MIRWAN AMIR OLEH 

PENYELIDIK KPK SEBAGAI SAKSI DARI TERSANGKA 

SUGIHARTO UNTUK MENGONFIRMASI ADANYA 

ALIRAN DANA YANG DIDUGA DITERIMA OLEH 

ANGGOTA DPR DARI PROYEK E-KTP YANG DIDUGA 

MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA MENCAPAI  RP 2 

TRILIUN 

...Jamal membantah dirinya terlibat dan menerima uang panas tersebut dari 

proyek e-KTP yang diduga merugikan keuangan negara mencapai  Rp 2 

Triliun... (Tv One, 2 Februari 2017) 

Pada penggalan wacana (9) dapat ditemukan adanya penggunaan metafora 

yaitu uang panas. Metafora tersebut merujuk pada uang hasil korupsi KTP elektronik 

yang diduga diterima oleh Jamal. Secara leksikal uang berarti alat tukar atau standar 

pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, sedangkan panas berati bersuhu relatif 

tinggi. Jadi, metafora tersebut bukan berati alat tukar yang sah bersuhu tinggi 

melainkan uang hasil korupsi KTP elektronik yang nominalnya fantastis. Tv One 

menggunakan metafora tersebut sebagai ornamen dari suatu berita sehingga bisa 

dijadikan landasan berpikir bahwa gagasan yang disampaikan benar adanya. 

Pemanfaatan metafora tersebut cenderung untuk menunjukkan keyakinan bahwa 

Jamal menerima uang hasil korupsi KTP elektronik sehingga maksud wartawan dapat 
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tersampaikan kepada pemirsa. Hal yang sama pun ditemukan pada wacana berita 

Kompas Tv berikut ini. 

(10) KONTEKS:MUHAMMAD NAZARUDIN MEMBEBERKAN  

KETERLIBATAN SEJUMLAH NAMA DALAM KASUS 

DUGAAN KORUPSI KTP ELEKTRONIK YANG 

BERLANGSUNG DI PENGADILAN TINGGI TIPIKOR 

JAKARTA SENIN LALU, SETIAP PEMBERIAN UANG 

DIKETAHUI MANTAN KETUA PARTAI DEMOKRAT 

ANAS URBANINGRUM 

... Nazarudin juga menyebut tak hanya ke komisi dua uang pelicin proyek KTP 

elektronik hingga menyebar ke badan anggaran, namun mantan Ketua Badan 

Anggaran DPR Melcias Marcus Mekeng membantah menerima uang terkait 

pengadaan KTP elektronik akan terungkap.... (Kompas Tv8) 

Pada penggalan tuturan (10) dapat ditemukan adanya penggunaan metafora 

yaitu uang pelicin. Metafora tersebut merujuk pada uang yang digunakan untuk 

menyogok anggota DPR dan badan anggaran dalam proyek KTP elektronik.. Secara 

leksikal uang berarti alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang 

sah, sedangkan pelicin berarti keadaan berminyak atau berlendir. Jadi, metafora 

tersebut bukan berati uang yang berminyak atau berlendir melainkan uang yang 

digunakan untuk memuluskan proyek KTP elektronik. Kompas Tv menggunakan 

metafora tersebut sebagai ornamen dari suatu berita sehingga bisa dijadikan landasan 

berpikir bahwa gagasan yang disampaikan benar adanya. Pemanfaatan metafora 

tersebut cenderung untuk menunjukkan keyakinan bahwa uang sogokan diterima oleh 

anggota DPR dan badan anggaran dalam proyek KTP elektronik sehingga maksud 

wartawan dapat tersampaikan kepada pemirsa. 

SIMPULAN 

Dengan analisis wacana kritis model van Dijk diketahui penempatan topik 

pada bagian awal pemberitaan merupakan strategi Tv One dan Kompas untuk 

menimbulkan daya tarik berita kepada masyarakat dalam menyimak berita korupsi 

KTP elektronik. Pada aspek tekstual ini TV One dan Kompas Tv menggambarkan 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
844 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

kecenderungan pola struktur piramida terbalik pemberitaan yang terdiri dari judul, 

lead (inisari berita), tubuh berita. Perbedaan yang sangat mencolok pada penggunaan 

metafora Tv One sangat minim dalam penggunaan metafora, sementara Kompas Tv 

sering menggunakan metafora pada pemberitaan KTP elektronik. Hal ini dilakukan 

sebagai strategi dalam merekonstruksi peristiwa korupsi KTP elektronik sehingga 

bermakna kias sehingga perlu ditafsirkan masyarakat. Hasil rekonstruksi Tv One dan 

Kompas Tv diketahui cenderung menunjukkan keberpihakan pada KPK dalam upaya 

memberantas dan membongkar praktik korupsi E-KTP agar pandangan masyarakat 

memercayai pemberitaan yang disampaikannya. 
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ABSTRAK 
Fokus analisis penelitian ini mengidentifikasi dan mengevaluasi penggunaan bahasa 
yang terdapat pada artikel ilmiah dengan mengimplementasikan Apraisal sebagai 
kerangka kerja analisis. Penelitian ini memaparkan sikap, pemosisian dan graduasi 
sebuah tulisan yang diadaptasi dari Martin dan White (2005) dalam penguraian 
kerangka Apraisal yang terdiri dari tiga subsistem yang beroperasi secara paralel. 
Sebagai mekanisme dasar analisis wacana kritis, maka Apraisal diimplementasikan 
menjadi sebuah frame work linguistik forensik dengan mengacu pada pendapat Olsson 
(2008); Wohl (2010); Coulthard dan Alison Jhonson (2007). Penelitian ini bertujuan 
untuk (1) mendeskripsikan  evaluasi bahasa artikel mahasiswa pada pola Apraisal 
sikap, (2) mendeskripsikan evaluasi bahasa artikel mahasiswa pada pola Apraisal 
pemosisian, (3) mendeskripsikan evaluasi bahasa artikel mahasiswa pada pola 
Apraisal graduasi. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dilakukan dengan 
metode analisis konkordansi dan distribusi dengan menggunakan perangkat lunak 
program konkordansi Simple Concordance Program (SCP). Data penelitian yakni 10 
teks artikel yang bersumber dari 10 orang mahasiswa Prodi. Pendidikan Bahasa 
Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kecenderungan pola penggunaan 
leksis Apraisal sikap negatif ditunjukkan dalam unsur afek, unsur penilaian, dan unsur 
apresiasi yang negatif oleh para penulis (2) kecenderungan pola penggunaan leksis 
Apraisal pemosisian negatif oleh para penulis tentang peristiwa negatif atau 
pengingkaran terhadap peristiwa yang dituliskan (3) kecenderungan pola penggunaan 
leksis Apraisal graduasi yang negatif oleh para penulis didominasi penggunaan leksis 
metafora dalam peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga kecenderungan setiap 
frasa dan klausa dapat dibuktikan secara sintagmatik dan paradigmatik sebagai 
ancangan analisis wacana forensik. 
Kata Kunci: Apraisal, Sikap, Pemosisian, Graduasi, Analisis Wacana Forensik 
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PENDAHULUAN 

Kerangka Apraisal merupakan suatu teori bahasa evaluatif, dikembangkan 

dalam tradisi linguistik sistemik fungsional. Kerangka kerja Apraisal merupakan 

pendekatan yang menjajaki, memerikan dan menjelaskan bagaimana bahasa 

digunakan untuk mengevaluasi, menunjukkan sikap mental, menyusun persona 

tekstual dan mengelola sikap dan hubungan antarpribadi. Pendekatan Apraisal 

menjajaki bagaimana penutur dan penulis menyampaikan penilaian tentang orang pada 

umumnya, penulis/penutur lainnya, dan ucapan-ucapannya, objek material, peristiwa 

dan keadaan, sehingga membentuk aliansi dengan orang-orang yang sama-sama 

memiliki pandangan ini dan memasang jarak dengan orang-orang yang berpandangan 

berbeda. Martin dan White (2005: 35) menguraikan kerangka Apraisal  terdiri dari tiga 

subsistem yang beroperasi secara paralel. Sikap melihat bagaimana seseorang 

mengekpresikan keadaan. Pemosisian mempertimbangkan tentang posisi seseorang. 

Graduasi menyelidiki bagaimana penggunaan fungsi bahasa menguatkan atau 

melemahkan sikap dan keterlibatan/pemosisian.  

Sebagai mekanisme dasar analisis wacana kritis, maka Apraisal 

diimplementasikan sebagai sebuah frame work linguistik forensik. Analisis wacana 

merupakan salah satu tataran linguistik forensik. Analisis wacana mengidentifikasi 

praktik pemakaian bahasa, terutama politik bahasa. Analisis ini lebih tinggi tatarannya 

tidak hanya terbatas pada persoalan kalimat semata. Akan tetapi, analisis wacana ini 

memiliki korelasi menyeluruh atas isi sebuah dokumen. Biasanya, analisis wacana ini 

digunakan untuk membuktikan keabsahan dokumen pada sebuah perkara hukum, 

tetapi dalam kajian ini analisis wacana dipergunakan sebagai kerangka analisis 

evaluasi bahasa dalam artikel mahasiswa. Analisis wacana memungkinkan para dosen 

untuk melihat bagaimana pesan-pesan diorganisasikan, digunakan, dan dipahami oleh 

mahasiswa prodi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam penyusunan artikel. 

Di samping itu, analisis wacana dapat pula digunakan dan dimungkinkan untuk 

melacak variasi cara yang digunakan oleh seseorang (komunikator) dalam upaya 

mencapai tujuan atau maksud-maksud tertentu melalui pesan-pesan yang terdapat di 

dalam sebuah wacana. Pengkajian ini diadaptasi ke dalam model kerja wacana forensik 

dalam menemukan sikap, pemosisian dan graduasi tulisan artikel mahasiswa.  
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TEORI & METODOLOGI  

Apraisal yang dikembangkan oleh Martin & White (2005), White (1998) di 

samping teori evaluatif bahasa lainnya, seperti Biber dkk (1999),  Biber & Finegan 

(1988, 1989), Conrad & Biber (2000), Biber & Conrad (2009), Bednarek (2005, 

2006, 2008, 2009), Hunston & Thompson (2000), dan Hunston (2011). Teori Apraisal 

berhubungan dengan sumber-sumber linguistik dimana teks sebagai wadah untuk 

mengungkapkan, menegosiasikan, dan  membangun inter-subjektivitas yang khusus 

dan akhirnya memosisikan ideologi. Dalam cakupan yang luas, teori ini lebih khusus 

berhubungan dengan bahasa evaluatif, sikap dan emosi, dan dengan seprangkat 

sumber-sumber yang secara eksplisit memposisikan proposal dan proposisi sebuah 

teks secara interpersonal. Yakni yang berhubungan dengan makna-makna yang 

bervariasi dalam istilah persetujuan dengan ujaran-ujaran mereka, yang bervariasi 

dalam suatu kesempatan secara interpersonal baik dalam ujaran individu maupun 

sebagai teks terbentang secara kumulatif (White 2001). Kerangka Apraisal merupakan 

pengembangan kerja dalam linguistik fungsional linguistik yang dikembangkan 

Halliday (1985/1994), dan berhubungan dengan makna interpersonal dalam teks–

negosiasi hubungan sosial dengan mengkomunikasikan emosi, penilaian, dan 

apresiasi. Sebagai mekanisme dasar analisis wacana kritis, maka Apraisal 

diimplementasikan menjadi sebuah frame work linguistik forensik dengan mengacu 

pada pendapat Olsson (2008); Coulthard dan Alison Jhonson (2007). Ini memiliki 

korelasi menyeluruh atas evaluasi bahasa sebuah tulisan. 

Martin dan White (2005: 35) menguraikan kerangka Apraisal  terdiri dari tiga 

subsistem yang beroperasi secara paralel. SIKAP melihat bagaimana seseorang 

mengekpresikan keadaan. PEMOSISIAN  mempertimbangkan tentang posisi 

seseorang. GRADUASI  menyelidiki bagaimana penggunaan fungsi bahasa 

menguatkan atau melemahkan sikap dan keterbabitan/pemosisian yang dihubungkan 

oleh teks. Kerangka Apraisal ini sangat sesuai jika digunakan untuk menilai artikel 

yang ditulis oleh mahasiswa. Penulisan artikel di media massa (surat kabar atau 

majalah), tidak harus dilakukan oleh wartawannya sendiri, orang luar pun bisa 

menyumbangkan artikelnya. Dalam prakteknya penulisan artikel pada surat kabar atau 
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majalah kebanyakan dari luar. Artikel mengharuskan penulis mencantumkan namanya 

secara lengkap (by name), sebagai tanggung jawab atas kebenaran tulisannya. Artikel 

termasuk tulisan ketegori views (pandangan), yaitu tulisan yang berisi pandangan, ide, 

opini, penilaian penulisnya tentang suatu masalah atau peristiwa. 

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

analitis. Pendekatan ini menetapkan persyaratan bahwa suatu penelitian harus 

dilakukan atas dasar fakta yang ada. Analisis dilakukan menggunakan metode 

analisis konkordansi dan distribusi dengan menggunakan perangkat lunak program 

konkordansi Simple Concordance Program (SCP). Data penelitian yakni 10 teks 

artikel yang bersumber dari 10 orang mahasiswa Prodi. Pendidikan Bahasa Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kecenderungan pola penggunaan leksis 

Apraisal sikap negatif ditunjukkan dalam unsur afek, unsur penilaian, dan unsur 

apresiasi yang negatif oleh para penulis (2) kecenderungan pola penggunaan leksis 

Apraisal pemosisian negatif oleh para penulis tentang peristiwa negatif atau 

pengingkaran terhadap peristiwa yang dituliskan (3) kecenderungan pola penggunaan 

leksis Apraisal graduasi yang negatif oleh para penulis didominasi penggunaan leksis 

metafora. 

PENUTUP 

Hasil analisis menggunakan SCP dapat ditemukan (1) kecenderungan pola 

penggunaan leksis Apraisal sikap negatif ditunjukkan dalam unsur afek, unsur 

penilaian, dan unsur apresiasi yang negatif oleh para penulis (2) kecenderungan pola 

penggunaan leksis Apraisal pemosisian negatif oleh para penulis tentang peristiwa 

negatif atau pengingkaran terhadap peristiwa yang dituliskan (3) kecenderungan pola 

penggunaan leksis Apraisal graduasi yang negatif oleh para penulis didominasi 

penggunaan leksis metafora dalam peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga 

kecenderungan setiap frasa dan klausa dapat dibuktikan secara sintagmatik dan 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
850 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

paradigmatik sebagai ancangan wacana forensik. Pemanfaatan piranti lunak akan 

sangat membantu investigasi linguistik forensik. Selain efisiensi analisis, penggunaan 

angka empiris akan semakin menyempurnakan analisis linguistik forensik khusunya 

ancangan wacana forensik. Hal ini menandai pentingnya penggunaan piranti lunak 

yang beragam dan lebih teliti serta akurat dalam memberikan hasil analisis.  
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ABSTRAK 

Teknologi informasi berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan zaman. 
Terdapat dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi informasi tersebut. 
Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, diperlukan kemampuan untuk menemukan 
dan memilih informasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya ilmiah yang 
berkualitas. Literasi kritis informasi dalam penyusunan karya ilmiah dapat membantu 
penulis untuk menemukan topik tulisan yang orisinil, menghindari penyebaran hoax, 
menggunakan sumber informasi yang bermutu, dan menghasilkan tulisan yang 
bermutu serta bebas plagiarisme.  

Kata kunci: literasi kritis informasi, era digital, karya ilmiah 

 

ABSTRACT 

Information technology is growing very rapidly along with the development. There are 
positive and negative impacts of the development of information technology. In 
learning Indonesian language, it is necessary to find and select the infomation needed 
to produce academic paper have a certain quality. Information critical literacy in the 
preparation of scientific papers can help writers to find original writing topics, avoid 
the spread of hoaxes, use quality information sources, and produce quality papers and 
free plagiarism. 
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PENDAHULUAN 

Dengan kemudahan penyebaran dan penciptaan kembali pengetahuan di era 

digital, dunia sekarang ini meghadapi melimpahnya informasi. Gunawan dkk. (2014) 

menyatakan bahwa masyarakat masa kini telah berubah dari masyarakat industri 

menjadi masyarakat informasi (information society) atau masyarakat pengetahuan 
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(knowledge society), yaitu masyarakat yang memperlakukan informasi informasi dan 

pengetahuan sebagai aset yang penting. Pendapat tersebut sesuai dengan kondisi saat 

ini dimana masyarakat merasa tergantung pada teknologi untuk mengakses beragam 

informasi.  

Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar 

terhadap dunia. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu 

informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi dengan 

bebas dan terkendali. Salah satu pihak yang merasakan dampak positif berkembangnya 

teknologi informasi ialah para akademisi, baik dosen, guru, mahasiswa, maupun siswa. 

Akademisi dapat mengakses informasi apa pun yang dibutuhkan untuk memperkaya 

wawasan keilmuan. Dalam pembelajaran atau perkuliahan Bahasa Indonesia, terutama 

dalam penulisan karya ilmiah, tentu teknologi informasi ini memberi sumbangan yang 

sangat besar bagi kualitas karya tersebut. 

Akan tetapi, kenyataannya tidak semua informasi yang disediakan oleh 

teknologi di era digital ini merupakan informasi yang dapat dipercaya, sehingga perlu 

dipilah dan dipilih serta diuji keakuratan informasi tersebut. Diperlukan kemampuan 

untuk mempertanyakan dengan keterampilan berpikir kritis (critical thinking) untuk 

mengevaluasi suatu informasi kemudian menggunakannya. Hal ini sangat diperlukan 

dalam penulisan karya ilmiah untuk menghasilkan karya yang berkualitas dan 

bermanfaat bagi banyak pihak. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini akan dijelaskan 

konsep terkait penulisan karya ilmiah, konsep dan model literasi kritis informasi, serta 

penerapan literasi kritis informasi digital dalam penulisan karya ilmiah.  

PENULISAN KARYA ILMIAH 

 Karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi atau 

pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur, dengan 

menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta, teori, dan/atau bukti-bukti yang 

empirik (Dalman, 2013: 5). Nasucha dkk. (2009) menjelaskan bahwa karya ilmiah 

harus memenuhi syarat-syarat keilmiahan pada suatu disiplin ilmu tertentu yang 

dikuasai oleh penulisnya. Hasil penulisan ilmiah harus disusun secara sistematis, logis, 

dan benar. Untuk mencapai keilmiahan yang logis dan benar, seorang penulis karya 
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ilmiah harus memiliki landasan teori yang kuat. Landasan teori yang kuat membuat 

keilmiahan yang ditampilkan tidak menyimpang dari suatu disiplin ilmu tertentu 

sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Perlu digarisbawahi bahwa 

pertanggungjawaban karya ilmiah mencakup isi dan teknis penulisan.  

 Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu tulisan layak disebut 

sebagai karya ilmiah. Menurut Nasucha dkk. (2009), syarat-syarat tersebut antara lain 

komunikatif, bernalar, ekonomis, berdasarkan landasan teoretis yang kuat, relevan 

dengan disiplin ilmu tertentu, memiliki sumber penopang mutakhir, dan bertanggung 

jawab. Di samping syarat-syarat tersebut, penulisan karya ilmiah juga harus 

menggunakan bahasa baku, yaitu sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, serta susunan gramatikal yang 

lengkap dan eksplisit. Hal tersebut dilakukan agar pembaca dapat belajar, menambah 

pengetahuan, atau melakukan penelitian lebih lanjut melalui karya ilmiah yang ditulis.  

Penulisan karya ilmiah dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan menulis. 

Salah satu pendekatan menulis yang dapat digunakan secara praktis adalah pendekatan 

proses. Menulis berbasis pendekatan proses meliputi lima tahap, yakni pramenulis, 

menulis draf, merevisi, menyunting, dan memublikasi (Tompkins & Hoskisson, 1995). 

Pertama, tahap pramenulis adalah tahap persiapan untuk menulis. Tahap ini sangat 

penting dan menentukan dalam tahap-tahap menulis selanjutnya. Sebagian besar 

waktu menulis dihabiskan dalam tahap ini. Adapun hal-hal yang dilakukan penulis 

dalam tahap ini adalah: (1) memilih topik, (2) mengidentifikasi pembaca, (3) 

mengidentifikasi tujuan menulis, (4) mempertimbangkan bentuk tulisan, dan (5) 

menyusun ide-ide.  

Kedua, tahap menulis draf yaitu menulis draf kasar berdasarkan ide-ide yang 

telah mulai dipikirkan pada tahap pramenulis dengan lebih menekankan isi daripada 

unsur mekanik yang berupa ejaan, penggunaan istilah, atau struktur.  

Ketiga, tahap merevisi yang fokus pada perbaikan isi tulisan. Hal-hal yang 

perlu dilakukan penulis dalam tahap ini adalah: (1) membaca ulang seluruh draf 

tulisan, (2) mendiskusikan draf tulisan dengan kelompoknya, (3) turut berpartisipasi 

memberikan masukan positif tentang tulisan teman sekelompok, (4) mengubah atau 

merevisi tulisan dengan memperhatikan reaksi, komentar dan masukan dari reviewer.  



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
855 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

Keempat, hal-hal yang perlu dilakukan penulis dalam tahap menyunting 

adalah: (1) membaca cepat tulisannya, (2) memberi tanda pada kesalahan mekanik 

yang ada, meliputi: ejaan, penggunaan istilah/kosakata, dan struktur tulisan, (3) 

melakukan kegiatan menyunting berdasarkan masukan dari teman sejawat atau 

reviewer. 

Kelima, tahap akhir menulis, yaitu memublikasikan tulisan. Pada tahap ini, 

penulis memublikasikan tulisan mereka dalam bentuk yang sesuai atau berbagi tulisan 

dengan pembaca yang telah ditentukan. Adapun bentuk-bentuk tulisan yang bisa 

digunakan adalah buku, jurnal, laporan, atau tulisan lain.  

 

KONSEP DAN MODEL LITERASI KRITIS INFORMASI 

A.   Konsep Literasi Kritis Informasi 

 Literasi kritis dapat didefinisikan sebagai sebuah literasi yang mendorong 

suatu kegiatan perenungan, mempertanyakan prinsip terhadap bentuk dan isi media 

cetak dan elektronik (Tyner, 1998). Tyner (1998) menjelaskan bahwa literasi 

informasi merujuk pada kemampuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan 

menggunakan informasi. Termasuk di dalamnya dapat membedakan informasi utama 

dan sekunder, mengecek akurasi isi, menentukan sumber informasi, dan menaksir 

kredibiltas serta kualitas sumber informasi tersebut (Warnick, 2002).  

 UNESCO (2005) menyatakan bahwa literasi informasi adalah kemampuan 

untuk melakukan manajemen pengetahuan dan kemampuan untuk belajar terus-

menerus. Secara terperinci, literasi informasi merupakan kemampuan untuk 

menyadari kebutuhan informasi dan kapan informasi diperlukan, mengidentifikasi dan 

menemukan lokasi informasi yang diperlukan, mengevaluasi informasi secara kritis, 

mengorganisasikan dan mengintegrasikan informasi ke dalam pengetahuan yang 

sudah ada, memanfaatkan serta mengomunikasikannya secara efektif, legal, dan etis 

(Gunawan dkk., 2014). Lebih lanjut, Gunawan dkk. (2014) menyatakan bahwa 

terdapat dua manfaat literasi informasi, yaitu agar seseorang dapat hidup sukses dalam 
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masyarakat informasi dan secara khusus, dalam penerapan kurikulum berbasis 

kompetensi di sekolah dan perguruan tinggi. 

The Literacy and Numeracy Secretariat (2009) menyatakan bahwa literasi 

kritis telah mengumpulkan semangat dalam beberapa tahun terakhir untuk membantu 

mempersiapkan anak agar dapat “hidup” dalam masyarakat yang berilmu 

(berpengetahuan). Hal ini diperkuat oleh Stambler (2013) yang menyatakan bahwa 

tujuan literasi kritis dalam kehidupan nyata adalah untuk keefektifan interaksi, 

mengonstruk makna, dan mengomunikasikannya.  

 Berkenaan dengan uraian di atas, The Literacy and Numeracy Secretariat 

(2009) menyimpulkan kunci konsep literasi kritis, yaitu (1) semua teks merupakan 

konstruksi, (2) semua teks memuat pesan kepercayaan dan nilai, (3) tiap orang 

menginterpretasi pesan secara berbeda, (4) teks menyediakan kepentingan yang 

berbeda, dan (5) tiap-tiap medium mengembangkan bahasanya yang mengarahkan 

pembaca berada di jalan tertentu.  

Literasi kritis dalam pembelajaran atau perkuliahan berkaitan erat dengan 

aktivitas membaca. Dalam aktivitas membaca tersebut diimplementasikan ancangan 

literasi kritis untuk memahami pesan tersirat dalam teks. Membaca merupakan 

interaksi antara pembaca dan penulis melalui teks. Membaca merupakan proses aktif 

yang melibatkan skemata, pengetahuan dan pengalaman untuk memaknai suatu teks. 

Berikut ini contoh pertanyaan untuk melakukan analisis kritis suatu teks menurut Hood 

(1998:16), yaitu (a) mengapa teks ini ditulis? (b) apa yang dibicarakan dalam teks? (c) 

untuk siapa teks ini ditulis? (d) bagaimana topik ini ditulis? dan (e) apakah topik ini 

ditulis juga dalam bentuk lain? 

 Untuk memperjelas pernyataan Hood tersebut, Ontario Language Curriculum 

menjabarkan model praktik literasi kritis dalam pembelajaran seperti berikut ini. 

(a) Memecahkan kode. Mahasiswa perlu mengidentifikasi teks berkenaan dengan 

huruf, bunyi dalam kata, menguraikan ejaan dan konvensi tatabahasa dari struktur 

kalimat dan organisasi teks, dan menggunakan grafik dan visualisasi yang lain. 
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(b) Memaknai. Mahasiswa membutuhkan pengetahuan dan pengalaman untuk 

memahami apa yang penulis katakan. Mahasiswa butuh belajar bagaimana 

mendekonstruksi teks, membuka tujuan penulis, membentuk interpretasi 

berdasarkan pengetahuan dan sudut pandangnya, dan menguji lalu menemukan 

bagaimana cara berpikir mereka yang terbaik.  

(c) Memanfaatkan teks. Tidak hanya memahami tujuan penulis, tetapi juga 

memahami konteks yang ada dalam teks. 

(d) Menganalisis teks. Mahasiswa perlu didukung untuk menganalisis motif penulis, 

mempertimbangkan keadilan, akurasi dan reliabilitas dan mengakui 

kekuasaannya sebagai pembaca. Selanjutnya, Mahasiswa perlu didukung untuk 

mengevaluasi apa yang dikatakan dan bagaimana hal itu dikatakan untuk 

mengakomodasi asumsi dan ide penulis. 

Berikut ini pendekatan literasi kritis dalam pembelajaran menurut Stambler 

(2013), yaitu (a) mendekonstruksi struktur dan ciri-ciri teks, (b) menanyakan 

pertanyaan dari teks, (c) menguji nilai pokok dan mempertimbangkan arah pembaca 

memandang dunia, (d) mengembangkan interpretasi yang berlawanan/menentang, (e) 

menyelidiki alternatif membaca—apa yang dimasukkan, apa yang dikeluarkan, (f) 

penulis mengangkat aspek hidup mana sebagai nilai yang ditonjolkan?, (g) apakah teks 

tersebut memperlihatkan ketidakseimbangan posisi kekuasaan?, (h) pertimbangan 

waktu dan budaya yang melatarbelakangi teks itu diciptakan, (i) bagaimana teks 

dipandang mirip atau berbeda dari pandangan kontemporer? dan (j) bekerja untuk 

keadilan sosial dan perubahan. 

 

B.  Model Literasi Informasi  

 Terdapat banyak model literasi informasi. Akan tetapi, dalam artikel ini akan 

dijelaskan dua model literasi informasi yang akan dkombinasikan dan diterapkan 

dalam penulisan karya ilmiah. Pertama, model The Big6TM, yaitu model literasi 
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informasi yang dikembangkan oleh Michael B. Eisenberg dan Robert E. Berkowitz 

pada tahun 1987. 

Tabel 1. Literasi Informasi Menurut Einsberg dan Berkowitz (1987) 

6 Keterampilan 12 Langkah 

1  Perumusan Masalah Merumuskan masalah 

Mengidentifikasi informasi yang diperlukan 

2  Strategi Pencarian 

    Informasi 

Menentukan sumber 

Memilih sumber terbaik 

3  Alokasi dan akses Mengalokasi sumber secara intelektual dan fisik 

Menemukan informasi di dalam sumber tersebut 

4  Pemanfaatan Informasi Membaca, mendengar, meraba, dan sebagainya 

Mengekstraksi informasi yang relevan 

5  Sintesis Mengorganisasikan informasi dari pelbagai sumber 

Mempresentasikan informasi tersebut 

6  Evaluasi Mengevaluasi hasil (efektivitas) 

Mengevaluasi proses (efisiensi) 

Kedua, model Empowering 8, yaitu model literasi informasi yang dihasilkan 

dari dua lokakarya (workshop). Lokakarya yang pertama dilaksanakan di Kolombo 

(Sri Lanka) pada bulan November 2004 (Indian Library Association) dan yang kedua 

di Patiala (India) pada bulan November 2005 (International Workshop on Information 

Skills for Learning “Empowering 8”) (Gunawan dkk., 2014). Menurut model ini, 

literasi informasi terdiri atas kemampuan untuk (1) mengidentifikasi topik/subjek, 

sasaran audiens, format yang relevan, jenis sumber; (2) mengeksplorasi sumber dan 

informasi yang sesuai dengan topik; (3) menyeleksi dan merekam informasi yang 

relevan dan mengumpulkan kutipan yang sesuai; (4) mengorganisasi, mengevaluasi 
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dan menyusun informasi menurut susunan yang logis, membedakan antara fakta dan 

pendapat, dan menggunakan alat bantu visual untuk membandingkan dan 

mengontraskan informasi; (5) menciptakan informasi dengan menggunakan kata-kata 

sendiri, mengedit, dan membuat daftar pustaka ataupun menghasilkan karya baru; (6) 

mempresentasi, menyebarkan atau menyampaikan informasi yang dihasilkan; (7) 

menilai luaran (output) berdasarkan pada masukan (input) dari orang lain; (8) 

menerapkan masukan, penilaian, dan pengalaman yang diperoleh untuk kegiatan yang 

akan datang dan menggunakan pengetahuan baru yang diperoleh untuk pelbagai 

situasi.  

Untuk mempermudah penulis untuk menerapkan literasi informasi dalam 

penyusunan karya ilmiah, perlu dilakukan kombinasi ataupun modifikasi model-model 

tertentu. Dalam hal ini, Gunawan dkk. (2014)  menyatakan bahwa melalui kombinasi 

kedua model di atas, penulis diharapkan akan menguasai kemampuan literasi 

informasi dengan spesifikasi keahlian untuk: 

1. Merumuskan keperluan informasi dan menentukan cakupan informasi yang 

diperlukan. 

2. Mengakses informasi yang diperlukan secara efisien, etis, dan legal. 

3. Mengevaluasi informasi beserta sumbernya (termasuk mengevaluasi apakah 

informasi tersebut akan berdampak negatif secara psikologis, sosial, ekonomi, 

politik, dan sebagainya bila digunakan). 

4. Menggunakan informasi secara efektif untuk mencapai suatu tujuan. 

5. Mengintegrasikan informasi yang diseleksi ke dalam pengetahuan yang sudah ada 

(menciptakan karya). 

6. Mengevaluasi karya yang dihasilkan. 

7. Melakukan pembelajaran seumur hidup secara mandiri. 

 

PENERAPAN LITERASI KRITIS INFORMASI DIGITAL DALAM 

PENULISAN  KARYA ILMIAH 

 Penelitian sebagai kewajiban yang tercantum dalam Tri Dharma Perguruan 

Tinggi merupakan sebuah filosofi yang dipakai dalam membangun sistem perkuliahan 

di setiap Pendidikan Tinggi di Indonesia. Perkuliahan yang dirancang seperti itu akan 
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menciptakan lingkungan belajar yang berpusat kepada mahasiswa dimana mahasiswa 

dituntut untuk memiliki kemampuan penyelidikan, penyelesaian masalah, berpikir 

kritis, kreatif, serta inovatif. Lingkungan belajar seperti demikian tentu memerlukan 

pemahaman dan kemampuan literasi informasi disertai pemikiran yang kritis.   

 Berdasarkan uraian pada subbab-subbab sebelumnya, berikut penerapan 

kombinasi model literasi informasi The Big6TM dan Empowering 8 (Gunawan dkk., 

2014) yang dipadukan dengan konsep literasi kritis dalam penulisan karya ilmiah: (1) 

merumuskan masalah, (2) mengidentifikasi sumber informasi dan mengakses 

infromasi (fisik dan intelektual), (3) mengevaluasi informasi, (4) menggunakan 

informasi, (5) menciptakan karya, dan (6) mengevaluasi karya ilmiah yang dihasilkan.  

 Pertama, merumuskan masalah. Dalam menulis karya ilmiah, pijakan pertama 

tulisan ialah menemukan masalah. Menurut Gunawan dkk. (2014), terdapat dua 

langkah utama untuk menemukan masalah, yaitu melakukan analisis situasi dan 

merumuskan masalah. Pada tahap analisis situasi, penulis perlu melakukan 

pengumpulan informasi tentang suatu topik dan melakukan brainstorming untuk 

mempertanyakan gagasan yang mulai ditemukan, baik secara individu maupun dalam 

kelompok.   

 Kedua, mengidentifikasi sumber informasi dan mengakses informasi (fisik dan 

intelektual). Dengan melakukan tahap ini, penulis akhirnya akan mampu menentukan 

sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan, menelusuri dan mengumpulkan 

informasi dalam bentuk literatur dengan tepat. Menurut Gunawan dkk. (2014), 

langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini ialah (1) memilih apa dan 

siapa sumber informasi, (2) mengetahui kebutuhan informasi berdasarkan rumusan 

masalah, (3) mengidentifikasi alat penelusuran yang tepat, (4) menyusun strategi 

penelusuran informasi melalui komputer (database perpustakaan, internet, database 

jurnal elektronik, dan sebagainya), salah satunya dengan penentuan kata kunci yang 

tepat.  

 Ketiga, mengevaluasi informasi. Gunawan dkk. (2014) menyatakan bahwa 

yang dimaksud mengevaluasi informasi dalam hal ini mencakup kegiatan 

menganalisis sumber dan isi informasi tersebut. Urutan evaluasi infomasi dapat 

dirumuskan sebagai berikut: (1) menilai relevansi informasi dengan topik tulisan; (2) 
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menilai kredibiltas informasi, yaitu sejauh mana informasi dapat dipercaya kualitas 

dan kebenarannya, baik dari segi isi, penanggung jawab, proses pembuatan, dan 

pemanfaatan informasi tersebut; (3) menilai kemutakhiran informasi. Kegiatan 

evaluasi sumber dan isi informasi tersebut, selanjutnya dapat membantu penulis untuk 

menentukan informasi yang akan digunakan. Untuk menyeleksi informasi yang akan 

digunakan, penulis perlu mengajukan beberapa pertanyaan berikut: (1) sejauh mana 

informasi yang disajikan relevan? (2) sejauh mana informasi yang disajikan akurat? 

(3) sejauh mana karya tersebut objektif? (4) sejauh mana kemutakhiran informasi 

tersebut? (5) sejauh mana kelengkapan atau kedalaman suatu informasi? (6) sejauh 

mana keberdampakan informasi tersebut? (7) sejauh mana metodologi penelitian dari 

informasi tersebut? (Gunawan dkk., 2014). 

 Keempat, menggunakan informasi. Pada tahapan ini, yang dilakukan penulis 

ialah “membaca” dengan kritis infomasi yang diperoleh dan membuat “catatan” yang 

tepat untuk mengingat informasi dan sumber informasi yang dibaca. Gunawan dkk. 

(2014) menjelaskan hal-hal yang dapat membantu penggunaan informasi, yaitu: (1) 

melakukan pencatatan isi yang dapat berupa mengutip langsung dan tidak langsung, 

serta membuat ringkasan; (2) menentukan pedoman yang akan digunakan dalam 

membuat catatan isi dan bibliografi, di antaranya pedoman APA, MLA, dan CSE. 

 Kelima, menciptakan karya tulis. Setelah melewati tahapan-tahaan di atas, 

penulis dapat membuat karya yang memenuhi persyaratan COCTUC dan 

menggunakan informasi dari pelbagai sumber secara bertanggung jawab (Gunawan 

dkk., 2014). COCTUC adalah singkatan dari clarity (kejelasan), organization 

(organisasi), coherence (hubungan/pertalian), transition (transisi), unity (kesatuan), 

conciseness (kepadatan isi). Langkah-langkah penulisan karya ilmiah dapat dilakukan 

dengan pendekatan proses yang telah dijelaskan di atas, secara singkat yaitu dengan 

membuat kerangka (outline), mengembangkan kerangka/menulis draf, dan merevisi. 

 Keenam, mengevaluasi karya ilmiah. Tahapan terakhir yang perlu dilakukan 

penulis untuk menilai kualitas karya yang dihasilkan. Dalam bentuk tulisan, karya 

yang baik ialah karya yang isinya, judul yang dipilih, latar belakang, tujuan (rumusan 

masalah/kalimat topik), tubuh tulisan, dan penutup merupakan satu kesatuan yang 

sistematis dan runtut. Karya yang baik juga merupakan hasil pekerjaan asli dan bukan 
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suatu karya plagiat. Oleh sebab itu, pada tahap mengevaluasi karya ilmiah ini penulis 

hendaknya paham tentang kriteria umum dan khusu karya tulis yang baik sebagai 

pijakan untuk melakukan penilaian terhadap karya tersebut.  

 

SIMPULAN 

 Membangun generasi pembelajar seumur hidup yang mandiri dan berkualitas 

merupakan tanggung jawab besar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Era digital masa 

kini merupakan hasil perkembangan zaman yang patut kita petik manfaatnya sebaik 

mungkin. Salah satu manfaat besar dari era digital ialah mudahnya pencarian informasi 

sebanyak yang kita butuhkan. Akan tetapi, informasi yang tersedia dalam media 

elektronik tidak selalu kredibel, akurat, relevan, dan objektif. Oleh sebab itu, perlu 

dilakukan literasi informasi dan pemikiran kritis untuk menentukan informasi yang 

dibutuhkan dan layak digunakan. Literasi kritis informasi ini sangat penting dalam 

penulisan karya ilmiah untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas.   
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ABSTRAK 

Indikator pertama yang menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan literasi bahasa  
pada pembelajaran bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pendapat secara tertulis 
terlihat dari ketepatan dalam menentukan pokok-pokok cerita, merangkaikan pokok-
pokok cerita, diksi kata, struktur kalimat, dan penggunaan ejaan. Indikator kedua, yaitu 
tingginya semangat belajar siswa dalam pembelajaran. Namun keberhasilan tersebut 
tidak tercapai di SDN 2 Tigajuru, hasil penilaian keterampilan tersebut  tidak 
memenuhi KKM yang ditetapkan yaitu 65. Ketidaktercapaian indikator tersebut 
disebabkan oleh  kemampuan literasi bahasa siswa dalam mengungkapkan pendapat 
secara tertulis masih rendah dan kurang antusiasnya siswa dalam mengikuti 
pembelajaran. Faktor dari guru yaitu penggunaan strategi yang kurang tepat dalam 
pembelajaran. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan literasi bahasa siswa 
digunakan strategi concept mapping. Penelitian ini mengkaji dua masalah, (1) 
bagaimana keefektifan strategi concept mapping pada peningkatan literasi bahasa, (2) 
bagaimanakah cara meningkatkan antusias siswa dalam kegiatan literasi bahasa. 
Desain penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua tahap, 
siklus I, dan siklus II dengan subjek penelitian siswa kelas V SDN 2 Tigajuru 
Kecamatan Mayong semester dua tahun pelajaran 2016/2017. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan lembar indikator kemampuan siswa. Hasil penelitian 
ini menunjukkan adanya peningkatan pada kemampuan literasi bahasa yaitu 
keterampilan mengungkapkan pendapat secara tertulis dari rata-rata persentase  siklus 
I meningkat menjadi 75%, sedangkan siklus 2 menjadi 81 %. Selaian itu, siswa sudah 
terampil dalam mengungkapkan pendapat secara tertulis, siswa menjadi antusias, aktif, 
dan lebih percaya diri. Berdasarkan hasil penelitian penggunaan strategi concept 
mapping dapat digunakan sebagai alternatif mengajar pada materi mengungkapkan 
pendapat secara tertulis guna meningkatkan keterampilan literasi bahasa siswa.  

 

Kata kunci: literasi bahasa, strategi concept mapping. 
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ABSTRACT 

The first indicator to demonstrate success in improving language literacy on 
Indonesian language learning in expressing written opinion is seen from the precision 
in determining the subject matter, coupling the subject matter, diction, sentence 
structure, and spelling use. The second indicator, namely the high spirit of student 
learning in learning. However, the success is not achieved in SDN 2 Tigajuru, the 
result of the skill assessment did not meet the established KKM that is 65. The 
incapacity of the indicator is caused by the ability of the students 'language literacy in 
expressing the written opinion is still low and the students' lack of enthusiasm in 
following the lesson. The factor of the teacher is the use of inappropriate strategy in 
learning. Therefore, efforts to improve the language literacy of students used strategy 
concept mapping. This study examines two issues, (1) how the effectiveness of concept 
mapping strategies on improving language literacy, (2) how to improve student 
enthusiasm in language literacy activities. The design of this study is a classroom 
action research conducted in two stages, cycle I, and cycle II with the subject of the 
research students of grade V SDN 2 Tigajuru Kecamatan Mayong second semester 
academic year 2016/2017. Data collection is done by using the student ability indicator 
sheet. The results of this study indicate an increase in the ability of language literacy 
is the skills to express opinions in writing from the average percentage of the cycle I 
increased to 75%, while the cycle 2 to 81%. In addition, students are skilled in 
expressing their opinions in writing, students become enthusiastic, active, and more 
confident. Based on the results of research the use of concept mapping strategy can be 
used as an alternative teaching on the material express opinions in writing in order to 
improve the language literacy skills of students. 

Keyword: language literacy, strategy concept mapping. 

 

PENDAHULUAN 

 Kita semua menyadari bahwa bahasa sangat penting dalam kehidupan sehari-

hari. Dengan bahasa kita dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. 

Dengan bahasa kita dapat menyampaikan pendapat, keinginan, dan perasaan. 

(Karsijam, 2001:7). Agar kita dapat berkomunikasi dengan baik kepada orang lain 

maka kita perlu mempelajari ilmu yang berkaitan dengan bahasa, khususnya di 

sekolah. Pembelajaran bahasa di sekolah pada umumnya menggunakan pendekatan 

Whole Langguage yang menyajikan pengajaran secara utuh tidak terpisah-pisah. 

Keterampilan bahasa   (menyimak, berbicara, membaca , dan menulis diadakan secara 

terpadu). 
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Dewasa ini kita mengenal istilah literasi yang tidak bisa dilepaskan dari bahasa. 

Seseorang dikatakan memiliki kemampuan literasi apabila ia telah memperoleh 

kemampuan dasar berbahasa yaitu membaca dan menulis. Jadi, makna dasar literasi 

sebagai kemampuan baca-tulis merupakan pintu utama bagi pengembangan makna 

literasi secara lebih luas dan dapat dikatakan bahwa keterampilan membaca dan 

menulis dalam pembelajaran bahasa di sekolah merupakan beberapa contoh aktivitas 

literasi bahasa yang dapat dilakukan di sekolah. 

 Sebagai aktivitas Literasi bahasa, menulis adalah sebuah kegiatan 

mengungkapkan ide atau gagasan secara tertulis, dan keterampilan mengungkapkan 

pendapat secara tertulis merupakan aplikasi dari kegiatan menulis. Dalam kegiatan 

menulis siswa dapat menyampaikan ide-ide, gagasan, dan pesan kepada orang lain. 

Dikatakan memiliki keterampilan menulis bila siswa dapat memilih bentuk-bentuk 

bahasa tertulis berupa : kata, kalimat, dan paragraph, serta menggunakan retorika ( 

organisasi tulisan ) yang tepat guna mengutarakan pikiran, perasaan dan juga fakta. 

Agar orang lain dapat memahami tulisan yang dibuatnya. 

Siswa Sekolah Dasar kelas III sampai dengan VI pada dasarnya dituntut untuk 

menguasai literasi bahasa, salah satunya yaitu mahir menulis. Idealnya siswa kelas V 

SD Negeri 2 Tigajuru mempunyai  kemampuan literasi bahasa  yang cukup 

memadai terutama pada pembelajaran bahasa Indonesia khususnya keterampilan siswa 

dalam menceritakan kembali cerita yang dibaca/didengar secara tertulis, siswa dapat  

penggunaan diksi kata, struktur kalimat, penggunaan ejaan yang tepat serta dapat 

menceritakan kembali cerita yang di baca/didengar dengan runtut. Siswa juga dapat 

antusias saat proses pembelajaran berlangsung. Adapun keterampilan tersebut dapat 

berupa kegiatan :  

a) Menceritakan kembali cerita yang dibaca / didengar, b) Membuat karangan / prosa, 

c) Membuat puisi, d) Membuat dialog drama, e) Meringkas teks bacaan yang di baca, 

f) Memparafrasekan isi puisi, g) Membuat laporan pengamatan, dsb. 

Pada kenyataannya, keterampilan mengungkapkan pendapat secara tertulis 

pada siswa kelas V di SD Negeri 2 Tigajuru Kecamatan Mayong masih rendah. Hal 

itu dapat dilihat dari hasil belajar siswa, terutama dalam materi menceritakan kembali 
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cerita yang dibaca/didengar secara tertulis, siswa yang mencapai KKM 65 hanya 33 % 

dari 18 siswa, artinya hanya enam dari 18 siswa yang mencapai nilai memenuhi KKM. 

Setelah di identifikasi, ternyata beberapa kesalahan yang sering dilakukan siswa antara 

lain penggunaan diksi kata, struktur kalimat, penggunaan ejaan yang kurang tepat dan 

keruntutan cerita yang dibuat kurang tepat. 

Dari pernyataan diatas sangat jelas adanya kesenjangan antara harapan dan 

kenyataan, oleh karena itu harus segera diatasi. Apabila tidak segera di atasi maka 

keterampilan siswa mengungkapkan pendapat secara tertulisnya akan rendah sehingga 

siswa tidak dapat menyampaikan ide-ide, gagasan, dan pesan kepada orang lain 

dengan baik dan tepat.  

Sesuai dengan pendapat Piaget (Dworetzky, 1990:254) tentang tahap 

perkembangan kognitif ”operasional kongkret” kemudian Goodman dan Meridith 

(Rubin dan Dorothy 1995:27) tentang perkembangan bahasa tahap “kreatif”, mereka 

sependapat bahwa dalam memahami sesuatu anak dalam usia 7-11 tahun itu masih 

memerlukan penanda kongkret. Dengan demikian dalam meningkatkan kemampuan 

literasi bahasa pada pembelajaran menulispun siswa memerlukan penanda kongkret 

sebagai visualisasi ide-ide abstrak yang menjadi elemen pembentuk struktur isi teks / 

bacaan. Fielding (Burn, Roe, dan Ross, 1996: 497) juga menyatakan bahwa pemetaan 

terhadap struktur isi bacaan dapat membantu mengingat dan memahami isi teks. Oleh 

sebab itu penggunaan strategi concept mapping pada pembelajaran bahasa Indonesia 

dapat dijadikan pilihan yang paling tepat dan efektif untuk meningkatkan kemampuan 

literasi bahasa khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia menceritakan kembali 

cerita yang didengar/dibaca.  

Menurut Nur (2006) Peta Konsep ada empat macam, namun yang cocok 

digunakan untuk mengidentifikasi isi bacaan adalah model Rantai Kejadian (Event 

Chain) karena Peta Konsep tersebut dapat digunakan untuk memberikan suatu urutan 

kejadian, langkah-langkah dalam suatu prosedur, atau tahap dalam suatu proses.  

 Kelebihan strategi ini dalam pembelajaran adalah dapat mengembangkan 

kemampuan berfikir holistik untuk melihat keseluruhan, mensintesis dan 

mengintegrasikan informasi atau ide menjadi satu.  
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Tangkuban Perahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr 1. Contoh concept mapping dongeng “Tangkuban Prahu” 

 

METODE  

A. Setting Penelitian 

 Waktu Penelitian siklus I dan siklus II dilakukan sebanyak tiga pertemuan. 

Untuk siklus I dan siklus II dilaksanakan pada hari Senin dan Rabu pada tanggal 22, 

24 Januari dan 29 Mei 2017  sedangkan siklus II dilaksanakan pada tanggal 31 Mei , 

12 dan 14 Juni 2017. Sedangkan tempat penelitian dilaksanakan di SDN 2 Tigajuru 

Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.  

B. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 2 Tigajuru Kecamatan  

Mayong Kabupaten Jepara  yang berjumlah 18 orang siswa yang terdiri dari 8 siswa 

laki-laki dan 10 siswa perempuan. Penelitian meningkatkan kemampuan literasi 

bahasa pada pembelajaran bahasa Indonesia khususnya keterampilan mengungkapkan 

Karena tidak berhasil memenuhi permintaan Dayang Sumbi sesuai waktu yang dijanjikan Sangkuriang marah dan melakukan tindakan :

Menjebol bendungan yang dibuatnya sehingga menyebabkan banjir Menendang sampang yang dibuatnya dan jatuh dalam posisi tengkurap sehingga 
berubah menjadi gunung yang bernama "Tangkuban Perahu"

Sampai akhirnya Dayang Sumbi mengetahui kebenarnnya dan mencari  upaya untuk menggagalkan proses pertunangannya dengan jalan :

Mengajukan syarat yang mustahil seperti : membendung sungai Citarum serta 
membuat sampan besar dalam batas waktu sebelum fajar menyingsing

Memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur 
kota untuk mengelabuhi Sangkuriang agar menganggap kalau fajar telah 

menyingsing

Setelah berajak dewasa Sangkuriang kembali ke kerajaannya dan bertemu Dayang Sumbi

Mereka sama -sama tidak saling mengenal sehingga berencana  untuk bertunangan

Sepeninggal Sangkuriang Dayang Sumbi menyesal dan menghabiskan waktunya dengan bertapa

Karena tekun bertapa dayang sumbi mendapatkan hadiah awet muda dan memiliki kecantikan abadi

Suatu hari Tumang diusir oleh Sangkuriang karena tidak mau berburu

Dayang Sumbi marah dan memukul Sangkuriang dengan sendok hingga berdarah 
dan membekas Sangkuriang kecewa kemudian pergi mengembara

Pada jaman dahulu ada kisah seorang putri raja di Jawa Barat bernama Dayang Sumbi

Mempunyai seorang anak bernama Sangkuriang
Bersuami titisan dewa yang berubah jadi anjing saat 
matahari muncul sampai tenggelam dan diberinama 

Tumang
Sangkuriang dan Tumang gemar berburu
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pendapat secara tertulis ini menggunakan strategi concept mapping. Pada siklus I 

maupun siklus II menggunakan  indikator yang sama yaitu menceritakan kembali isi 

cerita yang dibaca / didengar dengan kalimat yang runtut dan mudah dipahami secara 

tertulis. Karena peneliti menganggap materi tersebut dapat mewakilli keterampilan 

mengungkapkan pendapat secara tertulis. 

C. Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen yang berupa 

tes dan nontes. Instrumen tes digunakan untuk mengungkapkan data tentang 

kemampuan literasi bahasa pada pembelajaran bahasa Indonesia khususnya 

keterampilan menceritakan kembali secara tertulis menggunakan bahasanya sendiri 

Sementara itu, instrumen nontes digunakan untuk mengungkapkan perubahan tingkah 

laku siswa. Instrumen nontes yang dimaksud berupa pedoman observasi deskripsi 

perilaku ekologis, dan dokumentasi foto. Kedua jenis instrumen tersebut dijabarkan 

dalam penjelasan berikut. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui tes penilaian 

produk. Langkah pengambilan data tersebut adalah sebagai berikut : (1) Siswa diberi 

tugas membaca teks cerita, (2) Siswa diberi waktu 10 menit untuk mencari garis  besar 

cerita atau pokok-pokok cerita, (3) Siswa merangkaikan pokok-pokok cerita yang di 

dapat menjadi sebuah cerita menggunakan kalimatnya sendiri dengan alokasi waktu ± 

10 menit, (4) Pada saat siswa menceritakan kembali  teks bacaan yang dibaca / 

didengarnya secara tertulis, peneliti mengamati kegiatan siswa dalam melaksanakan 

tugas dari peneliti. Selain itu, yang menjadi tolak ukur penilaian menceritakan kembali 

secara tertulis, telah dipersiapkan beberapa instrumen untuk penilaiannya yaitu  (1) 

ketepatan pokok-pokok cerita, (2) ketepatan merangkaikan pokok-pokok cerita (3)  

ketepatan diksi kata, (4)  ketepatan ejaan, (5) dan struktur kalimat.  

E.  Teknik Analisis Data  

Peneliti menggunakan tes kemampuan menceritakan kembali cerita yang di 

bacanya / kembali secara tertulis dengan berbagai kriteria penilaian, yaitu. Nilai skor 
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yang didapat dijadikan data untuk mengukur keberhasilan pembelajaran menceritakan 

kembali cerita yang di bacanya / kembali secara tertulis 

Prosedur yang dilaksanakan dalam menganalisis data menceritakan kembali 

secara tertulis adalah sebagai berikut. (1) Melakukan test menceritakan kembali cerita 

yang dibaca dan didengar menggunakan kalimatnya sendiri secara tertulis, (2) 

Mengamati siswa secara langsung dan mengamati ulang melalui rekaman catatan. (3) 

Melakukan penilaian terhadap ketepatan pokok-pokok cerita, ketepatan merangkaikan 

pokok cerita menjadi sebuah cerita, diksi, ejaan, dan struktur kalimat. (4) Memberikan 

skor tes siswa berdasarkan indikator aspek penilaian. (5) Menghitung nilai akhir siswa. 

F. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel, yakni 

variabel pembelajaran keterampilan menceritakan kembali cerita yang 

dibaca/didengar dengan kalimatnya sendiri secara tertulis dan menggunakan strategi 

concept mapping, dan variabel perilaku siswa dalam pembelajaran menceritakan 

kembali cerita.  

G. Indikator kinerja  

Dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu indikator kuantitatif dan 

kualitatif. Kedua indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut: Indikator kuantitatif 

penelitian ini adalah ketercapaian target keterampilan menceritakan kembali cerita 

yang dibaca/didengar yang diketahui melalui teknik tes.Target nilai dalam penelitian 

ini sebesar 85. Hasil tersebut di atas KKM yang telah ditetapkan sekolah. Pembelajaran 

dianggap berhasil apabila 85% siswa mencapai KKM yang telah ditetapkan. 

Sedangkan Indikator yang bersifat kualitatif merupakan penilaian terhadap perilaku 

belajar siswa kearah yang positif atau negatif. Siswa dikatakan berhasil apabila 

didukung dengan perubahan perilaku ke arah yang positif. Perubahan perilaku positif 

tersebut yaitu (1) keantusiasan siswa dalam memperhatikan penjelasan guru, (2) 

keaktifan siswa dalam bertanya dan berkomentar, (3) keaktifan siswa bekerja sama, 

berbagi saat berdiskusi bersama kelompoknya maupun dengan peneliti, dan (4) 

kedisiplinan dalam kegiatan pembelajaran dan terhadap tugas yang diberikan oleh 

guru. 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
872 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

P 

R    T            

          O 

RP 

R     T 

O 

H.  Prosedur Tindakan  

 Penelitian tindakan kelas didefinisikan sebagai bentuk penelitian yang bersifat 

reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki dan 

meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional (Suyanto 

dalam Subyantoro, 2009:7-8). Guru akan dapat meningkatkan hasil pembelajaran 

siswanya, jika guru tersebut mau melihat kembali pembelajaran yang diberikan kepada 

siswa. Hal ini karena penelitian tindakan kelas bersifat reflektif, artinya dalam proses 

penelitian, guru sekaligus sebagai peneliti yang memikirkan apa dan mengapa suatu 

tindakan terjadi di kelas. Berdasarkan pemikiran itu kemudian guru mencari 

pemecahannya melalui tindakan-tindakan tertentu.  

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas mencakup dua siklus. Setiap siklus, 

terdiri atas empat komponen, yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 

Siklus I bertujuan untuk mengetahui keterampilan mengungkapkan pendapat secara 

tertulis dalam tindakan awal dan sebagai refleksi untuk melakukan siklus II. Pada 

siklus 1 peneliti memfokuskan pada peningkatan aspek ketepatan dalam menentukan 

pokok-pokok cerita dan merangkaikan pokok cerita menjadi sebuah cerita. Sementara 

itu, pada siklus II peneliti lebih memfokuskan pada peningkatan aspek ketepatan 

penggunaan diksi kata, ejaaan, dan stuktur kalimatnya, sebagai upaya perbaikan dari 

siklus I yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan mengungkapkan 

pendapat secara tertulis  dengan strategi yang sama yaitu concept mapping. Rancangan 

penelitian tersebut digambarkan pada bagan berikut.  

 

  

     

 

 

Keterangan:  

P  : Perencanaan     R  : Refleksi  

T  : Tindakan/Pelaksanaan   RP  : Revisi Perencanaan 

O  : Observasi /Pengamatan 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Prasiklus 

 Prasiklus yaitu tahap sebelum dilakukan tindakan penelitian. Pada tahap ini 

peneliti mengumpulkan data untuk mengetahui nilai awal siswa, dari dokumentasi 

hasil rubrik penilaian produk diketahui bahwa keterampilan siswa SDN 2 Tigajuru 

dalam mengungkapkan pendapat secara tertulis masih rendah. Dari 18 siswa yang 

mendapat nilai 48 ada 3 siswa (16%), nilai 52 ada 2 siswa (11%), nilai 60 ada 7 siswa 

hanya 6 siswa (33%) yang nilainya diatas KKM yaitu 65 ada 6 siswa (33%) dan Dapat 

dikatakan bahwa tingkat ketuntasan siswa hanya mencapai 33 %. 

Siklus I 

Berikut ini peneliti sajikan tabel rekap perolehan nilai dari instumen penilaian 

menceritakan kembali cerita secara tertulis dengan kalimatnya sendiri dan diagram 

batang hasil hasil belajar siklus I. 

 Tabel 1 rekap nilai siklus 1 

No Rentang Nilai Jumlah Siswa 
1. 46 - 50 0 
2. 51 - 55 0 
3. 56 - 60 2 
4. 61 - 65 1 
5. 66 - 70 0 
6. 71 - 75 4 
7. 76 - 80 10 
8. 81 - 85 0 
9. 86 - 90 1 
10. 91 - 95 0 
11. 96 - 100 0 
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Gambar 4.2 Hasil Belajar Siklus I 

 Pengamatan keterampilan mengungkapkan pendapat secara tertulis siswa pada 

siklus I dilakukan oleh peneliti. Hasil pengamatan tersebut diketahui bahwa sebanyak, 

3 siswa (16,7%) memperoleh nilai di bawah KKM yaitu 65, dan 15 siswa (83,3%) 

memperoleh nilai di atas KKM. Berdasarkan rata-rata tingkat kemampuan 

menceritakan kembali secara tertulis menggunakan bahasanya sendiri yang mencapai 

75 %, berarti siswa mencapai tolak ukur penilaian pada kategori “baik” sehingga dapat 

dikatakan siswa berhasil meningkatkan keterampilannya. (dapat dilihat pada hasil 

instrumen penilaian keterampilan menceritakan kembali secara tertulis). 

 Siklus II 

Berikut ini peneliti sajikan tabel rekap perolehan nilai dari instumen penilaian 

menceritakan kembali cerita secara tertulis dengan kalimatnya sendiri dan diagram 

batang hasil hasil belajar siklus II. 

4.2 Tabel rekap nilai siklus 2 

No Rentang Nilai Jumlah Siswa 
1. 46 - 50 0 
2. 51 - 55 0 
3. 56 - 60 0 
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4. 61 - 65 0 
5. 66 - 70 2 
6. 71 - 75 2 
7. 76 - 80 4 
8. 81 - 85 2 
9. 86 - 90 8 
10. 91 - 95 0 
11. 96 - 100 0 

 

       

Gambar 4.4 Hasil Belajar Siklus II 

 Pengamatan keterampilan mengungkapkan pendapat secara tertulis pada siklus 

II dilakukan oleh peneliti. Dari hasil pengamatan tersebut dapat diketahui bahwa 

terjadi peningkatan literasi bahasa pada pembelajaran bahasa Indonesia khususnya 

keterampilan mengungkapkan pendapat secara tertulis menggunakan strategi concept 

mapping, nilai rata-rata tingkat kemampuan keterampilan mengungkapkan pendapat 

secara tertulis semula pada siklus 1 mencapai 75% sekarang pada siklus 2  mencapai 

81 %     ( kategori baik ) 

Hasil pengamatan kolabolator (guru kelas) terhadap aktivitas guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan penerapan strategi concept mapping pada siklus I 
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dapat dikatakan “baik” karena nilai rata-rata tingkat kemampuan menceritakan 

kembali secara tertulis menggunakan kalimatnya sendiri mengalami peningkatan dari 

75%  pada siklus I menjadi 81%  pada siklus II sehingga dapat dikatakan bahwa 

penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti menggunakan strategi concept 

mapping untuk meningkatkan keterampilan mengungkapkan pendapat secara tertulis 

telah  berhasil. 

 

SIMPULAN  

Proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi bahasa pada 

pembelajaran bahasa indonesia khususnya keterampilan mengungkapkan pendapat 

secara tertulis pada indikator menceritakan kembali cerita secara tertulis dengan 

metode concept mapping pada siklus I dan siklus II berlangsung dalam alur atau 

tahapan yang sama. Akan tetapi, peneliti melakukan perbaikan proses pembelajaran 

pada siklus II berdasarkan refleksi siklus I. Pada siklus I, siswa diberi pemahaman 

tentang hakikat mengungkapkan pendapat secara tertulis dengan strategi concept 

mapping, sedangkan pada siklus II, guru memberi pendalaman materi tentang strategi 

concept mapping dengan cerita yang berbeda terutama bagi siswa yang masih belum 

memahaminya. Pada siklus II, guru juga memberikan pendalaman materi secara lebih 

intensif pada aspek-aspek penilaian yang masih belum dikuasai siswa pada siklus I. 

Pada siklus I, menceritakan kembali cerita yang dibaca secara tertulis, sedangkan pada 

siklus II, menceritakan kembali cerita yang didengar. Perbaikan yang telah 

dilaksanakan pada siklus II menyebabkan proses pembelajaran menceritakan kembali 

cerita secara tertulis dengan strategi concept mapping berlangsung dengan lancar dan 

mengalami peningkatan dibanding siklus I. Dengan keterangan Nilai rata-rata pada 

siklus I belum mencapai batas ketuntasan yang telah ditetapkan oleh peneliti sehingga 

dilakukan siklus II. Setelah dilaksanakan tindakan siklus II, nilai rata-rata 

keterampilan mengungkapkan pendapat secara tertulis meningkat dari siklus 1 yang 

hanya mencapai 75 pada siklus 2 ini menjadi 81. 
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ABSTRAK 

Literasi media pembelajaran bahasa dan sastra adalah segala bentuk media bahasa dan 
sastra yang dapat membantu mempermudah proses pembelajaran dan pemahaman 
materi belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa dan sastra. Cara 
membiasakan penggunaan literasi media dengan menetapkan waktu untuk membaca, 
menyediakan media, melakukan aktivitas memahami media secara terbimbing, dan 
menyediakan tempat untuk memahami media.Kendala penggunaan literasi media 
pembelajaran bahasa dan sastra dapat disebabkan oleh faktor internal dan dapat pula 
disebabkan oleh faktor eksternal. Macam-macam literasi media pembelajaran meliputi 
media pandang, media dengar, dan media pandang-dengar.Fungsi literasi media 
pembelajaran membantu mengatasi keterbatasan pengalaman, menembus batas ruang 
kelas, meningkatkan interaksi langsung, mengongkretkan sesuatu yang abstrak, 
membangkitkan motivasi, membangkitkan minat, mengontrol kecepatan belajar, dan 
memberikan pengalaman menyeluruh.Literasi media pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia digunakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di jenjang pendidikan 
masing-masing. 

Kata Kunci: literasi media pembelajaran, fungsi literasi, penggunaan literasi media 

bahasa 

ABSTRACT 

The literacy of literature and languange learning media is every form of literature and 
language media which is able to help facilitating the learning proces and 
comprehending students learning materials for the sake of acheving the goal of 
language and literature learning. The strategy to make the students to accustomed to 
using media literacy can be performed by determining reading time allotment, 
prouding with media, doing structured activity of media comprehension, and prouding 
the place to comprehend media. The forms of learning media literacy includes visual 
media, audio media, and audio visual media. The function of learning media literacy 
is to help the lack of experience, to go through the classroom border, to develop direct 
intarction, to realy something absurd, to develop motivation, to attract interest, to 
control the speed of learning, and to give comprehensive experience. The example of 
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literacy of Indonesia language and literature learning media must be in accordance 
with the implemented curriculum related to each education level. 

Keywords : learning media literacy, media learning function, example of language 

media literacy 

 

PENDAHULUAN 

Ada pemeo yang berbunyi, “siapa yang menguasai informasi, dia akan 

memenangkan pertarungan.”Informasi adalah induknya berbagai jenis literasi.Media 

adalah bagian daripada literasi.Dalam konteks pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia, literasi media menjadi sangat penting karena sangat membantu 

mempermudah pemahaman belajar bahasa dan sastra Indonesia.  Namun, banyak yang 

lupa bahwa informasi merupakan bahan mentah dari pengetahuan. Untuk menjadi 

pengetahuan yang baik dan berguna, perlu diolah lagi dengan saksama. Di sinilah 

pentingnya literasi media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia kita kaji.Pada 

bagian ini akan dipaparkan mengenai hakikat literasi media pembelajaran,cara 

membiasakan penggunaan literasi media, kendala penggunaan literasi, macam-macam 

literasi media pembelajaran, fungsi literasi media pembelajaran, dan penggunaan 

literasi media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

1. Hakikat Literasi Media Pembelajaran 

Literasi yang dalam bahasa Inggrisnya literacy berasal dari bahasa Latin 

littera(huruf) yang 

 pengertiannya melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan dankonvensi-

konvensi yang menyertainya. Kendatipun demikian, literasi utamanyaberhubungan 

dengan bahasa dan bagaimana bahasa itu digunakan. Adapun sistembahasa tulis itu 

sifatnya sekunder. Manakala berbicara mengenai bahasa, tentunyatidak lepas dari 

pembicaraan mengenai budaya karena bahasa itu sendirimerupakan bagian dari 

budaya. Sehingga, pendefinisian istilah literasi tentunyaharus mencakup unsur yang 

melingkupi bahasa itu sendiri, yakni situasi sosialbudayanya.  

Berkenaan dengan ini Kern (2000) mendefinisikan istilah literasisecara 

komprehensif sebagai berikut:Literacy is the use of socially-, and historically-, and 

culturally-situatedpractices of creating and interpreting meaning through texts. 
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(Literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial, danhistoris, serta kultural 

dalam menciptakan dan menginterpretasikan maknamelalui teks).  

Literasi media yang diterjemahkan secara popular dengan istilah “melek 

media”, saat ini merupakan istilah yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di 

kalangan pekerja dan pemerhati media. Ini erat kaitannya dengan pengolahan 

informasi, yang merupakan bahan baku pengetahuan, menjadi pengetahuan yang 

baik dan berguna. Tidak hanya secara individu dan keluarga, secara kelompok pun 

mulai dari kelompok kecil semacam komunitas, hingga kelompok besar masyarakat 

dalam suatu negara. Pasalnya, informasi yang kita terima saat ini, hampir semuanya 

berasal dari media. Mulai dari media cetak seperti buku, majalah, dan koran; hingga 

media elektronik seperti radio, televisi, handphone, dan internet. Dengan 

perkembangan teknologi yang demikian cepat, media dapat diakses dengan lebih 

mudah, sehingga informasi bisa diterima lebih cepat dalam setiap waktu. Informasi 

bisa hadir di rumah-rumah melalui televisi.Bahkan bisa diakses melalui kotak kecil 

bernama handphone. Saat ini tampaknya kita tak bisa melarikan diri dari media, 

bahkan  kehidupan sehari-hari kita telah diatur media sedemikian rupa.  

 Literasi media adalah kemampuan untuk menganalisis, membandingkan, 

menangkap pesan ekstrinsik dan instrinsik, serta mentransformasikan kembali 

dengan tepat informasi yang didapat dari media tersebut. Kemampuan yang 

tampaknya tidak dimiliki oleh mayoritas penikmat media kita. Banyak dari kita 

menelan mentah-mentah informasi yang disiarkan melalui televisi atau handphone, 

misalnya. Menganggap bahwa informasi tersebut seratus persen benar. Lalu 

memberi komentar berdasarkan informasi yang belum tentu benar tersebut. 

Akhirnya informasi tersebut berkembang keluar dari substansi informasi awalnya. 

Jadilah kabar yang kabur. 

Sering terjadi,informasi tentang sebuah peristiwa, yang kemudian berkembang 

justru isu-isu yang sejatinya di luar peristiwa tersebut. Ketika terjadi kecelakaan 

mobil di Jalan Tol Cipularang, misalnya, yang menjadi perbincangan hangat bukan 

cuma kecelakaannya, tetapi juga “penampakan” yang katanya terjadi pada saat 

kecelakaan. Pesan yang mestinya didapat adalah kita harus berhati-hati ketika 

berkendara di ruas jalan tol tersebut karena rawan kecelakaan, justru yang 
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berkembang adalah hati-hati, di sana ada hantunya. Informasi yang jelas, menjadi 

bias ke arah hal-hal yang tak masuk akal. Hal yang juga terjadi, makna informasi 

berkembang bias, ketika ada peristiwa korupsi, penjambretan, bencana, dan 

sebagainya. Anehnya, media juga tampaknya “memanjakan” para penikmatnya 

untuk terjadi seperti itu. Dapat dibayangkan, apa yang terjadi jika sebuah 

masyarakat dibangun dengan makna informasi yang bias atau sengaja dibikin bias? 

Tak jelas dan mengambang. 

Literasi media secara singkat dapat dikatakan sebagai menerima informasi dari 

media secara kritis. Juga mengkritisi sisi lain dari informasi tersebut, yang berada 

di luar teks. MIsalnya: Siapa yang memberikan informasi? Siapa pemilik 

medianya? Siapa yang membiayainya? Apa sih tujuannya menyebarkan informasi 

tersebut? Untuk kepentingan siapa informasi tersebut disebarkan? Siapa yang 

diuntungkan dan siapa yang dirugikan dengan tersebarnya informasi tersebut? Dan 

seterusnya. Sebab mesti kita sadari, kebanyakan media yang ada dewasa ini 

dibangun berdasarkan dua kepentingan besar yaitu kepentingan politis atau 

kepentingan ekonomi; bahkan mungkin kedua-duanya: kepentingan politis dan 

ekonomi. 

Pun hal yang sama juga mestinya dilakukan ketika menonton tayangan televisi, 

selain informasi, seperti sinetron yang merupakan kependekan dari “sinema 

elektronik”. Sebagai penonton, kita bisa bertanya, misalnya: Mungkinkah cerita 

tersebut terjadi dalam kehidupan nyata? Adakah orang Indonesia yang seperti itu? 

Sesuaikah dengan budaya kita? Jadi, melalui literasi media, membuat penonton 

lebih bijak, tidak sekadar “asal rame”. Termasuk mempertanyakan jam tayangnya: 

Mengapa sih acara seperti ini ditayangkan pas magrib?   Banyak ahli yang 

memberikan batasan tentang media pembelajaran. AECT misalnya, mengatakan 

bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk 

menyalurkan pesan. Gagne mengartikan media sebagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsang mereka untuk belajar. Senada dengan itu, 

Briggs mengartikan media sebagai alat untuk memberikan perangsang bagi siswa 

agar terjadi proses belajar. Ali (1992) berpendapat bahwa “media adalah berbagai 

jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat memberikan rangsangan untuk 
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belajar”.Miarso (2004) berpendapat bahwa “media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses belajar”.Arif S. Sadirman (1984) berpendapat bahwa “media adalah segala 

alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar seperti 

film, buku, dan kaset.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud literasi media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat membantu menyalurkan informasi dari sumber 

informasi kepada penerima informasiyang digunakan dalam proses belajar-

mengajar.  

2. Cara Membiasaakan Penggunaan Literasi Media 

Ada empat hal yang dipaparkan dalam membiasakan penggunaan literasi 

media yaitu pengertian pembiasaan, tujuan kegiatan literasi di tahap pembiasaan, 

prinsip kegiatan literasi di tahap pembiasaan, dan jenis kegiatan tahap pembiasaan.

    

Pembiasaan berarti proses atau cara atau perbuatan 

membiasakan.Pembiasaan di sini difokuskan pada pembiasaan membaca.Membaca 

tidaklah berarti hanya menyuarakan bahasa tertulis atau mengikuti lambat-lambat 

dan teliti atau dengan cepat baris demi baris bahan bacaan itu saja, tetapi lebih dari 

itu, membaca adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan kerja sama beberapa 

ketermpilan, yaitu mengamati, memahami dan memikirkan. Pembiasan membaca 

di sini dapat dilakukan  dalam hati dan bersuara/membacakan. 

Secara umum, kegiatan membaca ini memiliki tujuan, antara lain 

untuk:meningkatkan rasacinta baca di luar jam pelajaran;meningkatkan 

kemampuan memahami bacaan;meningkatkan rasa percaya diri sebagai pembaca 

yang baik; dan menumbuhkembangkan penggunaan berbagai sumber 

bacaan.Secara khusus kegiatan membacauntuk mengetahui/menemukan informasi 

yang dicari sesuai dengan tujuan membacanya. Misalnya: ketika membaca paragraf 

mencari pikiran pokok paragraf dan pikiran penjelas  paragraf; ketika membaca bab 

atau artikel untuk mengetahui struktur bab/artikel; ketika membaca buku untuk 

mengetahui isi buku; ketika membaca cerpen/karya sastra lainnya untuk 
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mengetahui unsur pembangun cerpen /karya sastra itu. Kegiatan membaca itu akan 

berjalan lancar jika didukung oleh penumbuhan iklim literasi sekolah yang baik. 

Prinsip-prinsip kegiatan membaca di dalam tahap pembiasaan dipaparkan 

berikut ini. 

a. Guru menetapkan waktu 15 menit membaca setiap hari 

Sekolah bisa memilih menjadwalkan waktu membaca di awal, tengah, atau 

akhir pelajaran, bergantung pada jadwal dan kondisi sekolah masing-masing. 

Kegiatan membaca dalam waktu pendek, namun sering dan berkala lebih efektif 

daripada satu waktu yang panjang namun jarang (misalnya 1 jam/minggu pada 

hari tertentu). 

b. Buku yang dibaca/dibacakan adalah buku nonpelajaran. 

c. Peserta didik dapat diminta membawa bukunya sendiri dari rumah. 

d. Buku yang dibaca/dibacakan adalah pilihan peserta didik sesuai minat 

dankesenangannya. 

e. Kegiatan membaca/membacakan buku di tahap ini tidak diikuti oleh tugas-tugas 

yang bersifattagihan/penilaian. 

f. Kegiatan membaca/membacakan buku di tahap ini diikuti diskusi 

informaltentang buku yang dibaca. Meskipun begitu, tanggapan peserta didik 

bersifat opsional dan tidak dinilai. 

g. Kegiatan membaca/membacakan buku di tahap ini berlangsung dalam suasana 

yang santai,tenang, dan menyenangkan. Suasana ini dibangun melalui 

pengaturan tempat duduk, pencahayaan terang dan nyaman untuk membaca, 

danada poster tentang pentingnya membaca. 

h. Saat kegiatan membaca dalam hati, guru sebagai juga ikut membaca buku 

selama 15 menit. 

Jenis kegiatan tahap pembiasaan membaca ada dua yaitu membaca selama 15 

menit setiap hari melalui kegiatan dan membaca buku dengan memanfaatkan peran 

perpustakaan.Membaca selama 15 menit setiap hari melalui kegiatan:Guru 

membacakan kutipan buku dengan nyaring dan mendiskusikannya dan peserta 

didik membaca mandiri. Tujuankegiatan ini untuk: 

1) memotivasi peserta didik agar mau dan terbiasa membaca; 
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2) menunjukkan bahwa membaca sesuatu kegiatan yang menyenangkan; 

3) memperkaya kosakata (dalam bahasa tulisan); 

4) menjadi sarana berkomunikasi antara peserta didik dan guru; 

5) mengajarkan strategi membaca; 

6) guru sebagai teladan membaca (reading role model). 

Membaca buku dengan memanfaatkan peran perpustakaan:Dalam praktiknya 

perpustakaan sekolah menyelenggarakan kegiatan  penunjang  keterampilan  literasi  

informasi  bagi  para  peserta didik. Keterampilan ini kemudian diterapkan peserta 

didik saat mereka mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru bidang mata 

pelajaran yang diajarkan melalui tugas meringkas atau membuat sinopsis 

buku.Tujuankegiatan ini adalah untuk: 

1) Memperkenalkan  proses membaca. 

2) Mengembangkan kemampuan membaca secara efektif. 

3) Meningkatkan kemampuan pemahaman bahan bacaan yang efektif. 

Langkah-langkah membaca buku dengan memanfaatkan peran perpustakaan 

dapat diperiksa pada tabel berikut ini. 

No. Langkah-langkah Output 
1 Sebelum 

membaca 
 Berdasarkan informasi perpustakaan yang 

dijelaskan oleh pustakawan, peserta didik 
memilih buku yang tepat sesuai dengan tugas 
yang diberikan oleh guru mata pelajaran. 

 Melakukan prabaca dan baca ulang dengan 
tujuan mengetahui jalannya cerita 

2 Saat membaca  Mengingat pokok pikiran yang dituliskan di buku. 
 Membuat jembatan keledai untuk membantu 

mengingat isi buku 
3 Setelah membaca  Membuat  pokok  pikiran dengan kalimat lengkap. 

 Membuat peta cerita atau bingkai cerita. 
 Membuat ringkasan lengkap atau sinopsis buku 

3. Kendala Penggunaan Literasi Media  

Kendala penggunaan literasi media pembelajaran bahasa dan sastra dapat 

disebabkan oleh dua aspekyaitu internal dan dapat pula disebabkan oleh aspek 

eksternal.Dari dua aspek tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat faktor yang 

mempengaruhi kemampuan membaca, yaitu faktor fisiologis, faktor intelektual, 
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faktor lingkungan, dan faktor psikologis. Keempat faktor tersebut dijelaskan lebih 

detai sebagai berikut ini. 

a. Faktor Fisiologis 

Lamb dan Arnold (1976) mengemukakan bahwa faktor fisiologis mencakup 

kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Kelelahan juga 

kondisi yang tidak menguntungkan bagi peserta didik untuk belajar membaca. 

Keterbatasan neurologis misalnya cacat otak dan kekurangmatangan secara fisik 

merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan peserta didik gagal dalam 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. Guru hendaknya cepat 

menemukan tanda-tanda tersebut untuk menentukan tindakan yang diperlukan. 

Gangguan pada alat ucap, pendengaran, dan penglihatan dapat 

memperlambat kemajuan belajar membaca anak. Analisis dan aplikasi bunyi 

sangat sulit bagi anak yang mengalami gangguan alat ucap dan pendengaran. 

Demikian juga bagi anak yang mengalami gangguan penglihatan karena rabun 

dekat dan atau rabun jauh akan mengalami kesulitan membaca simbol-simbol 

tulisan yang dibaca. Apabila guru menemukan tanda-tanda seperti tersebut 

diharapkan segera menghubungi orang tua /kepada anak secara langsung untuk 

memeriksakannya kepada dokter.   

b. Faktor Intelektual 

Wechster (dalam Harris dan Sipay, 1980) menjelaskan bahwa intelegensi 

ialah kemampuan global individu untuk bertindak sesuai tujuan, berpikir rasional, 

dan berbuat secara efektif terhadap lingkungan. Hasil penelitian Ehansky yang 

dikutip oleh Harris dan Sipay (1980) menunjukkan bahwa secara umum ada 

hubungan positif (tetapi rendah) antara kecerdasan yang diindikasikan oleh IQ 

dengan rata-rata peningkatan remidial membaca. Rubin (1993) mengemukakan 

bahwa banyak hasil penelitian yang memperlihatkan tidak semua siswa yang 

mempunyai kemampuan intelegensi tinggi menjadi pembaca yang baik. 

Secara umum, intelegensi anak tidak sepenuhnya mempengaruhi berhasil 

atau tidaknya anak dalam membaca. Faktor metode mengajar guru, prosedur, dan 

kemampuan guru juga ikut mempengaruhi kemampuan membaca anak.  

c. Faktor Lingkungan 
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Faktor lingkungan juga mempengaruhi kemampuan membaca siswa. Faktor 

lingkungan meliputi (1) latar belakang dan pengalaman siswa di rumah dan (2) 

sosial ekonomi keluarga siswa.Kondisi tempat, waktu, suasana, dan kebiasaan anak 

di rumah berpengaruh terhadap kepribadian, sikap, dan kemampuan berbahasa 

anak, khususnya kemampuan membaca anak. Pengaruh yang diperoleh dapat 

membantu kebiasaan dan kelancaran membaca dan dapat juga sebaliknya 

menghabat kelancaran membaca anak.  

Anak yang tinggal dalam keluarga yang memiliki tempat yang nyaman, 

memiliki koleksi buku, ada waktu untuk membaca, orang tuanya gemar membaca, 

dan senang membacakan cerita kepada anak-anaknya, akan mempengaruhi anak-

anaknya memiliki kebiasaan membaca. Sebaliknya, anak yang tinggal di rumah 

yang kumuh, tidak nyaman, tidak ada koleksi buku, tidak ada aktivitas membaca 

dalam keluarga, dan tidak ada waktu untuk membaca, akan mempengaruhi anak 

tidak gemar membaca.   

Bagi keluarga yang memiliki kecukupan ekonomi tidak ada kesulitan untuk  

menyediakan koleksi buku buat anak-anaknya. Biasanya, keluarga yang demikian 

sudah memiliki kesadaran pentingnya membaca untuk memperoleh pengetahuan. 

Orang tua juga mampu memotivasi putra-putrinya untuk belajar setidaknya 

membaca permulaan. Namun, jika tidak hati-hati dalam mengarahkan pendidikan 

anak-anaknya, orang tua malah memanjakan anaknya hanya untuk membeli 

berbagai jenis makanan yang enak dan mahal, pakaian, alat komunikasi, alat 

transportasi, dan lain-lain yang tidak menumbuhkan motivasi pada kegemaran 

membaca.  

Demikian juga faktor lingkungan yang bernuansa belajar, banyak aktivitas 

membaca akan mempengaruhi anak-anak gemar membaca. Lingkungan yang 

hanya berhura-hura dengan pamer harta, tidak ada aktivitas membaca akan 

mempengaruhi anak-anak tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembaca 

yang baik. 

Crawley dan Mountain (1995) menjelaskan bahwa faktor sosial ekonomi, 

orang tua, dan lingkungan tetangga merupakan faktor yang membentuk lingkungan 

rumah siswa. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa status sosial ekonomi 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
887 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

siswa mempengaruhi kemampuan verbal atau kosa kata siswa. Semakin tinggi 

status sosial ekonomi siswa semakin tinggi kemampuan verbal siswa. Anak-anak 

yang mendapat contoh bahasa yang baik dari orang dewasa serta orang tua yang 

berbicara dan mendorong belajar anak-anak, akan mendukung perkembangan 

bahasa dan intelegensi anak. Begitu pula anak-anak yang tinggal di rumah yang 

banyak menyediakan bacaan, banyak aktivitas membaca akan mempunyai 

kemampuan membaca yang tinggi.  

d. Faktor Psikologis 

Faktor lain yang juga mempengaruhi kemampuan membaca siswa adalah 

faktor psikologi. Faktor ini mencakup tiga hal yaitu (1) motivasi, (2) minat, dan (3) 

kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. Motivasi adalah faktor kunci 

dalam belajar membaca. Eanes (1997) mengemukakan bahwa kunci motivasi itu 

sederhana, tetapi tidak mudah untuk mencapainya. Kuncinya, adalah guru harus 

mendemonstrasikan kepada siswa praktik pembelajaran yang relevan dengan minat 

dan pengalaman siswa, sehingga siswa mengalami belajar itu sebagai suatu 

kebutuhan.  Crawley dan Mountain (1995) mengemukakan bahwa motivasi ialah 

sesuatu yang mendorong seseorang belajar atau melakukan suatu kegiatan. 

Depdiknas (2003) mengemukakan beberapa prinsip motivasi dalam belajar, yaitu  

1) Kebermaknaan: berhubungan dengan faktor bakat, minat, pengetahuan, dan tata 

nilai siswa. 

2) Pengetahuan dan keterampilan prasyarat: materi disesuaikan dengan bekal 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa dan membaca memindai yaitu melihat 

dengan cermat dan lama/ memandangi atau mencari kata-kata sulit. 

3) Model: guru memberi model dan contoh membaca yang dapat dilihat dan ditiru 

seperti membaca nyaring (reading alaud) dan membaca dalam hati (sustained 

silent reading). 

4) Komunikasi terbuka: bahan bacaan variatif dan berasal dari berbagai sumber, 

serta lebih dari satu pilihan bacaan. 

5) Keaslian dan tugas yang menantang, latihan yang tepat dan aktif: tugas yang 

diberikan menantang dan sedikit melebihi dari kemampuannya atau dengan kata 
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lain bacaan lebih sulit dari kemampuan siswa, dan waktu yang diberikan tidak 

terlalu lama. 

6) Kondisi dan konsekuensi yang menyenangkan: penciptaan belajar yang 

menyenangkan seperti bentuk permainan, eksperimen, dan bervariasi.  

7) Keragaman pendekatan: seperti pendekatan kooperatif, proses, komunikatif, 

cara belajar siswa aktif, dan kuantum. 

8) Mengembangkan beberapa kemampuan: holistik/menyeluruh, terpadu dengan 

keterampilan berbahasa lainnya, seperti menyimak, berbicara, dan menulis. 

9) Melibatkan sebanyak mungkin indera: melihat/membaca, 

menyimak/mendengar, membicarakan/mendiskusikan, dan menuliskan hasil 

bacaan. 

Frymier (dalam Rahim,2007:20) menjelaskan lima ciri siswa yang 

mempunyai motivasi yang dapat diamati oleh guru, yaitu sebagai berikut. 

1) Persepsinya terhadap waktu: siswa menggunakan waktu secara realistis dan 

efisien; siswa sadar masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. 

2) Keterbukaannya pada pengalaman: siswa termotivasi mencari dan terbuka pada 

pengalaman baru. 

3) Konsepsinya tentang diri sendiri: siswa mempunyai konsepsi diri yang lebih 

jelas dibanding dengan siswa yang tidak termotivasi, dan merasa dirinya orang 

penting dan berharga. 

4) Nilai-nilai: Siswa cenderung menilai hal-hal yang abstrak dan teoretis. 

5) Toleransi dan ambiguitas: siswa lebih tertarik pada hal-hal yang kurang jelas 

yang belum diketahui, tetapi berharga untukmereka. 

Jadi, faktor yang sangat penting bagi kesuksesan belajar ialah motivasi, 

keinginan, dorongan, dan minat yang terus menerus untuk mengerjakan suatu 

pekerjaan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk memotivasi siswa agar berhasil 

menyelesaikan tugas belajar dengan baik.     

Minat baca ialah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk 

membaca. Orang yang mempunyai minat membaca yang kuat, akan diwujudkannya 

dalam kesediaan untuk mendapat bahan bacaan dan kemudianmembacanya atas 
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kesadaran sendiri.Frymier (dalam Rahim, 2007:28) mengidentifikasi tujuh faktor 

yang mempengaruhi perkembangan minat anak, yaitu sebagai berikut. 

1) Pengalaman sebelumnya: siswa tidak akan mengembangkan minatnya sebelum 

mereka mengalaminya. 

2) Konsepsinya tentang diri: siswa akan menolak informasi yang mengancam, dan 

menerima informasi yang berguna bagi dirinya. 

3) Nilai-nilai: minat siswa muncul jika materi itu disajikan oleh orang yang 

berwibawa. 

4) Mata pelajaran yang bermakna: informasinya mudah dipahami dan menarik 

minat siswa 

5) Tingkat keterlibatan tekanan: minat siswa bangkit jika dirinya mempunyai 

tingkat pilihan dan kurang tekanan. 

6) Kompleksitas materi pelajaran: siswa lebih tertarik kepada hal yang lebih 

kompleks. 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa guru harus berusaha 

memotivasi siswanya. Siswa yang mempunyai motivasi tinggi akan memiliki minat 

yang tinggi terhadap kegiatan membaca.   

Ada tiga aspek kematangan sosial yang diharapkan, yaitu (a) stabilitas emosi, 

(b) kepercayaan diri, dan (c) kemampuan berpartisipasi dalam kelompok. 

1) Seorang siswa harus mempunyai pengontrolan emosi pada tingkat tertentu. 

Siswa yang mudah marah, menangis, dan bereaksi secara berlebihan ketika 

mendapat tekanan/ kesulitan dan menarik diri, akan mendapat kesulitan dalam 

pembelajaran membaca. Sebaliknya, siswa yang lebih mudah mengontrol 

emosinya akan lebih mudah memusatkan perhatiannya pada teks yang 

dibacanya.  

2) Percaya diri sangat dibutuhkan siswa. Siswa yang kurang percaya diri dalam 

kelas, tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik, sekalipun tugas itu sesuai 

dengan kemampuannya. Mereka sangat bergantung kepada orang lain, sehingga 

tidak bisa mandiri.   Glazer dan Searfoss (1988) mengatakan bahwa siswa perlu 

menghargai segi-segi positif dalam dirinya, sehingga penuh percaya diri dan 

dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sebaliknya, siswa yang mempunyai 
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harga diri (self esteem) rendah, selalu takut berbuat salah, dia tidak akan 

berusaha untuk mencoba berulang-ulang mengerjakan tugas sampai tuntas. Oleh 

karena itu, siswa harus mempunyai harga diri dan percaya diri untuk 

mengembangkan potensi yang dimilikinya.  

3) Kemampuan berpartisipasi dalam kelompok menentukan keberhasilan dalam 

mendiskusikan hasil bacaan. Siswa yang memiliki keberanian menyampaian 

pendapat dan aktif dalam berdiskusi hasil bacaan akan memperoleh banyak hal 

yang berhubungan dengan isi bacaan. Sebaliknya, siswa yang tidak mempunyai 

nyali dalam mendiskusikan hasil bacaan akan pasif dan tidak banyak 

pengalaman yang didapat.Untuk menanamkan kematangan emosi, percaya diri, 

dan kemampuan berpartisipasi siswa dalam kelompok, guru harus memberi 

motivasi bahwa dia disukai, dihargai, dan dipahami, serta melibatkannya dalam 

menganalisis masalah yang ada di dalam bacaan. Siswa sendiri harus 

menanamkan rasa percaya diri bahwa di dalam dirinya ada potensi yang luar 

biasa yang dapat mengatasi masalah, berani mencoba secara berulang-ualang, 

dan berani berbuat walau salah.   

 

 

4. Macam-Macam Literasi Media Pembelajaran 

   Media pembelajaran  dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu 

media audio, media visual, media audio visual, dan media serbaneka. Berikut 

paparan secara lengkap. 

a. Media Audio         

 Media audio berkaitan erat dengan indra pendengaran. Contoh media yang 

dapat dikelompokkan dalam media audio diantaranya : radio, tape recorder, telepon, 

laboratorium bahasa, dll. 

b. Media Visual 

Media visual yaitu media yang mengandalkan indra penglihat. Media visual 

dibedakan menjadi dua yaitu media visual diam dan media visual gerak. Media 

visual diam contohnya foto, ilustrasi, flashcard,gambar pilihan dan potongan 

gambar, film bingkai, film rangkai,OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan 
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lain- lain.Media visual gerak contohnya gambar-gambar proyeksi bergerak seperti 

film bisu dan sebagainya. 

c. Media Audio Visual 

Media audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. 

Ditinjau dari karakteristiknya media audio visual dibedakan menjadi dua yaitu 

madia audio visual diam, dan media audio visual gerak.Media audiovisual diam 

diantaranya TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, buku 

bersuara.Media audio visual gerak diantaranya film di TV, film bersuara, gambar 

bersuara, video bersuara, dll. 

 

d. Media Serbaneka 

Media serbaneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu 

daerah, di sekitar sekolah atau di lokasi lain atau di masyarakat yang dapat 

dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Contoh media serbaneka diantaranya: 

papan tulis, media tiga dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat.Papan 

(board) yang termasuk dalam media ini diantaranya: papan tulis, papan buletin, 

papan flanel, papan magnetik, papan listrik, dan papan paku.Media tiga dimensi 

diantaranya: model, mock up, dan diorama.Realita adalah benda-benda nyata 

seperti apa adanya atau aslinya. Contoh pemanfaatan realita guru membawa kelinci, 

burung, ikan atau dengan mengajak siswanya langsung ke kebun sekolah atau ke 

peternakan sekolah.Sumber belajar pada masyarakat diantaranya dengan karya 

wisata dan berkemah. 

 

 Fungsi Literasi Media pembelajaran 

Informasi sangat penting bagi kehidupan manusia. Seseorang yang memiliki 

banyak informasi akan mempunyai wawasan yang luas dan mempengaruhi cara 

berpikir, berbicara, dan bersikap. Informasi merupakan sumber pengetahuan. Lebih 

banyak informasi yang kita dapat, akan lebih luas lagi pengetahuan yang kita punya. 

Secara umum literasi media pembelajaran bahasa dan sastra berfungsi untuk 

menyalurkan pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Berikut ini beberapa ahli 

yang menjelaskan tentang fungsi media pembelajaran.  
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 Hamalik (2008) mengatakan bahwa fungsi media pembelajaran adalah untuk: 

 mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif 

 penggunaan media merupakan bagian internal dalam system pembelajaran. 

 media pembelajaran penting dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

 mempercepat proses pembelajaran dan membantu siswa dalam upaya 

memahami materi yang disajikan oleh guru dalam kelas. 

 mempertinggi mutu pendidikan. 

b.  Kempt & Dayton (1998) menjelaskan bahwa fungsi utama media pembelajaran 

yaitu: 

 memotivasi minat dan tindakan, direalisasikan dengan teknik drama atau 

hiburan. 

 menyajikan informasi dalam rangka penyajian informasi di hadapan  

sekelompok siswa. 

 memberi instruksi, informasi yang terdapat dalam media harus melibatkan 

siswa. 

4)  penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan 

5)  proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik 

6)  proses pembelajaran menjadi lebih interaktif 

7)  efisiensi dalam waktu dan tenaga 

8)  meningkatkan kualitas hasil belajar siswa  

9)  media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja dan 

kapan saja 

10)  media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses 

belajar 

      11)  mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif.  

 c.  Latuheru (1988) menyatakan bahwa media pembelajaran berguna untuk: 

1) menarik minat siswa terhadap materi  pembelajaran yang disajikan  

2) meningkatkan pengertian anak didik terhadap materi yang disajikan 

3) menyajikan data yang kuat dan terpercaya . 
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d. Heinich, Malenda, Russel (1982) dalam Ilda Prayitno (1989) mengemukakan 

keuntungan peng 

gunaan media dalam pembelajaran adalah 

1)  membangkitakan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bersifat konseptual, 

sehingga  dapat mengurangi kesalahpahaman siswa dalam mempelajarinya. 

2)  meningkatkan minat siswa untuk materi pelajaran. 

3)  memberikan pengalaman nyata yang merangsang aktivitas diri sendiri untuk 

belajar. 

4)  mengembangkan jalan pikiran yang berkelanjutan. 

5)  menyediakan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah didapat melalui 

materi yang lain dan menjadikan proses belajar mendalam dan beragam. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari 

penggunaan literasi media pembelajaran adalah sebagai berikut:  

 Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Setiap pelajar yang melihat atau 

mendengar  

penyajian melalui media menerima pesan yang sama. 

(2) Pengajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai penarik 

perhatian  dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan.  

(3)  Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan 

 prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan 

 balik, dan penguatan.  

(4) Lama waktu pengajaran yang diperlukan dapat dipersingkat untuk 

mengantarkan pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang banyak dan 

kemungkinannya dapat diserap oleh siswa.  

(5)   Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan  

(6)   Pengajaran dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan  

(7)  Sikap positif siswa terhadap yang mereka pelajari dan proses belajar dapat 

 ditingkatkan.  

(8) Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dalam proses belajar 

 mengajar. 

Penggunaan Literasi Media pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 
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Berikut ini disajikan beberapa penggunaan literasi media pembelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia di SMP/MTs, SMA/SMK/MAN berdasarkan Kurikulum 13. 

 

a.  Media Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa SMP/MTs 

Media Powerpoint Pembelajaran Bahasa Indonesia SMP /MTs yaitu: 

  

- KD 1.1 Menyimpulkan isi berita yang didengar 

- KD 1.2 Menulis kembali berita yang didengar 

- KD 2.1 Menceritakan pengalaman yang menarik 

- KD 2.2 Menyampaikan pengumuman 

- KD 3.1 Menemukan makna kata tertentu dalam kamus 

- KD 3.2 Menyimpulkan isi bacaan setelah membaca cepat 200 kata/menit 

- KD 3.3 Merefleksi puisi yang dibacakan 

- KD 4.1 Menulis buku harian atau pengalaman pribadi 

- KD 4.2 Menulis surat pribadi 

- KD 4.3 Menulis pengumuman 

- KD 5.1 Menemukan hal menarik dari dongeng yang diperdengarkan 

- KD 5.2 Mengapresiasi dongeng yang diperdengarkan 

- KD 6.1 Becerita dengan urutan yang baik 

- KD 6.2 Bercerita dengan alat peraga 

- KD 7.1 Menceritakan kembali cerita anak yang dibaca 

- KD 7.2 Mengomentari buku cerita yang dibaca 

- KD 8.1 Menulis pantun sesuai dengan syarat-syarat pantun 

- KD 8.2 Menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri 

- KD 9.1 Menyimpulkan pikiran, pendapat, dan gagasan narasumber dalam   

wawancara 

- KD 9.2 Menuliskan dengan singkat hal-hal penting yang dikemukakan  

narasumber  

- KD 10.1 Menceritakan tokoh idola 

- KD 10.2 Bertelepon dengan kalimat efektif dan bahasa yang santun 

- KD 11.1 Mengungkapkan hal-hal yang dapat diteladani dari buku biografi 
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- KD 11.2 Menemukan gagasan utama dalam teks 

- KD 11.3 Menemukan informasi secara cepat dari tabel/diagram 

- KD 12.1 Mengubah teks wawancara menjadi narasi 

- KD 12.2 Menulis pesan singkat sesuai isi dengan kalimat efektif dan  bahasa 

yang santun 

- KD 13.1 Menanggapi cara pembacaan puisi 

- KD 14.1 Menanggapi cara pembacaan cerpen 

- KD 14.2 Menjelaskan latar cerpen dengan realitas kehidupan siswa 

- KD 15.1 Membaca indah puisi 

- KD 15.2 Menemukan realitas kehidupan anak yang terefleksi dalam buku 

cerita   anak 

- KD 16.1 Mengungkapkan keindahan alam dan pengalaman melalui menulis    

kreatif puisi 

- KD 16.2 Menulis kreatif puisi berkenaan dengan peristiwa yang dialami 

 

Penggunaan Musikalisasi Puisi 

1.   Gadis Kecil 

2.   Dalam Bis 

3.   Hatiku Selembar Daun 

4.   Ketika Jari-Jari Bunga Terluka 

5.   Buat Ning 

6.   Hutan Kelabu 

7.   Sajak Kecil Tentang Cinta 

8.   Dalam Diriku 

9.   Nokturno 

              10. Hujan Bulan Juni  

 

Penggunaan Media Audio Visual  

-Media Pengalaman Pribadi  

-Media Biografi  

-Media Cerpen  
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-Media Legenda  

-Media Dongeng  

-Media Drama/Skenario Film Cerita  

 

 Pengembangan Literasi Media Bahasa SMA/SMK/MAN Kelas X 

Pelajaran 1 Menyusun Laporan Hasil Observasi 

 Menginterpretasi Laporan Hasil Observasi 

 Merevisi Laporan Hasil Observasi 

 Menganalisis Kebahasaan Teks Laporan Hasil Observasi 

 Mengonstruksikan Teks Laporan Hasil Observasi 

 

Pelajaran 2 Mengembangkan Pendapat Dalam Eksposisi 

 Menginterpretasi Makna dalam Eksposisi 

 Mengembangkan Isi Eksposisi 

 Menelaah Struktur dan Kebahasaan Teks Eksposisi 

 Menyajikan Gagasan ke dalam Teks Eksposisi 

 

Pelajaran 3 Menyampaikan Ide Melalui Anekdot 

 Mengkritisi Teks Anekdot dari Aspek Makna Tersirat 

 Mengonstruksi Makna Tersirat dalam Sebuah Teks Anekdot 

 Menganalisis Struktur dan Kebahasaan Teks Anekdot 

 Menciptakan Kembali Teks Anekdot dengan Memerhatikan 

Struktur dan Kebahasaan 

 

Pelajaran 4 Melestarikan Nilai Kearifan Lokal Melalui Cerita 

Rakyat 

 Mengidentifikasi Nilai-nilai dan Isi Hikayat 

 Mengembangkan Makna (Isi dan Nilai) Hikayat 

 Membandingkan Nilai dan Kebahasaan Hikayat dengan 

Cerpen 
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 Mengembangkan Cerita Rakyat ke dalam Bentuk Cerpen 

 

Pelajaran 5 Membuat Kesepakatan Melalui Negosiasi 

 Mengevaluasi Teks Negosiasi 

        Menjelaskan Pengajuan, Penawaran dan Persetujuan 

dalam Teks Negosiasi 

       Menganalisis Teks Negosiasi 

 Mengonstruksikan Teks Negosiasi 

 

Pelajaran 6 Berpendapat Melalui Debat 

 Menemukan Esensi Debat 

 Mengontruksi Bagian-bagian dalam Berdebat 

 Menganalisis Isi Debat 

 Berlatih Praktik Debat 

 

Pelajaran 7 Belajar Dari Biografi 

 Menelaah Teks Biografi 

 Mengungkapkan Kembali Keteladanan dalam Teks Biografi 

 Menganalisis Makna dan Kebahasaan Teks Biografi 

 Menceritakan Kembali Isi Teks Biografi 

 

Pelajaran 8 Mendalami Puisi 

 Mengidentifikasi Komponen Penting dalam Puisi 

 Mendemonstrasikan Puisi 

 Menganalisis Unsur Pembangun Puisi 

 Menulis Puisi 

SIMPULAN 

   Literasi media pembelajaran bahasa dan sastra adalah segala bentuk media 

bahasa dan sastra yang dapat membantu mempermudah proses pembelajaran dan 

pemahaman materi belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa dan 
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sastra. Ada empat hal yang dipaparkan dalam membiasakan penggunaan literasi media 

yaitu pengertian pembiasaan, tujuan kegiatan literasi di tahap pembiasaan, prinsip 

kegiatan literasi di tahap pembiasaan, dan jenis kegiatan tahap pembiasaan. Kendala 

penggunaan literasi media pembelajaran bahasa dan sastra dapat disebabkan oleh dua 

aspek yaitu internal dan dapat pula disebabkan oleh aspek eksternal. Dari dua aspek 

tersebut dikelompokkan menjadi empat faktor yang mempengaruhi kemampuan 

membaca, yaitu faktor fisiologis, faktor intelektual, faktor lingkungan, dan faktor 

psikologis. Media pembelajaran  dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu 

media audio, media visual, media audio visual, dan media serbaneka. Fungsi literasi 

media pembelajaran membantu mengatasi keterbatasan pengalaman, menembus batas 

ruang kelas, meningkatkan interaksi langsung, mengongkretkan sesuatu yang abstrak, 

membangkitkan motivasi, membangkitkan minat, mengontrol kecepatan belajar, dan 

memberikan pengalaman menyeluruh. Literasi media pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia digunakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di jenjang pendidikan 

masing-masing. 
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ABSTRAK  
Indonesia menempati posisi 60 dari 61 negara dalam bidang literasi, dengan demikian 
dapat dipastikan bahwa budaya literasi Indonesia masih sangat lemah. Masyarakat 
lebih cenderung suka menonton atau mendengar dari pada membaca dan menulis, hal 
tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan  Badan Pusat Statistik 
(BPS) pada tahun 2006 bahwa peringkat teratas diminati menonton televisi, diikuti 
mendengarkan radio pada peringkat selanjutnya, dan membaca menduduki peringkat 
terendah. Minimnya budaya literasi pada dunia pendidikan sangat terlihat dengan 
minimnya buku yang dimiliki siswa dan jarangnya siswa mengunjungi perpustakaan. 
Antisipasi terhadap kemerosotan budaya literasi tersebut, Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan akhirnya mengeluarkan peraturan dengan kewajiban para siswa membaca 
buku 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai dan setelah satu tahun berjalan program 
tersebut akhirnya pemerintah memberikan seluruh buku bacaan pada sekolah-sekolah 
yang ditunjuk sebagai pioner program gerakan literasi sekolah di Sekolah Dasar. Agar 
terlaksana program tersebut dengan baik, maka diperlukan buku bacaan-buku bacaan 
yang memenuhi syarat keterbacaan oleh pembaca. Oleh karena itu perlu diadakan 
penelitian berupa analisis keterbacaan buku-buku bantuan tersebut sesuai dengan 
tingkat baca, karena pemahaman siswa dengan apa yang dibacanya dapat menjadi 
salah satu indikator kesuksesan gerakan literasi sekolah di Sekolah Dasar. Adapun 
tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kajian tentang (1) keterbacaan teks pada buku 
bacaan siswa program gerakan literasi Sekolah Dasar di Kediri melalui grafik Fry dan 
(2) keterbacaan teks pada buku bacaan siswa program gerakan literasi Sekolah Dasar 
di Kediri melalui teknik rumpang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kuantitatif pada SDN Burengan II Kota Kediri dan SDN Pare I Kabupaten Kediri yang 
sudah melaksanakan program gerakan literasi sekolah di Sekolah Dasar sejak tahun 
2015 dengan teknik menggunakan grafik Fry dan tes Cloze. Data dianalisis melalui 
kedua teknik yang dipilih dengan menghitung jumlah kata dan kalimat dan hasilnya 
dimasukkan ke dalam grafik Fry, sedangkan tes Cloze menghitung jumlah skor dari 
hasil pengerjaan siswa yang terbagi atas total skor setiap topik tes serta persentase skor 
seluruh tes. Hasil penelitian ini pertama, tingkat keterbacaan teks berdasarkan formula 
keterbacaan (Grafik Fry) adalah 8,98, artinya sesuai untuk kelas 3, 4, dan 5. Tingkat 
keterbacaan teks berdasarkan tes Cloze adalah sedang karena hasil presentase tes Close  
74,6%. 
Kata Kunci: keterbacaan, grafik fry, tes Cloze. 
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ABSTRACT 
An abstranct is a brief summary of a research article, thesis, review, conference 
proceeding or any-depth analysis of a particular subject or disipline, and is often used 
to help the reader quickly ascertain the paper purposes. When used, an abstract 
always appears at the beginning of a manuscript or typescript, acting as the point-of-
entry for any given academic paper or patent application. Absatrcting and indexing 
services for various academic discipline are aimed at compiling a body of literature 
for that particular subject. Abstract length varies by discipline and publisher 
requirements. Abstracts are typically sectioned logically as an overview of what 
appears in the paper. 
Keywords: content, formatting, article.    
 
  
PENDAHULUAN  
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Central Connecticut State University 

menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi 60 dari 61 negara dalam bidang 

literasi. Hal ini menunjukkan bahwa budaya literasi masih lemah di masyarakat 

Indonesia. Masyarakat Indonesia masih mengandalkan apa yang dilihat dan didengar, 

secara konkret, dalam berpikir. Masyarakat kita belum terbiasa melakukan sesuatu 

berdasarkan pemahaman. Demikian juga dalam mengaktualisasikan tulisan,  

masyarakat kita masih belum mampu untuk produktif menghasilkan karya tulis. 

 Kesadaran masyarakat yang rendah tentang pentingnya membaca merupakan 

salah satu alasan rendahnya budaya literasi di Indonesia. Masyarakat  Indonesia 

menganggap bahwa membaca merupakan kegiatan yang membosankan, hanya 

menghabiskan waktu, dan tidak bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu 

mahalnya harga buku juga membuat masyarakat malas untuk membaca. 

 Kegiatan membaca dan menulis belum mengakar kuat dalam budaya bangsa 

ini. Masyarakat lebih suka menonton atau mendengar daripada membaca atau bahkan 

menulis. Hal tersebut diperkuat oleh hasil sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik 

(BPS) pada tahun 2006. Hasil sensus menunjukkan bahwa 85,9% masyarakat memilih 

menonton televisi, 40,3% masyarakat memilih mendengarkan radio, dan 23,5% 

masyarakat membaca koran untuk mendapatkan informasi. 

 Kondisi di atas tidak hanya dialami oleh masyarakat umum, dunia pendidikan 

juga masih jauh dari budaya literasi. Tenaga pengajar tak sedikit memiliki masalah 

yang sama,  yaitu lebih memilih menonton dan mendengarkan daripada membaca dan 

menulis. Hal  ini menyebabkan kurangnya cinta membaca pada siswa. Guru harus 
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menjadi teladan dalam hal membaca dan menulis. Dengan demikian diharapkan dapat 

menanamkan kecintaan terhadap membaca dan menulis. Itu dibuktikan dengan 

minimnya jumlah buku yang dimiliki siswa. Kunjungan siswa ke perpustakaan sekolah 

jarang dilakukan. 

 Pada awal tahun ajaran 2015/2016 Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, telah mengeluarkan Peraturan Menteri yang berisi tentang kewajiban 

para siswa membaca buku 10 menit sebelum jam belajar dimulai. Peraturan ini 

kemudian ditindaklanjuti sampai ke tingkat sekolah,  khususnya sekolah dasar. 

 Merujuk pada peraturan menteri budaya literasi ini sudah diterapkan di Kota 

dan Kabupaten Kediri. SDN Burengan 2 Kota Kediri dan SDN Pare 1 Kabupaten 

Kediri adalah sekolah yang terpilih sebagai pioneer dalam menerapkan budaya liteasi 

di Kediri.  Sudah dua tahun ini kedua sekolah tersebut menerapkan budaya literasi 

yaitu dengan membiasakan siswa-siswi membaca 10 menit sebelum pelajaran dimulai. 

 Pada awalnya, buku bacaan siswa dalam rangka budaya literasi ini masih 

belum dikoordinir oleh pemerintah. Sehingga sekolah memiliki kebijakan bahwa 

setiap siswa diwajibkan membawa buku bacaan sendiri untuk dibaca di sekolah. 

Setahun kemudian buku bacaan siswa dari pemerintah turun, yaitu pada tahun ajaran 

2016/2017. 

 Buku bacaan yang haruslah memenuhi syarat, salah satunya adalah terbaca 

oleh pembaca berdasarkan tingkat keterbacaan. Oleh karena itu, peneliti bermaksud 

untuk menganalisis apakah buku bacaan siswa yang diberikan oleh pemerintah sesuai 

dengan tingkat baca. Hal ini penting untuk diteliti karena pemahaman siswa dengan 

apa yang dibacanya dapat menjadi salah satu indikator kesuksesan budaya literasi. 

Penelitian ini difokuskan di SDN Burengan II Kediri dan SDN Pare I yang ditunjuk 

oleh Kemendikbud sebagai SD Pembina Kota Kediri dan Kabupaten Kediri untuk 

melaksanakan program gerakan literasi sekolah. Penelitian ini di fokuskan pada 

beberapa hal berikut. 

1. Keterbacaan teks pada buku bacaan siswa program gerakan literasi Sekolah Dasar 

di Kediri melalui grafik Fry. 

2. Keterbacaan teks pada buku bacaan siswa program gerakan literasi Sekolah Dasar 

di Kediri melalui teknik tes Cloze. 
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 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keterbacaan teks 

pada buku bacaan siswa program gerakan literasi Sekolah Dasar di Kediri melalui 

grafik Fry? dan bagaimanakah keterbacaan teks pada buku bacaan siswa program 

gerakan literasi Sekolah Dasar di Kediri melalui teknik tes Cloze? 

Mucholish, dkk. (1992:167) berpendapat bahwa keterbacaan merupakan 

pengukuran tingkat kesulitan sebuah buku atau wacana secara objektif. Keterbacaan 

merupakan derajat kemudahan sebuah tulisan untuk dipahami maksudnya. 

Keterbacaan antara lain bergantung pada kosakata dan bangun kalimat yang dipilih 

oleh pengarang untuk tulisannya. Tulisan yang banyak mengandung kata yang tidak 

umum lebih sulit untuk dipahami daripada yang menggunakan kosakata sehari-hari, 

yang sudah dikenal oleh pembaca pada umumnya (Sakri, 1994:165). 

Dengan demikian, keterbacaan adalah kesesuaian antara siswa Sewkolah Dasar 

dan penulis teks yang terdapat dalam buku bacaan siswa Sekolah Dasar. Berdasarkan 

beberapa pendapat tentang keterbacaan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterbacaan 

adalah mudah atau tidak mudah teks yang terdapat dalam buku bacaan siswa Sekolah 

Dasar dapat dibaca dan dipahami oleh siswa Sekolah Dasar yang sesuai dengan 

pengetahuan awal pembaca dan pengetahuan penulis teks. 

 

Dalam pengertian sehari-hari keterbacaan itu diartikan sebagai dapat dipahami atau 

tidak dapat dipahami suatu bahan bacaan oleh pembacanya. Secara implisit dalam 

istilah keterbacaan terkandung persoalan tingkat kesulitan atau kemudahan bahan 

bacaan tertentu bagi peringkat pembaca tertentu. Misalnya apakah teks pada buku 

bacaan siswa Sekolah Dasar dapat dipahami atau tidak dapat dipahami oleh siswa. 

Tingkat keterbacaan teks kurang tepat ditentukan berdasarkan hasil tes objektif, tes 

esai, atau tes perbuatan. Sebab, hasil tes-tes tersebut tidak dapat secara langsung 

menentukan tingkat keterbacaan suatu teks. Teks yang sama harus diteskan lagi kepada 

beberapa kelompok pembaca lain yang taraf kemampuannya relatif sama dengan 

kelompok pembaca pertama. Apabila hasil tes setiap kelompok tinggi barulah dapat 

disimpulkan teks tersebut cocok untuk kelompok pembaca tersebut. 

Tingkat keterbacaan teks biasanya dinyatakan dalam peringkat kelas 

(Harjasujana dan Mulyati, 1996:107). Tingkat keterbacaan teks ini diperoleh melalui 
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penelitian unsur-unsur teks seperti penggunaan kalimat dan penggunaan kata. Setelah 

diadakan pengukuran keterbacaan teks barulah diketahui bahwa teks itu cocok untuk 

peringkat kelas tertentu, misalnya peringkat 1, 2, 3, …, 17. Wacana peringkat 1, 2, 3, 

4, 5, dan 6 cocok untuk siswa SD kelas  1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Wacana peringkat 7, 8, dan 

9 cocok untuk siswa SLTP kelas 7, 8, dan 9. Wacana peringkat 10, 11, dan 12 cocok 

untuk siswa SLTA kelas 10, 11, dan 12. Wacana peringkat 13, 14, 15, 16, dan 17 cocok 

untuk mahasiswa tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. 

Sejalan dengan itu, terdapat 17 peringkat yang menunjukkan perkiraan 

peringkat keterbacaan sebuah teks/wacana (Kisyani, 2006:4.13). Daerah 1 

menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca siswa kelas 1 SD/ MI, daerah 2   

menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca siswa kelas 2 SD/ MI, daerah 3 

menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca siswa kelas 3 SD/ MI, daerah 4 

menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca siswa kelas 4 SD/ MI, daerah 5 

menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca siswa kelas 5 SD/ MI, daerah  6 

menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca siswa kelas 6 SD/ MI. Sedangkan 

daerah 7 menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca siswa  kelas 7 SMP/MTs, 

daerah 8 menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca siswa kelas 8 SMP/MTs, 

daerah 9 menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca siswa kelas 9 SMP/MTs.  

Daerah 10 menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca siswa kelas 10 

SMA/MA/SMK, daerah 11 menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca siswa 

kelas 11 SMA/MA/SMK, daerah 12 menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca 

siswa kelas 12 SMA/MA/SMK. Sedangkan daerah 13 s.d 17+ menunjukkan 

teks/wacana cocok untuk pembaca  mahasiswa perguruan tinggi atau seorang 

profesional (Kisyani, 2006:4.13). 

Ada berbagai cara yang biasa digunakan dalam memperkirakan tingkat 

keterbacaan suatu bahan bacaan. Dari berbagai ahli, peneliti menggunakan cara 

pengukuran keterbacaan yang dinyatakan Gilliland. Gilliland (1972) menyebutkan 

bahwa ada lima cara mengukur tingkat keterbacaan, yakni penilaian subjektif, tanya 

jawab, formula keterbacaan, grafik dan carta, serta tes Cloze.  

Berdasarkan lima cara mengukur tingkat keterbacaan tersebut, dipilih dua cara, 

yakni cara kedua dan kelima. Hal tersebut dilakukan karena kedua cara tersebut 
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relevan untuk mengukur keterbacaan teks berbahasa Indonesia. Cara pertama dengan 

formula keterbacaan. Formula keterbacaan yang digunakan untuk mengukur 

keterbacaan teks dalam buku bacaan siswa Sekolah Dasar adalah Grafik Fry. Cara 

kedua dengan tes Cloze.  

Grafik Fry adalah formula keterbacaan berdasar dua faktor, yaitu panjang 

pendek kata dan tingkat kesulitan kata yang ditandai oleh jumlah (banyak-sedikitnya) 

suku kata yang membentuk setiap kata dalam wacana tersebut (Muchlisoh, 1996:170). 

Formula keterbacaan Fry diambil dari nama pembuatnya yaitu Edward Fry. Formula 

ini mulai dipublikasikan pada tahun 1977 dalam majalah “Journal of Reading”. Grafik 

keterbacaan yang diperkenalkan Edward Fry ini merupakan formula yang dianggap 

relatif. Grafik yang asli dibuat pada tahun 1968. Formula ini mendasarkan formula 

keterbacaannya pada dua faktor utama, yakni panjang-pendeknya kata dan tingkat 

kesulitan kata yang ditandai oleh jumlah (banyak-sedikitnya) suku kata yang 

membentuk setiap kata dalam teks tersebut.  

Hardjasujana (1996:115) bahwa metode ini diperkenalkan oleh Wilson Taylor 

(1953) yang berasal dari istilah “clozure” suatu istilah dari ilmu jiwa Gestalt. 

Konsepnya menjelaskan kecenderungan manusia untuk menyempurnakan suatu pola 

yang tidak lengkap secara mental menjadi suatu kesatuan yang utuh; kecenderungan 

untuk mengisi atau melengkapi sesuatu yang sesungguhnya ada namun tampak dalam 

keadaan yang tidak utuh; melihat bagian sebagai suatu keseluruhan. 

Melalui teknik tes Cloze atau uji rumpang, pembaca diminta untuk dapat 

memahami wacana yang tidak lengkap (karena bagian-bagian tertentu dari wacana 

tersebut telah dengan sengaja dilesapkan) dengan pemahaman yang sempurna. 

Bagian-bagian yang dihilangkan itu, biasanya kata ke-n, digantikan dengan tanda 

tertentu (garis lurus mendatar dengan tanda titik-titik). Penghilangan atau pelesapan 

bagian-bagian kata dalam teknik uji rumpang mungkin juga tidak berdasarkan kata ke-

n secara konsisten dan sistematis. Dengan menggunakan teknik uji rumpang dalam 

waktu yang relatif singkat guru dapat segera mengetahui tingkat keterbacaan wacana; 

tingkat pemahaman siswa; dan latar belakang pengalaman, minat, dan bahasa siswa. 

Sejalan dengan itu, Robinson (1983:6) menyatakan bahwa literasi adalah 

kemampuan membaca dan menulis secara baik untuk berkompetisi ekonomis secara 
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lengkap. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa literasi merupakan kemampuan membaca 

dan menulis yang berhubungan dengan keberhasilan seseorang dalam lingkungan 

masyarakat akademis, sehingga literasi merupakan piranti yang dimiliki untuk dapat 

meraup kesuksesan dalam lingkungan sosial. National Assesment of Educational 

Progress mengartikan literasi sebagai kemampuan performansi membaca dan menulis 

yang diperlukan sepanjang hayat (Winterowd, 1989: 5). Seorang ahli hukum 

memandang bahwa literasi merupakan kompetensi dalam memahami wacana, baik 

sebagai pembaca maupun sebagai penulis sehingga menampakan pribadi sebagai 

profesional berpendidikan yang tidak hanya menerapkan untuk selama kegiatan 

belajar melainkan menerapkannya secara baik untuk selamanya (White, 1985: 46). 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini berjenis kuantitatif 

karena akan diperikan tingkat keterbacaan teks berdasarkan grafik Fry dan teknik tes 

Cloze. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan data berupa tingkat keterbacaan 

pembaca sesuai dengan usia siswa Sekolah Dasar. 

 Tempat penelitian ini di SDN Burengan II Kota Kediri dan SDN Pare I 

Kabupaten Kediri. Kedua sekolah tersebut telah mengimplementasikan program 

literasi sejak tahun 2015. Subjek dalam penelitian ini adalah buku bacaan dan siswa 

SDN Burengan II Kota Kediri da siswa SDN Pare I Kabupaten Kediri. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data itu diperoleh, secara 

rinci sumber data dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut.  

1.  Sumber data keterbacaan teks yang pertama berupa kata yang dianalisis 

berdasarkan grafik Fry; 

2. Sumber data keterbacaan teks yang kedua berupa kata yang dianalisis 

berdasarkan teknik  tes Cloze. 

Berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, data penelitian ini adalah  

1.  angka yang didasarkan pada panjang-pendek kata sesuai kriteria grafik Fry. 

2.   angka yang didasarkan pada jumlah kata sesuai kriteria teknik tes Cloze. 

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi.  

1. Pengumpulan data berdasarkan panjang-pendek kata (grafik Fry) 
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Untuk mengumpulkan data berupa jumlah suku kata dan kalimat tiap seratus kata pada 

tiap-tiap teks, yaitu penghitungan penetapan kata ke-1 sampai dengan 100 di tiap teks, 

penghitungan jumlah suku kata (kata ke-1 sampai dengan 100) tiap teks, dan 

penghitungan jumlah kalimat (kata ke-1 sampai dengan 100). 

2. Pengumpulan data berdasarkan teknik tes Cloze 

Untuk mengumpulkan data berupa skor hasil pengerjaan siswa terhadap skor. 

 

Teknik yang digunakan dalam memeroleh data yaitu  

1. untuk mengumpulkan data sesuai rumusan masalah pertama poin pertama, 

digunakan lembar jumlah kalimat per 100 kata dan jumlah suku kata per 100 kata.  

2. untuk mengumpulkan data sesuai rumusan masalah pertama poin kedua, 

digunakan lembar tes dan lembar kunci jawaban tes digunakan untuk mengumpulkan 

data.  

 Prosedur teknik analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini, akan 

diuraikan sebagai berikut.  

1. Data Berupa Jumlah Suku Kata dan Kalimat (Grafik Fry) 

Data yang berupa jumlah suku kata dikonversi terlebih dahulu (dikalikan 0,6) karena 

grafik Fry sebenarnya untuk teks berbahasa Inggris, sedangkan teks sampel penelitian 

ini berbahasa Indonesia. Selanjutnya, jumlah suku kata dan kalimat digunakan sebagai 

dasar penentu titik temu di grafik Fry. 

2. Data Berupa Skor Pengerjaan Teknik Tes Cloze 

Data yang berupa jumlah skor dari hasil pengerjaan siswa terbagi atas total skor tiap 

sekolah serta persentase skor seluruh tes. Persentase skor seluruh tes digunakan 

sebagai data acuan tingkat keterbacaan teks dalam buku bacaan siswa.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemilihan teks sampel di atas didasarkan atas petunjuk penggunaan Grafik Fry yang 

telah dikemukakan oleh Harjasujana dan Yeti Mulyati (1997: 116) sebagai berikut. 

Pertama, memilih penggalan representatif wacana yang berisi 100 kata. Kedua, 

menghitung jumlah kalimat per 100 kata dalam wacana sampel. Ketiga, menghitung 

jumlah suku kata per 100 kata dalam wacana sampel. Keempat, menyesuaian jumlah 
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suku kata. Kelima, mengeplot jumlah kalimat dan suku kata ke dalam grafik. Keenam, 

memperhitungkan simpangan. Ketujuh, mengukur keterbacaan buku paling tidak tiga 

wacana sampel, yaitu dari awal buku, tengah buku, dan bagian akhir buku. 

 Buku bacaan dengan topik Pelari Cilik, Seragam Biru Putih, Aku Hebat dan 

Berbakat, Kado Buat Ibu, Bertemu Lestari telah memenuhi kriteria tersebut. Selain itu, 

kelima buku bacaan tersebut memiliki teks yang representatif. Kelima teks tersebut 

tidak memiliki tabel, rumus, dan memiliki sedikit angka.  

 Setelah menentukan teks sampel, selanjutnya menghitung jumlah kalimat per 

100 kata dan  menghitung jumlah suku kata per 100 kata dalam teks tersebut. Hasilnya 

sebagai berikut. 

Tabel 1. Jumlah Suku Kata dan Kata 

No. Judul Buku 
Jumlah 

Suku Kata Kalimat 
1 Pelari Cilik  121 8,7 

2 Seragam Biru Putih 134 8,10 

3 Aku Hebat dan Berbakat 151 10,7 
4 Kado Buat Ibu 150 10,4 

5 Bertemu Lestari 82 7 
Total 638 44,9 

Rata-rata 127,6 8,98 
 

Sumber: data yang sudah diolah 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa titik temu berada di 8,98. Berdasarkan hal tersebut, 

teks pada buku bacaan yang digunakan dalam program budaya literasi ini cocok 

digunakan untuk kelas 3, 4, dan 5. Artinya buku bacaan tersebut sesuai dan bisa 

dipahami oleh siswa kelas III, IV, dan V di SD sampel 

 

 Total skor seluruh teks yang berasal dari peserta tes Cloze kata yakni 500. Total 

skor tersebut menjadi acuan tingkat keterbacaan teks yang terdapat dalam buku bacaan 

siswa dalam program budaya literasi seperti pada tabel berikut. 

Tabel 2. Hasil Tes Cloze 
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N
o. Topik 

SDN 
Bureng

an 2 

SDN 
Pare 1 

1 Pelari Cilik 40 43 
2 Seragam Biru Putih 30 27 
3 Aku Hebat dan 

Berbakat 
29 31 

4 Kado Buat Ibu 45 40 
5 Bertemu Lestari 46 42 

Total 
190 183 

373/500x100= 
74,6 

 

Berdasarkan data tersebut, total skor seluruh tes (TS) adalah 373 dari 500. Oleh karena 

itu, persentase skor seluruh tes  adalah 74,6%. Setelah itu, PS disesuaikan dengan tabel 

tingkat keterbacaan. Dengan demikian, tingkat keterbacaan teks dalam buku bacaan 

siswa berdasarkan tes Cloze SDN Burengan 2 dan SDN Pare 1 (sampel siswa dari 

sekolah terakreditasi A dan sekolah sasaran Kurikulum 2013) adalah sedang (siswa 

memahami bacaan). Jadi, teks dalam buku tersebut cukup sesuai dengan siswa SD 

yang bersekolah di Kotamadya dan Kabupaten Kediri. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil penelitian yang didasarkan pada panjang-pendek kata (Grafik 

Fry) dan tes Cloze adalah teks bisa dipahami oleh siswa SD.  

 

Saran 

Ada beberapa saran yang tepat berdasarkan hasil penelitian. Yang pertama, kepada 

siswa kelas SD di Kota dan Kabupaten Kediri untuk meningkatkan minat dan 

kegemaran membaca. Agar pengetahuan yang dimiliki semakin luas, sehingga  

mampu menyesuaikan antara topik dengan isi bacaan dengan mudah.  

 Kedua,  kepada lembaga SD di Kota dan Kabupaten Kediri untuk memakai 

teks yang sesuai dengan pengetahuan siswa. Dengan kata lain, teks sampel tepat jika 
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digunakan sebagai teks dalam buku bacaan yang digunakan dalam rangka mendukung 

program literasi sekolah. Guru harus memilihkan teks yang sesuai tingkat kemampuan 

baca siswanya meski teks tersebut tidak terdapat dalam buku bacaan dan teks yang 

kontekstual sesuai dengan lingkungan belajar siswa. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan pendidikan budi pekerti di SD, 
menganalisis nilai tematik cerita rakyat sebagai materi ajar di SD, dan mendesain 
model pembelajaran cerita rakyat berbasis tematik dengan menggunakan media 
wayang kancil di SD. Penelitian ini dilaksanakan April-September 2017 di SD 
Karanganyar. Subjek penelitian adalah siswa kelas V, guru kelas, dan pengambil 
kebijakan. Sumber data meliputi tempat dan peristiwa, informan, cerita rakyat, dan 
dokumen. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan analisis 
dokumen. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian: (1) 
Kebutuhan pendidikan budi pekerti dikaji dari visi dan misi sekolah, pengaruh 
kegiatan guru dan siswa, dan faktor-faktor pemengaruh  pendidikan budi pekerti siswa; 
(2) Cerita rakyat banyak mengandung nilai tematik dan dapat menjadi materi ajar di 
SD; dan (3) model pendidikan budi pekerti melalui pembelajaran cerita rakyat berbasis 
tematik didesain melalui tahap analisis kebutuhan, sinkronisasi, pengorganisasian, 
pengondisian, internasilasi, dan pengembangan nilai-nilai.    

Kata kunci: literature based thematic, cerita rakyat, wayang kancil, pendidikan budi 
pekerti 

 

ABSTRACT 

The aims of this study are to needs analyze of character education in folklore learning 
in elementary school, to analyze the thematic value of folklore as a teaching material 
in elementary school, and designing of model folklore learning thematic based using 
wayang kancil media in elementary school. This research was conducted on April-
September 2017 at Karanganyar. The subjects of the study were students of class V, 
teachers, and policy makers. Data sources include places and events, informants, 
folklore, and documents. Techniques of data collection are by observation, interview, 
and document analysis. Data were analyzed using interactive model technique. The 
conclusions are: (1) The need of character education  from the vision and mission 
school, the influence of the teachers activities and students, and the influencing factors 
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toward students character education; (2) The folklore contains many values and can 
be use as a teaching materials  in elementary school; and (3) model character 
education through thematic themed learning stories as follows analyze of needs, sync, 
organizing, conditioning, internalization, and development of values. 

Keywords: literature based thematic, folklore, wayang kancil, character education 

 

PENDAHULUAN 

 Dalam satu dekade terakhir media massa cetak dan elektronika tidak pernah 

sepi dari suguhan berita tentang perkelahian antarpelajar, seks bebas, pencurian, miras, 

narkoba, pembunuhan, pencabulan, pemerasan, bunuh diri, dan penyontekan massal. 

Contoh kasus ini menandakan bahwa di sekolah telah terjadi pelunturan budi pekerti 

yang menyebabkan rendahnya karakter pelajar. Kita perlu berbuat sesuatu untuk 

membangun karakter pelajar. 

 Mengapa dunia pendidikan didahulukan dalam  pembangunan  karakter? 

Sebab, kita yakin dunia pendidikan menjadi kunci masa depan bangsa. Sapriya 

(2007:4) menjelaskan pendidikan merupakan wahana transformasi budaya, nilai, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, bahkan seni telah menjadi pusat pembangunan karakter 

bangsa, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Karenanya, pembangunan 

karakter harus dimulai sejak dini.  

 Pendidikan menghasilkan warga negara yang baik digambarkan sebagai 

pendidikan yang menekankan pada “nation and character building” dengan cara 

menanamkan semangat nasionalisme agar terbentuk manusia Indonesia seutuhnya. 

Melalui pendidikan diharapkan dapat membentuk warga negara memiliki karakter 

bangsa terwujud dalam nilai-nilai moral warga negaranya. Untuk itu, Linda (1995) 

menawarkan nilai tersebut berupa nilai-nilai nurani (values of being) dan nilai-nilai 

memberi (values of giving).  

 Pada hakikatnya nilai-nilai itu telah diajarkan di sekolah melalui pelajaran 

PPKn. dan Pendidikan Agama. Namun kenyataannya, di masyarakat dan di lingkup 

pendidikan masih banyak kita temukan siswa sering melakukan tindakan yang 

menyimpang dari nilai-nilai itu. Apakah penyimpangan atas nilai-nilai itu pertanda 
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upaya pendidikan telah gagal melakukan peran dalam menanamkan pendidikan budi 

pekerti pada para siswa?    

 Untuk mengatasi persoalan ini diperlukan cara yang tepat dalam menerapkan 

pembelajaran budi pekerti kepada siswa. Sebab, pembelajaran budi pekerti  bukan 

sekedar pembelajaran mengedepankan hafalan tentang nilai-nilai semata, tetapi harus 

diposisikan dalam upaya pembentukan kepribadian siswa yang tangguh. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa mampu menjadi life-long learners di era global dan mampu 

berperan positif sebagai pribadi, anggota keluarga, masyarakat, warga negara, dan 

warga dunia. Sekolah harus memiliki program pendidikan budi pekerti yang 

terintegrasi dengan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. 

Dalam pembelajaran, guru dapat menggunakan cara yang dapat memberikan 

pengalaman bermakna pada siswa agar mereka mampu memahami, menginternalisasi, 

dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan keseharian.   

 Cara guru memaknakan pendidikan budi pekerti pada siswa dapat dilakukan 

melalui pembelajaran cerita rakyat berbasis tematik. Pembelajaran sastra berbasis 

tematik merupakan model pembelajaran apresiasi sastra yang lazim dilaksanakan 

dengan cara mengungkapkan makna. Pengajaran sastra model ini berupaya 

menemukan tema dasar yang terdapat dalam karya sastra. Terkait dengan masalah ini, 

penelusuran tema dasar dilakukan secara apresiatif sehingga siswa mampu 

menemukan kenikmatan makna yang terdapat dalam cerita rakyat, misalnya tema 

pendidikan budi pekerti. Pembelajaran sastra tematik ini tidak jauh berbeda dengan 

pencarian nilai-nilai moral-filosofis. 

 Dalam penelitian ini, pembelajaran cerita diambilkan dari khazanah cerita 

rakyat yang populer di lingkungan siswa dengan menggunakan wayang kancil sebagai 

media bercerita. Wayang kancil adalah wayang yang terbuat dari kertas karton dengan 

menggunakan nama-nama tokoh binatang atau manusia. Cerita rakyat dipilih karena 

isinya banyak menceritakan tentang kehidupan anak, relevan dikonsumsikan untuk 

anak, dan ceritanya tidak panjang. Pemilihan media wayang karena perangkat tersebut 

bagian dari hasil budaya yang masih hidup di lingkungan anak dan perlu dilestarikan. 

Selain itu, wayang dapat digunakan sebagai media bercerita yang sangat atraktif dan 

interaktif. Bila cerita rakyat ini disajikan dengan baik dan menarik berpotensi dapat 
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mengembangkan daya apresiasi dan kognisi siswa terhadap nilai-nilai dan hasil 

budaya. Jadi, apresiasi cerita yang diambilkan dari khazanah cerita rakyat dari daerah 

setempat diyakini berkontribusi positif bagi perkembangan kepribadian anak.    

 
METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (R & 

D) dari Gall, Gall, & Borg (2003) yang telah dimodifikasi. Langkah penelitian 

meliputi: (1) Studi pendahuluan/eksplorasi; (2) Uji coba sampel terbatas dan uji 

sampel luas; (3) Eksperimen uji produk; dan (4) Sosialisasi produk. Langkah penelitian 

tahun I meliputi studi pendahuluan/ ekplorasi dan mendesain model.   

 Penelitian dilaksanakan pada Mei-September 2017 di 18 SD Kabupaten 

Karanganyar. Subjek  penelitian adalah siswa kelas V, guru kelas, dan pengambil 

kebijakan. Penentuan SD secara random sampling.   

 Sumber data penelitian adalah tempat dan peristiwa, informan, cerita rakyat, 

dan dokumen. Teknik pengumpulan data melalui: (1) Observasi dengan cara 

mengamati secara langsung penerapan model pembelajaran cerita rakyat berbasis 

tematik di kelas; (2) Wawancara yang dilaksanakan secara tidak terstruktur kepada 

kepala sekolah, guru kelas, dan siswa; dan (3) Analisis dokumen  yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data yang terkait dengan kurikulum/silabus, bahan ajar, prestasi  

akademik, catatan sikap dan perilaku siswa.                                                                      

    Uji validitas data dilakukan dengan cara triangulasi metode, triangulasi 

sumber, pengecekan anggota, dan ketekunan pengamatan.  Analisis  data 

menggunakan teknik analisis  data  interaktif  yang  dikembangkan oleh Miles & 

Huberman  (1992), yang terdiri dari tahap: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) 

penarikan simpulan/verifikasi.      

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Kebutuhan Pendidikan Budi Pekerti di SD 

 Analisis kebutuhan didasarkan  pada  tiga hal. Pertama, sekolah  telah  

melaksanakan 

tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan kepada masyarakat dengan 

baik, yaitu diwujudkannya visi  misi sekolah. Thompson & Strickland (2001) 
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menjelaskan visi itu merupakan sesuatu yang menjadi tujuan organisasi dalam jangka 

panjang, sedangkan misi merupakan pemaparan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 

oleh organisasi. Visi dan misi dilakukan bersama, menjadi milik bersama, dan diyakini 

bersama, serta didasari komitmen dan tindakan konkret dalam pencapaiannya.  Untuk 

itu, kepala sekolah memiliki peran strategis dalam mengejawantahkan visi dan misi ke 

dalam bentuk kegiatan yang ditujuan kepada guru, siswa, tenaga kependidikan, dan 

elemen lain yang terkait di dalamnya.  

 Sekolah telah memiliki visi yang jelas dan arah pembinaan karakter berpayung 

pada visi Dikbud Kabupaten dan visi UPTD Dikbud Kecamatan, yaitu: “Terwujudnya 

masyarakat cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing tinggi”. Kaitan linearitas ini dapat 

dikemukakan salah satu contoh visi UPTD Dikbud Kecamatan, seperti 

“Terselenggaranya layanan pendidikan prima untuk mewujudkan sumber daya 

manusia unggul, kreatif, dan religius” dan visi sekolah, seperti  “Terwujudnya sumber 

daya manusia berkualitas, berwawasan perspektif global, cerdas, peduli, 

berkebudayaan lingkungan, dan menjadikan insan ber-Pancasila”.  

 Misi sekolah sudah jelas terukur pencapaiannya dan telah berpayung pada kata 

kunci pembinaan karakter misi Dikbud Kabupaten dan UPTD Dikbud Kecamatan, 

antara lain: “berbudi luhur, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, cerdas, kreatif, 

mandiri, inovatif, bertanggung jawab, terampil dan produktif, tangguh, demokratis, 

berkepribadian, berdaya tahan dan mampu memfilter budaya asing”. Kata kunci 

menjadi ciri pembinaan karakter misi sekolah, misal: “membina kerukunan dan 

kebersamaan”, “mewujudkan masyarakat cerdas, terampil, dan berkompeten”.  

 Visi dan misi bersifat konseptual belum dijabarkan ke dalam program kerja 

konkret. Mereka beralasan bahwa pendidikan karakter secara kurikuler sudah 

terintegrasi dalam mata pelajaran, seperti: agama, PKn., Bahasa Jawa, Matematika, 

IPA, IPS, Olahraga, Bahasa Indonesia. Terkait dengan ini, Zuhdi, Kunprasetyo & 

Masruri (2013) menyarankan bahwa hal yang terpenting untuk meningkatkan hasil 

belajar dan aktualisasi nilai yang diintegrasikan dalam pelajaran itu perlu 

dikembangkan ke dalam kultur sekolah yang positif.  

 Pendidikan karakter termuat dan diikutsertakan dalam berbagai mata pelajaran, 

baik dalam proses dan strategi pembelajaran. Nurgiyantoro (2010:26) mengemukakan, 
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apabila dimungkinkan juga masuk dalam pembelajaran Agama, Kesenian, Bahasa dan 

Sastra, Sejarah, Matematika, dan lain-lain. Untuk itu, Frezee & Rudnitski (1995) 

menyarankan bila ingin mengintegrasikan sejumlah mata pelajaran hendaknya 

dibangun melalui keterkaitan antara tujuan, isi, keterampilan, dan sikap.  

 Kedua, permasalahan pembelajaran di kelas diidentifikasi atas permasalahan 

guru dan siswa. Permasalahan yang dihadapi kedua subjek tersebut tidak berdiri 

sendiri, tetapi keduanya saling mempengaruhi. Apa pun alasannya, karena guru  

sutradara pembelajaran di kelas maka Rumini (1995) menyarankan bahwa guru tidak 

boleh mengabaikan kehadiran siswa. Lipton & Hubble (2016) menambahkan bila guru 

berorientasi pada pembelajar hendaknya berupaya menyediakan kondisi pembelajaran 

mirip dengan kondisi pada saat anak belajar berbicara. Untuk menciptakan lingkungan 

yang tepat, guru perlu menata dan menyusun pengalaman, mendemonstrasikan dan 

menempatkan dirinya sebagai pembelajar reflektif dan sekaligus pembimbing, 

sahabat, dan pelatih siswa dalam belajar.  

 Hal tersebut ditegaskan oleh Sumantri (dalam Kusrahmadi, 2007) bahwa bagi 

seorang guru harus mengetahui perkembangan dan karakteristik siswa. Secara umum, 

Cambourne (dalam Lipton & Hublle, 2016) mengemukakan 7 persyaratan yang harus 

disusun guru yang berkomitmen membangun pembelajaran bahasa (peneliti: termasuk 

sastra), menyediakan pengalaman belajar yang optimal dan menjamin keberhasilan 

siswa, yaitu: (1) Imersi; (2) Demonstrasi; (3) Ekspektasi; (4) Tanggungjawab; (5) 

Praktik; (6) Perkiraan; dan (7) Umpan-balik. Terkait guru yang akan menanamkan 

pendidikan karakter pada siswa, Xie & Zhang (2011) menyatakan guru harus 

melakukan: (1) Cultivation a noble mind; (2) Improving of teaching ability; (3) Study 

of the theories of education science; (4) Participation in the scientific research 

activity; and (5) Possession of management capability.  

 Ketiga, upaya pencapaian tujuan pembelajaran budi pekerti di sekolah 

dipengaruhi tidak hanya proses pembinaannya saja. Akan tetapi, faktor keteladanan, 

model, dan pembiasaan ucapan, sikap dan perilaku orang tua, teman, kepala sekolah, 

guru dan karyawan, media informasi, kondisi lingkungan, dan peraturan/tata tertib ikut 

berpengaruh terhadap proses pembinaan di sekolah. Temuan ini tidak jauh berbeda 

dengan paparan dalam buku Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa (2010) 
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bahwa pengembangan karakter itu dibangun oleh faktor keteladan dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas, pembiasaan dalam bentuk pengembangan budaya, dan kegiatan 

keseharian di rumah dan masyarakat.  

 Berbagai faktor itu diperoleh melalui proses internalisasi. Terkait dengan ini, 

Zuriah (2007: 38) menjelaskan bahwa dalam proses internalisasi dibutuhkan waktu 

untuk membentuk karakter yang sesuai dengan nilai yang ditanamkan. Nilai itu harus 

dapat dilaksanakan di sekolah karena fungsi sekolah sebagai agen sosialisasi. 

Ditegaskan oleh Bern (2004) bahwa “The school function as a socializing agent by 

providing the intellectual and social experiences from which children develop the 

skills, knowledge, interest, and attitudes that characterize them as individuals and 

that shape their abilities to performs adult roles”. 

Penggalian Nilai Tematik Cerita sebagai Materi Ajar untuk Pendidikan Budi 

Pekerti  

 Proses pembelajaran dan segenap aspek kegiatan belajar tanpa dilandasai 

pendidikan budi pekerti sungguh jauh dari ideal. Sebab, melalui pendidikan budi 

pekerti dapat didesain dan diperjuangkan hal-hal yang bersifat jujur, toleransi, 

religious, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, sebagaimana rumusan 

dari Balitbang Kemendikbud (2010).       

 Dipilihnya pelajaran apresiasi sastra karena karya sastra merupakan hasil 

refleksi kehidupan pengarang terhadap realitas kehidupan. Sastra mengandung 

eksplorasi kebenaran kemanusiaan dan juga menawarkan berbagai kisah yang 

merangsang pembaca untuk berbuat sesuatu. Ditambahkan Poerwanto (2007), apalagi 

pembaca adalah anak-anak yang fantasinya baru berkembang dan menerima segala 

cerita terlepas dari cerita itu masuk akal atau tidak. Menurut Saxby & Winch (1991:4), 

sastra anak merupakan sastra yang mengandung citraan dan metafora kehidupan yang 

dikisahkan dalam jangkauan anak, baik yang melibatkan aspek emosi, perasaan, 

pikiran, dan saraf sensori maupun pengalaman moral, dan di ekspresikan dalam 

bentuk-bentuk kebahasaan yang juga dijangkau dan dipahami oleh anak.  
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 Kaitan penggunaan cerita rakyat sebagai sarana pendidikan budi pekerti, 

O‟Sullivan (dalam Felicia, 2005:6-7) menyatakan bahwa cerita: (1) dapat 

menciptakan emosi kasih sayang yang mengarah kebaikan, hasrat melakukan 

perbuatan yang benar; (2) menyediakan kekayaan keteladanan akan kebaikan; (3) 

dapat membiasakan remaja dengan aturan moral yang perlu mereka ketahui; dan (4) 

dapat membantu untuk membuat pengertian kehidupan, membantu untuk menciptakan 

kehidupan diri sendiri sebagaimana sebuah cerita. Ini berarti, cerita rakyat dapat 

memenuhi berbagai kebutuhan ruhani dalam upaya penanaman berbagai nilai yang 

tidak dapat dilihat secara langsung. Karena itu, cerita rakyat dapat membantu siswa 

untuk memahami dunia mereka, membentuk sikap-sikap positif, dan menyadari 

hubungan yang manusiawi (Sawyer & Corner dalam Zuhdi, 2006:88) 

 Sumber yang dapat digunakan sebagai materi ajar pendidikan budi pekerti 

tidak sebatas pada buku ajar. Banyak sumber lain dapat dimanfaatkan sebagai materi 

ajar, baik tercetak, terekam, dan tertayangkan. Guru dapat memanfaatkan banyak buku 

di luar buku ajar, seperti: naskah-naskah terbitan media massa cetak, kaset-kaset 

rekaman, tayangan CD berbagai media, materi-materi dari radio dan televisi.  

 Untuk mencapai semua itu, guru harus keatif, inovatif, penuh semangat 

berburu bahan-bahan yang relevan, selektif atas lautan bahan yang dapat diakses. Guru 

pun dapat pula menghadirkan materi ajar dari daya ciptanya sendiri. 

 Dalam konteks ini, alternatif yang ditempuh guru adalah melalui pembelajaran 

apresiasi sastra cerita rakyat sebagai bagian hasil budaya bangsa yang telah tumbuh 

dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat.  Penanaman pendidikan 

budi pekerti siswa difokuskan pada penggalian nilai-nilai tematik yang terdapat pada 

cerita rakyat. 

 Cerita-cerita yang telah terkumpul dikaji dengan berlandaskan pada: (1) 

Hakikat pengertian cerita rakyat, ciri-ciri dan syarat-syarat cerita rakyat bernilai sastra 

anak; (2) Penggalian nilai-nilai cerita rakyat berdasarkan tematik; dan (3) Hakikat 

cerita rakyat sebagai materi ajar berbasis tematik.  Berdasarkan kajian tersebut terpilih 

sebelas cerita rakyat yang terdiri dari: (1) Asal-usul Sondokoro; (2) Eyang Joboleko; 

(3) Asal Mula Gunung Mengadeg; (4) Pangeran Sambernyawa; (5) Asal Mula 

Karanganyar; (6) Telaga Madirda; (7) Asal Mula Gunung Pegat; (8) Sunan Lawu; (9) 
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Asal Mula Desa Mojogedang; (10) Asal-usul Grojogan Sewu; dan (11) Sapta Tirta 

Pablengan. 

 Kesebelas cerita rakyat tersebut dikemas sesuai konsep materi ajar dan 

diidentifikasi berdasarkan pendekatan tematik yang berwawasan pendidikan budi 

pekerti atau karakter. Selain dirumuskan unsur-unsur tematik cerita rakyat sebagai 

objek kajian, juga dikedepankan pertanyaan-pertanyaan seputar pendidikan karakter 

selaras dengan kandungan tematik cerita.  Selanjutnya, melalui materi ajar cerita 

rakyat berbasis pendekatan tematik ini menjadi sumber bagi guru dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia, khususnya pelajaran apresiasi cerita rakyat untuk pembangunan 

karakter siswa. 

 Berdasarkan uraian di depan dirumuskan sistematika materi ajar pendidikan 

karakter berbasis pembelajaran apresiasi cerita rakyat melalui pendekatan tematik. 

Sistematika materi ajar ini disusun sebagai berikut: (1) Petunjuk belajar bagi 

siswa/guru; (2) Kompetensi yang akan dicapai; (3) Isi materi pembelajaran (cerita 

rakyat); (4) Informasi tentang identifikasi unsur-unsur tematik cerita rakyat 

berwawasan pendidikan karakter; (5) Pertanyaan-pertanyaan berkait materi untuk 

mengembangkan kognitif, psikomotorik, dan afektif siswa. 

 
Model Pembelajaran Cerita Rakyat Berbasis Tematik untuk Pendidikan Budi 

Pekerti    

 Penggunaan metode yang kurang variatif ini menyebabkan siswa bosan, tidak 

tertarik, dan sulit mengungkapkan pemahamannya terhadap materi pelajaran. 

Kurangnya pemberian kesempatan kepada siswa untuk melatih rasa percaya diri dan 

berani unjuk diri atau berekspresi dalam proses pembelajaran berdampak pula pada 

kemampuan mengembangkan perasaan dan tindakannya. Jadi, pengetahuan, perasaan, 

dan tindakan menjadi komponen penting yang diperhatikan dalam pembentukan 

karakter siswa. 

 Dalam mengidentifikasi unsur tematik  cerita, siswa  dilibatkan  dalam  

penghayatan, 

penikmatan, dan pemahaman atas unsur-unsur tematik cerita. Siswa dihadapkan  cerita 

dan diminta membaca, baik dalam hati maupun pelafalan estetis atau dengan cermat 

dan khidmat ketika cerita tersebut dibacakan oleh pembaca yang penuh penghayatan. 
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 Unsur-unsur tematik beserta nilai-nilai cerita rakyat hendaknya dapat 

menginspirasi dan memotivasi para siswa untuk melakukan hal-hal yang terpuji. Siswa 

mendapatkan nilai-nilai kepahlawanan, kasih sayang, rasa persahabatan, persaudaraan, 

keikhlasan berkurban, kepedulian terhadap sesama dan lingkungan hidup, kesadaran 

berbakti pada orang tua, rasa cinta tanah air, komitmen terhadap kebaikan, kebenaran, 

kejujuran, dan kemanfaatan.      

 Irawati & Elmubarok (2014:82) menjelaskanm materi nilai karakter bukanlah 

bahan ajar biasa dan tidak semata-mata dapat ditangkap sendiri dan diajarkan, tetapi 

lebih jauh diinternalisasi melalui proses belajar. Di lain pihak, untuk mengembangkan 

nilai karakter, guru dalam  menyajikan materi pelajaran dapat menggunakan media.    

 Model pembelajaran cerita rakyat berbasis tematik didesain atas: (1) Analisis 

kebutuhan pembelajaran cerita rakyat berbasis tematik untuk pendidikan budi pekerti; 

(2) Sinkronisasi hasil analisis kebutuhan untuk memecahkan rmasalah pembelajaran 

cerita rakyat; (3) Pengorganisasian nilai-nilai budi pekerti berdasarkan analisis tematik 

cerita ke dalam RPP; .(4) Pengondisian pembelajaran cerita rakyat di kelas; (5) 

Internalisasi nilai-nilai tematik cerita ke dalam sikap, ucapan, dan perilaku siswa; dan 

(6) Pengembangan nilai-nilai tematik dalam pembelajaran cerita rakyat melalui 

pembiasaan pada mata pelajaran lain yang relevan; karakteristik materi pelajaran, dan 

lingkungan. Pembiasaan tercipta baik bila disertai model dan keteladanan yang baik 

pula yang ditemui di rumah, sekolah, dan masyarakat. 

 Dengan mengutip pendapat Ausubel, Brown (1994:79) menegaskan 

pembelajaran bagi para siswa akan bermakna bila apa yang dipelajari oleh siswa itu  

berhubungan dengan upaya yang diketahui dan dialaminya. Keterpaduan 

pembelajaran cerita rakyat dengan menggunakan pendekatan tematik dapat membantu 

transfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sudah dimiliki oleh siswa. Caine 

& Caine (dalam Frazee & Rudnitski, 1995) menjelaskan kurikulum terpadu melalui 

pembelajaran tematik mampu menciptakan suasana kelas lebih menyenangkan dan 

membebaskan siswa dari suasana tertekan.        

  
PENUTUP                                                                                                                                     

 Analisis kebutuhan diidentifikasi atas visi misi sekolah. Sekolah belum 

memahami hakikat rumusannya sehingga implementasi belum dapat dilihat peran dan 
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fungsinya secara efektif. Visi dan misi sebatas slogan, belum direalisasikan ke 

program kerja konkret. Masalah pembelajaran di kelas tidak hanya dihadapi oleh siswa 

saja, tetapi juga dihadapi guru. Pembinaan karakter siswa dipengaruhi oleh faktor 

keteladanan, model, dan pembiasaan, penggunaan media informasi, kondisi 

lingkungan, dan  peraturan/tata tertib sekolah. 

 Penggalian nilai-nilai cerita rakyat berbasis tematik sebagai materi ajar didasari 

oleh cara guru menyajikan materi pelajaran mengandalkan buku paket/LKS, tujuan 

pembelajaran berorientasi kognitif, teknik bercerita tidak menarik, suasana kelas 

kurang dinamis, dan gejala lunturnya rasa cinta dan bangga terhadap hasil budaya 

bangsa. Berangkat dari rmasalah tersebut maka penggalian nilai-nilai cerita rakyat 

berbasis tematik dengan menggunakan media wayang kancil dikemas menjadi materi 

ajar. Melalui materi ajar ini diharapkan nilai-nilai tematik cerita rakyat makin mudah 

dihayati, diresapi, dan dapat menjadi bagian dari pembinaan karakter siswa dalam 

bersikap, bertutur, dan bertindak dalam berbagai kegiatan sehari-hari di rumah, 

sekolah, dan masyarakat.  

 Model pembelajaran cerita rakyat berbasis tematik menggunakan media 

wayang kancil untuk pendidikan karakter didesain sesuai prinsip belajar yang 

memberikan kesempatan siswa dapat merasakan sendiri nilai-nilai yang telah 

ditemukannya. Materi ajar didesain melalui tahapan analisis kebutuhan, sinkronisasi, 

pengorganisasian ke dalam RPP, pengondisian dalam pembelajaran, internalisasi nilai, 

dan pengembangan nilai-nilai. 

           Berdasarkan simpulan tersebut dapat dikemukakan saran: (1) Agar visi misi 

tidak sloganistik perlu dibuat program kerja konkret; (2) Peningkatan kompetensi  guru 

sebagai fondasi pembinaan karakter siswa di kelas; (3) Pembinaan karakter melalui 

pembelajaran cerita rakyat dengan pembiasaan pada mata pelajaran lain yang relevan; 

(4) Diadakan workshop model pendidikan karakter dengan  penggunaan media 

wayang kancil; (5) Perlu model yang dapat diteladani siswa di sekolah; (6) Siswa 

diawasi dan didampingi dalam  penggunaan media informasi; dan (7) Penegakan 

sanksi dan hukuman bagi pelanggar peraturan/tata tertib sekolah secara adil, bijaksana, 

dan mendidik.  
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ABSTRAK 
Media komunikasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam beriteraksi dengan 
lingkungannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini 
yaitu Bagaimana isi berita bertajuk Kalau Jadi Islam Jangan Jadi Orang Arab 
(pernyataan Megawati dalam pidatonya) jika dianalisis berdasarkan teori analisis 
wacana kritis ideologi rasis?” Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah analisis wacana kritis dari Sara Mills 
berdasarkan pada data-data situasi social dalam teks. Analisis wacana kritis 
menjelaskan ideologi rasis yang terdapat dalam wacana “Kalau jadi Islam jangan jadi 
orang Arab”. Teks yang dianalisis berasal dari media surat kabar online yang penulis 
ambil dari website republika.co.id tanggal 10 Januari 2017 berjudul “Megawati: Kalau 
Mau Jadi Orang Islam, Jangan Jadi Orang Arab” dengan Reporter: Ali Mansur dan 
Redaktur: Joko Sadewo Hasil analisis menunjukkan bahwa berita pada surat kabar 
daring Republika yang berisi kutipan pidato Megawati yang membahas “Jika ingin 
jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab.” Pihak penulis dari suratkabar tersebut 
berusaha menyampaikan apa adanya dari isi pidato Megawati itu. Namun pernyataan 
Megawati inilah yang menimbulkan konflik yaitu dengan merendahkan bangsa Arab 
dan kaum muslimin Indonesia. Kekuasaan Megawati menguatkannya untuk bebas 
melontarkan pernyataan-pernyataan yang dapat menimbulkan rasis tersebut. Subjek 
penceritaannya adalah media surat kabar Republika. Sedangkan objek penceritaannya 
adalah isi pidato Megawati dalam acara HUT ke-44 PDIP. Dalam isi pidato Megawati 
tersebut yang dijelaskan dalam teks berita yang ditulis di surat kabar daring Republika, 
mengisyaratkan seolah-olah ada kebencian Megawati terhadap aksi umat Islam akhir-
akhir ini yang mempermasalahkan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok 
terhadap konten surat Al Maidah ayat 51. 
 
Kata kunci: ideology rasis, teks berita. 
 
 
ABSTRACT 
Communication media is very much needed by society to interact with their peers. 
Based on the background, the formulation of this research is how was the content of 
the news article entitled “if you want to be an Islam, don’t be an Arab” (Megawati 
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statement on her speech) when analyze based on the text ideology critical racism 
theory?  Research method that is used is descriptive qualitative. The approach that 
has been used is text critical analysis theory proposed by Sara Mills based on the data 
of social situational inside the text. The text that would be analyzed is the content of 
the news article “If you want to be an Islam, don’t be an Arab”. The text that would 
be analyzed taken from website republika.co.id retrieved on 10th January 2017 
entitled “Megawati: If you want to be an Islam don’t be an Arab” written by reporter 
Ali Mansur and chief Joko Sadewo. The result showed that the news article on the 
Republika online newspaper which had Megawati statement of “If you want to be an 
Islam, don’t be an Arab” showed that the newspaper tried to deliver Megawati speech 
the way it is. However, her exact statement might cause conflict by patronizing Arab 
as well as Muslim in Indonesia. Megawati power at that time freed her from delivering 
such speech and context. 
Subject is the Republika as the online newspaper portal. While the object is the content 
of the Megawati speech which was delivered on PDIP 44th years celebration. In the 
speech which was explained by Megawati and written in the Republika made it 
somehow that Megawati despised the Muslim acts that complained by the act of libel 
done by Ahok regarding Al Quran Surah Maidah 51. 
  
Keywords : racist ideology, news article 
 

 
PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan sarana komunikasi yang sangat dibutuhkan dalam segala 

aspek kegiatan. Melalui bahasa seluruh transaksi komunikasi terjalin dengan baik dan 

bahkan dimanfaatkan sebagai media yang mampu menghasilkan interpretasi dan 

representasi terhadap kehidupan sosial. Dengan bahasa setiap informasi yang 

diluncurkan akan menimbulkan interpretasi dan representasi yang berbeda.  

Melalui bahasa, manusia dapat mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaannya. 

Namun demikian, saat ini definisi bahasa telah berkembang sesuai fungsinya bukan 

hanya sebagai alat berkomunikasi. Saat ini, bahasa telah menjadi media perantara 

dalam pelaksanaan kuasa melalui ideologi.  

Dahkan bahasa juga menyumbang proses dominasi terhadap orang lain oleh 

ppihak lain (Fairclough, 1995a:2). Terkait pernyataan tersebut, Halliday (1978:2) juga 

menegaskan bahwa sesungguhnya bahasa bukan hanya terdiri atas kalimat, melainkan 

juga terdiri atas teks atau wacana yang di dalamnya terdapat tukar-menukar maksud 

dalam konteks interpersonal antara satu dengan yang lain.  

Konteks dalam tukar-menukar maksud itu sangat dipengaruhi oleh konteks 

sosial budaya masyarakatnya. Dengan demikian, ketika memahami wacana 
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(naskah/teks), tidak dapat terlepas dari konteksnya. Untuk menemukan “realitas” di 

balik teks tersebut maka memerlukan penelusuran terhadap konteks, teks diproduksi, 

teks dikonsumsi dan aspek nilai-nilai sosial budaya yang mempengaruhi pembuatan 

teks.  

Analisis wacana kritis (AWK) merupakan sebuah upaya atau proses untuk 

memberikan penjelasan dari sebuah teks yang mau atau akan dikaji oleh seseorang 

atau kelompok yang bertujuan untuk memperoleh apa yang diinginkan. Analisis 

wacana kritis dilakukan sebagai upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari 

penulis yang mengemukan suatu pernyataan.  

Pengungkapan dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi penulis dengan 

mengikuti struktur makna dari sang penulis sehingga penyebaran ideologi yang 

disamarkan dalam wacana dapat diketahui. Pembahasan analisis wacana kritis 

difokuskan pada topik tentang kajian wacana media massa ideologi rasis. Dalam hal 

ini, media massa dibatasi hanya surat kabar harian (baik cetak maupun dalam 

jaringan). Media massa tidak dapat sepenuhnya netral atau bebas dari motif.  

Bahkan media massa memiliki “ideologi” dan kepentingan tertentu sehingga 

wacana dibuat dan dimuat tidak dapat terlepas dari “ideologi” dan kepentingan itu. 

Setiap wacana memiliki ideologi yang berperan sebagai alat bantu untuk 

mempengaruhi suatu masyarakat. Gagasan rasisme apabila dihubungkan dengan 

wacana yaitu mempermasalahkan tentang adanya diskriminasi, kesenjangan etnis atau 

ras, perbudakan, prasangka dan rasisme yang terbentuk karena adanya dominasi kaut 

elit.  

Wacana kaum elit muncul dalam praktik-praktik sosial terhadap kaum 

minoritas yang berbentuk diskriminasi verbal, yaitu apa yang disebut wacana elit 

kemudian menjadi wacana rasisme. Seperti kita ketahui bersama beberapa waktu yang 

lalu pidato Megawati Soekarno Putri dalam acara HUT ke-44 PDIP menuai 

kontroversi. Dalam pidatonya tersebut ada penyataan Megawati yang menyatakan 

“Kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab”, kemudian menyinggung masalah ideologi 

tertutup.  

Cuplikan pidato tersebut menjadi pembahasan di banyak media, salah satunya 

di media surat kabar harian online (dalam jaringan). Rumusan Masalah Berdasarkan 
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latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas adalah “Bagaimana isi 

berita bertajuk Kalau Jadi Islam Jangan Jadi Orang Arab (pernyataan Megawati dalam 

pidatonya) jika dianalisis berdasarkan teori analisis wacana kritis ideologi rasis?” 

Tujuan Mengetahui analisis wacana kritis ideologi rasis dalam berita bertajuk Kalau 

Jadi Islam Jangan Jadi Orang Arab (pernyataan Megawati dalam pidatonya).  

Rasisme merupakan kepercayaan suatu kelompok yang menganggap bahwa 

kelompok tertentu memiliki kedudukan yang rendah atau tidak sederajat dengan 

sesama kelompoknya. Menurut Darma (2013:127) berpendapat bahwa, “Rasisme 

adalah pandangan hidup (way of life Anschauung) yang mempunyai anggapan bahwa 

satu kelompok menganggap kelompok tertentu tidak sederajat atau belum berderajat 

manusia”.  

Hal ini berarti manusia yang dipandang rendah dan belum sederajat harus 

dimusnahkan, diperbudak atau diperlakukan tidak manuasiawi. Dalam hal wacana, 

gagasan rasisme berhubungan dengan adanya permasalahan tentang diskriminasi, 

prasangka, perbudakan atau apartheid, dominasi dan kesenjangan etnis atau ras. Selain 

itu juga ada yang disebut rasisme kontemporer, yaitu rasisme yang terbentuk karena 

adanya dominasi para kaum elit.  

Para elit tersebut yaitu elit politik, elit pendidikan, dan elit gelar. Biasanya para 

elit berupaya untuk menguasai dan mengontrol kaum minoritas dalam segala aspek 

kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam hal pekerjaan, tempat tinggal, kesejahteraan, 

pengetahuan, kesehatan, informasi dan budaya.  

Kekuasaan ini didasari oleh kepemilikan atau sumber-sumber yang bernilai, 

seperti uang, status, dan pengetahuan. Rasisme mempunyai anggapan bahwa suatu 

kelompok memiliki keunggulan dibandingkan dengan kelompok tertentu misalnya 

dalam hal ras, warna kulit, pengetahuan, status, kedudukan dan budaya. Oleh karena 

itu, rasisme menjadi faktor pendorong adanya kesenjangan sosial, diskriminasi, 

perbudakan dan penyiksaan terhadap kelompok tertentu. Contohnya, bentuk dominasi 

dari kulit putih atas ras minoritas lain umumnya terjadi diluar Eropa, Perbudakan di 

Amerika yang berpendapat bahwa ada kelompok manusia yang dianggap rendah. 

Rasisme adalah ideologi rasis yang dipahami sebagai suatu sistem sosial yang 

kompleks berdasarkan kesukuan atau rasial yang mengakibatkan adanya dominasi dan 
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ketidaksetaraan (Dijk, 1993 dalam Darma, 2013). Menurut Dijk, rasis terdiri dari dua 

subsistem yaitu subsistem kognitif dan subsitem sosial.  

Subsistem kognitif merupakan diskriminasi praktik-praktik sosial pada tingkat 

lokal dan penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompok dominan, organisasi, dan institusi 

pada tingkatan global. Wacana dapat mempengaruhi diskriminasi jenis praktik sosial, 

misalnya simbolik elit adalah orang-orang elit mempunyai kekuasaan untuk berbicara 

di masyarakat seperti dalam rapat kabinet, interviu pekerjaan, laporan surat kabar, 

iklan, artikel ilmiah dan talkshow. Wacana memainkan peranan penting dalam dimensi 

kognitif rasis.  

Prasangka etnis dan ideologi rasisme dapat dipelajari melalui komunikasi yaitu 

melalui teks dan pembicaraan. Oleh karena itu, rasisme dipelajari dalam masyarakat 

melalui sebuah wacana. Wacana Rasisme Teori analisis wacana kritis memiliki aspek 

pembahasan yang sangat luas seperti model-model masyarakat dan pola pikirnya, 

ideologi masyarakat, nilai sosial, dll. Semua itu difokuskan dalam suatu kerangka 

kajian, yaitu relasi antara wacana dan kekuasaan.  

Wacana menjadi alat kepentingan yang berujung pada suatu dominasi. Analisis 

wacana memberikan perhatian yang besar proses dominasi. Tujuan pemberian wacana 

bagi suatu kekuasaan yaitu untuk mempengaruhi objek yang dikuasainya. Setiap 

wacana memiliki ideologi yang berperan sebagai alat bantu untuk mempengaruhi 

suatu masyarakat sehingga terjadinya proses dominasi.  

Bentuk dominasi tersebut sebagai pelaksanaan kekuasaan atau pengaruh sosial 

kaum elit, institusi dan grup masyarakat tertentu yang menjadikan adanya 

ketidaksetaraan sosial seperti dalam bidang politik, budaya, etnis, ras dan gender. 

Proses terjadinya ketidaksetaraan melibatkan pengguanaan wacana dan kekuasaan 

yang bervariasi. Contohnya hubungan wacana dan kekuasaan dengan aksi, legitimasi, 

penolakan dan usaha untuk menutupi suatu dominasi terhadap komunitas masyarakat 

lain.  

Oleh karena itu, kritikus atau para ahli analisis wacana berupaya untuk 

menganalisis struktur dan strategi yang digunakan dalam teks, pembicaraan dan 

interaksi verbal yang menimbulkan dominasi dan ketidaksetaraan sosial. Dalam 

wacana yang berdasarkan kekuasaan, kelompok yang berkuasa memiliki akses yang 
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lebih besar daripada kelompok yang tidak memiliki kekuasaan.  

Oleh karena itu, kelompok yang berkuasa memiliki kesempatan yang besar 

untuk mempengaruhi khalayak banyak. Wacana-wacana tersebut memiliki peluang 

untuk membentuk adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Contohnya adalah 

iklan produk kosmetik pemutih kulit yang dipasang dimedia cetak dan media 

elektronik.  

Iklan tersebut dapat menimbulkan wacana rasisme kemudian muncul ideologi 

sosial dalam masyarakat yang mengganggap orang yang berkulit putih memiliki kelas 

yang lebih tinggi dan lebih baik daripada orang yang tidak berkulit putih atau gelap. 

Pemberitaan media atas sengketa tanah antara petani dan pengusaha perkebunan, 

antara petani dan pengusaha perkebunan memiliki akses yang berbeda dengan media, 

pihak pengusaha perkebunan dapat melakukan penjelasan kepada media dan 

mempengaruhi pendapat umum, hal ini tidak dapat dilakukan oleh pihak petani 

sehingga pandangan petani menjadi terpinggirkan. Rasisme mempunyai basis ideologi 

yang menimbulkan ketidaksamaan kekuasaan dalam masyarakat.  

Rasisme berkaitan dengan berbagai jenis praktik kemasyarakatan, wanaca 

seperti itu bersifat membedakan interaksi, struktur organisasi dan golongan hubungan 

dari kekuatan penyalahgunaan kekuasaan. Rasisme adalah sistem kesenjangan 

kemasyarakatan yang kompleks yang terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut: 

a). Secara ideologi berlandaskan penyajian kelompok masyarakat; b). model mental 

anggota kelompok tertentu; c). sehari-hari membedakan wacana dan praktik 

kemasyarakatan; d). struktur kelembagaan dan aktivitas organisasi; e). hubungan 

kekuatan antara kelompok dominan dan kelompok minoritas. Ideologi Rasisme 

Ideologi rasisme mendasari teori sosial atau ideologi masyarakat. Ideologi rasisme 

mengemukakan gambaran umum tentang pengetahuan dan sikap kelompok sosial 

dengan cara menggolongkan anggota kelompok yang terkait pada formasi, konfirmasi 

dan perubahan ideologi yang ditetapkan oleh anggota kelompok tersebut melalui 

praktik umum sosial terutama mengenai beberapa bentuk kajian kelembagaan dan 

teks.  

Ideologi merupakan sistem kepercayaan. Masyarakat harus memahami kondisi 

wacana mengenai praktik sosial dalam segala hal karena wacana adalah ekspresi 
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dengan dasar ideologi. Sistem kepercayaan ideologis adalah bentuk pandangan 

kelompok sosial masyarakat. Ideologi terbatas pada kelas dominan, kelompok atau 

formasi.  

Dominasi kelompok adalah ideologi yang mendasari kekuatan dominasi. 

Ideologi secara sosial adalah sistem kepercayaan tetapi harus ditempatkan pada satu 

landasan fundamental atau taraf dasar sikap sosial masyarakat. Semua anggota 

kelompok harus mempercayai ideologi tersebut sesuai dengan kriteria, kultural dan 

pengeahuan yang dianggap pasti.  

Ideologi adalah dalil dasar yang mewakili atau mendasari kelompok. Dengan 

demikian, landasan nilai dan norma masing-masing kelompok sosial mengembangkan 

nilai budayanya berdasarkan kebebasan, otonomi, dan kebenaran. Kerangka teoritis ini 

digunakan untuk membuat langkah berikutnya dari wujud dan sifat alami ideologi 

rasis.  

Bagaimana posisi aliran politik mencirikan secara rinci tentang berlakunya 

suatu teori ideologi rasis. Sejak muncul definisi masing-masing aliran politik harus 

bekerja sama dengan kelompok sosial, ideologi rasis akan didasari oleh kelompok ras. 

Untuk alasan yang sama, definisi ideologi ras diragukan karena ras mengidentifikasi 

diri mereka sendiri seperti : a). Anggota: ditentukan oleh warna kulit atau kebangsaan; 

b). Aktivitas: melakukan praktik ras; c). Golongan: mempertahankan diri dari mereka; 

d). Nilai: kemurnian dan prioritas kelompok sendiri; e). Posisi : Kedudukan tinggi dan 

kekuasaan dari orang lain; f). Sumberdaya: wilayah, ruang, bangsa, warna kulit, dan 

akses istimewa sumber daya sosial. Ideologi rasisme menggambarkan sikap 

masyarakat terutama sikap ras.  

Sikap ini merupakan pendapat yang negatif terhadap kelompok minoritas di 

berbagai kelompok masyarakat. Struktur ideologi diatas mungkin mengharapkan 

untuk menemukan pendapat spesipik untuk membuat kelompok minoritas keluar dari 

negara, lingkungan, pekerjaan atau menempatkan prioritas bagi kelompok mayoritas 

pada suatu lingkungan daerah tertentu.  

Pemikiran Rasis dan Pembentukan Wacana Rasis Seperti diulas sebelumnya, 

dasar rasis adalah aliran politik yang secara ideologi merupakan citra kesukuan yang 

terkontrol dan merugikan ras. Untuk lebih jelasnya, setiap hari cerita, atau bahasan 
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sekitar kasus spesifik terjadi secara ideologi dan menjadi mental kontrol yang muncul 

karena terbias dari keadaan (Dijk, 1984, 1987, 1991, 1993; Wodak, 1990 dalam 

Darma, 2013).  

Van Dijk mendefinisikan kekuasaan sebagai kepemilikan yang dimiliki oleh 

suatu kelompok, satu kelompok untuk mengontrol kelompok dari kelompok lain. 

Kekuasaan ini umumnya didasarkan pada kepemilikan atas sumber-sumber yang 

bernilai, seperti uang, status, dan pengetahuan. Selain kontrol yang bersifat langsung 

dan fisik, kekuasaan itu juga berbentuk persuasif: tindakan seorang untuk secara tidak 

langsung mengontrol dengan jalan mempengaruhi kondisi mental, seperti 

kepercayaan, sikap, dan pengetahuan.  

Kelompok dominanlah yang memungkinkan menjadi pembentuk prototipikal 

untuk peropaganda pembenci ras lain. Akibat dasar ideologi dan strategi presentasi 

positif pada kelompok sendiri dan presentasi negatif pada kelompok lain, maka 

mungkin pengamatan pada semua tingkat struktur wacana teks dan pembicaraan.  

Dan sebaliknya, wacana ini mungkin pada gilirannya terbias pada mental yang 

diinginkan dalam menentukan peristiwa kesukuan atau penyajian umum sekitar 

kelompok minoritas atau kesukuan sebagai penerima wacana. Meskipun demikian, hal 

ini adalah proses wacana rasis yang memunculkan fungsi hubungan kalimat. Analisis 

wacana memberikan perhatian yang besar pada apa yang disebut sebagai dominasi.  

Dominasi direproduksi oleh pemberian akses yang khusus pada satu kelompok 

dibandingkan kelompok lain (diskriminasi). Selain itu juga memberi perhatian atas 

proses produksi lewat legitimasi melalui bentuk kontrol pikiran. Secara umum kita 

juga dapat menganalisis bagaimana proses produksi itu secara umum dipakai untuk 

membentuk kesadaran dan konsensus.  

Representasi Ideologi Rasisme Rasisme tidak hanya ada di Afrika di mana 

apartheid mendiskriminasi manusia kulit hitam kala itu, atau di Eropa kelompok 

minoritas atau imigran umumnya tidak mempunyai akses penting dalam konteks 

komunikasi. Kini rasisme mengalami perkembangan definisi yang tak hanya 

mendefinisikan warna kulit semata, melainkan telah merambah pada dimensi tubuh 

dan dimensi materi lain.  

Pada realitas masyarakat seperti sekarang ini, rasisme dapat dibuktikan pada 
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tempat-tempat bertemunya manusia untuk mnegadakan interaksi. Supermarket, pom 

bensin, swalayan dan sebagainya, merupakan suatu ranah yang memungkinkan bagi 

orang perorang untuk berjumpa atau mengadakan interaksi. Sebagai contoh kita 

memasuki swalayan/toko dengan pakaian yang tak menawan.  

Secara kodrati fisikeli, ekonomikeli, tidak memungkinkan untuk 

menghadirkan tubuh dalam bentuknya yang menawan, terlihat mempesona sebagai 

manusia yang tampan, cantik, bersih, melimpah materi dan sebagainya. Apa yang akan 

kita rasakan? Ada reaksi semacam meniadakan dan menjadikan manusia berparas jelek 

dan kumal menjadi manusia kelas dua, tersisih, diremehkan, dan tak begitu 

diperhitungkan. Minimal ada kekurangmaksimalan dalam pelayanan atau perhatian 

pada orang-orang “kelas dua” itu.  

Di ranah kehidupan posindustrialis seperti sekarang ini, kapitalisme punya 

posisi dilematis. Di satu sisi mampu menyuburkan rasisme dengan semakin 

timpangnya distribusi kekayaan, namun di sisi lain mampu meminimalisir setiap orang 

untuk tampil lebih cantik, tampan, fashionable, ketika ada unsur uang di dalamnya.  

Sehingga kodrat dasar manusia yang seharusnya tidak bisa diubah, kini dengan 

teknologi kapitalis semuanya mampu berubah. Yang semula berkulit hitam menjadi 

berkulit putih, yang semula berambut keriting menjadi berambut lurus, yang semula 

mengalami obesitas menjadi bertubuh langsing. Serentetan hal yang tak berobsesi 

merekontruksi pola pikir dan cara pandang atas kedudukan manusia secara egaliter.  

Semoga kita tidak terjebak pada kategori baik-buruk, sempurna-gagal pada titik tubuh. 

Karena hakikat manusia adalah sama di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki adanya 

persaudaraan tanpa adanya rasa meremehkan satu dengan yang lain. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan 

mengungkapkan suatu kondisi tertentu dari sebuah teks. Dengan melakukan 

pendekatan kualitatif, diharapkan penelitian ini mampu mengungkap dan menjelaskan 

mengapa Megawati Soekarno Putri menyatakan hal-hal seperti yang dikatakan dalam 

pidatonya itu.  

Dokumen sekunder berupa teks tulisan dalam media massa berupa media surat 
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kabar online. Objek/data Dalam penelitan ini data primernya adalah teks berita yang 

disajikan di media online. Tahap-tahap Analisis Dari model Sara Mills diadopsi unsur 

subjek dan objek. Kedua unsur tersebut dimodifikasi dengan subjek penceritaan dan 

objek penceritaan.  

Sementara model Fairclough diadopsi dari tiga dimensi AWK, yaitu analisis 

teks, analisis pemrosesan, dan analaisis sosial yang kemudian dimodifikasi menjadi 

deskripsi bahasa, interpretasi, dan eksplanasi ketidakadilan. Adapun cara menganalisis 

wacana kritis pada penelitian ini adalah: Menentukan teks atau wacana kritis yang akan 

dianalisis; Menentukan subjek penceritaan; Menentukan objek penceritaan; 

Menentukan deskripsi bahasa; Menentukan interpretasi jenis ideologi; Menentukan 

eksplanasi ketidakadailan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskriptif Seperti dijelaskan pada Bab dua, tahap-tahap analisis wacana yang 

pertama adalah menentukan teks atau wacana kritis yang akan dianalisis. Untuk itu 

penulis sajikan teks/wacana dari media surat kabar online yang penulis ambil dari 

website republika.co.id tanggal 10 Januari 2017 berjudul Megawati: Kalau Mau Jadi 

Orang Islam, Jangan Jadi Orang Arab dengan Reporter: Ali Mansur dan Redaktur: 

Joko Sadewo.  

Analisis Berdasarkan Teori Analisis Wacana Krisis Ideologi Rasis 

Berdasarkan teks di atas dapat ditentukan subjek dan objek penceritaannya. Subjek 

penceritaannya adalah media surat kabar Republika. Sedangkan objek penceritaannya 

adalah isi pidato Megawati dalam acara HUT ke-44 PDIP. Dalam isi pidato Megawati 

tersebut yang dijelaskan dalam teks berita yang ditulis di surat kabar daring Republika, 

mengisyaratkan seolah-olah ada kebencian Megawati terhadap aksi umat Islam akhir-

akhir ini yang mempermasalahkan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok 

terhadap konten surat Al Maidah ayat 51.  

Megawati berpikir aksi-aksi tersebut sebagai dalih agar Ahok gagal ikut dalam 

pemilihan gubernur DKI dengan alasan Ahok beretnis Cina dan Ahok bukan beragama 

Islam. Akhirnya isu itu jadi meluas ke permasalahan yang lain. Megawati menganggap 

bahwa pemikiran-pemikiran ulama yang ikut dalam aksi tersebut adalah upaya untuk 
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membuat negara Indonesia menjadi negara Islam, aturan-aturan yang dipakai 

bersyariatkan Islam, segala tingkah-polah harus seperti orang Arab yang merupakan 

asal mulanya ajaran Islam berkembang. Padahal tidak seperti itu.  

Karena penampilan ulama seperti orang Arab, tingkah-lakunya pun seperti 

orang Arab, dan orang-orang yang mendukungnya pun berpikkiran yang sama. 

Apakah itu lantas menjadikan orang-orang muslim yang mendukung ulama atau yang 

ikut dalam aksi-aksi itu menjadi orang-orang Arab? Tidak memiliki rasa toleransi 

terhadap kebhinekaan yang ada di Indonesia. Apa yang salah dengan bangsa Arab? 

Dalam pidato Megawati, ia mempersoalkan orang yang beragama tetapi 

menanggalkan ke-Indonesiaannya.  

Ia menyebut, “kalau mau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab.” Kalau mau 

jujur, kita bisa tilik sejarah, seperti yang digaungkan Bung Karno “Jas Merah” jangan 

sekali-kali melupakan sejarah, maka Arab dan Dunia Arab begitu banyak membantu 

negara Indonesia yang baru merdeka. Menjadi Islam bukan berarti menjadi kearab-

araban, sebab menjadi kearab-araban belum tentu Islam.  

Tapi ingat, Rasulullah Saw itu orang Arab, dan Al Qur’an diturunkan dalam 

bahasa Arab. Tetapi jelas, menjadi muslim berarti mengakui Allah sebagai Dzat satu-

satunya yang layak disembah dan ditaati, artinya? Baginya tidak ada hukum yang lebih 

layak dari hukum Allah. Konsekuensinya? Semuanya ada setelah Allah dan Rasul-

Nya. Apakah itu kostitusi, apakah itu perundangan, bahkan itu hidup manusia.  

Sebab kita semua dari dan akan kembali pada Allah. Sebaliknya bila ada yang 

mengaku Muslim, tapi malah menjadikan hukum Islam sebagai masalah, sebagai 

ancaman. Kita tanya, apakah Kitabullah dan Sunnah masih jadi rujukannya? 

Mengingat ideologi bangsa bukanlah produk seorang tokoh melainkan kesepakatan 

yang telah disepakati bersama. Megawati juga mengatakan tentang pihak-pihak yang 

dianggapnya antikebhinekaan.  

Mereka disebut Megawati sebagai penganut ideologi tertutup yang memicu isu 

konflik bernuasa SARA. Mereka bertentangan dengan Pancasila. Apa yang dimaksud 

Mega dengan ideologi tertutup? Apakah islam dengan pemahaman syariat (termasuk 

di dalamnya pelarangan non Muslim menjadi pemimpin) dianggap sebagai ideologi 

tertutup.  
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Bila benar bahwa yang dimaksud ketua umum PDIP itu dengan ideologi 

tertutup, pertanyaannya adalah apakah penerapan syariat dan keyakinan Muslim 

bahwa non Muslim haram dipilih sebagai pemimpin merupakan perwujudan ideologi 

tertutup? Bila benar, bukankah salah satu sumber hukum materil dalam sistem hukum 

Indonesia adalah norma hukum Islam (syariat)? Bukankah yang menghendaki 

pemimpin harus beragama Islam adalah K.H. Wahid Hasyim yang juga salah satu 

bapak pendiri bangsa.  

Apakah Megawati ingin mempredikatkan K.H. Wahid Hasyim sebagai 

penyebar ideologi tertutup? Tampaknya pidato Megawati pada HUT PDIP tidak hanya 

diwarnai dengan tuduhan anti Islam dan peremehan terhadap Arab, namun juga 

beraroma mitos terkait pemahamannya terhadap Pancasila, konstitusi, dan 

kebhinekaan.  

Pada kutipan teks berita di atas juga ditulis kutipan isi pidato Megawati yang 

menyatakan “Mereka memaksakan kehendaknya sendiri; tidak ada dialog, apalagi 

demokrasi. Apa yang mereka lakukan, hanyalah kepauhan yang lahir dari watak 

kekuasaan totaliter, dan dijalankan dengan cara-cara totaliter pula. Bagi mereka, teror 

dan propaganda adalah jalan kunci tercapainya kekuasaan.”  

Seolah-olah Megawati ingin mengatakan bahwa Islam itu suka melakukan 

teror dan propaganda, padahal pada kenyataannya Islam itu damai. Setiap aksi “demo” 

yang dilakukan selalu berjalan dengan damai, akan tetapi ada saja pihak-pihak yang 

ingin mengganggu kedamaian umat Muslim. Umat agama mana yang akan diam ketika 

agama/kepercayaan yang mereka anut dinistakan/dilecehkan oleh pihak lain? Bahkan 

dalam kutipan isi pidatonya, presiden Republik Indonesia kelima itu menyatakan para 

pemimpin yang menganut ideologi tertutup mempromosikan diri mereka sebagai para 

peramal masa depan.  

Megawati menambahkan, para penganut ideologi tertutup kerap meramal 

kehidupan setelah dunia fana. “padahal mereka sendiri tentu belum pernah 

melihatnya.” Ini jelas menjadi pertanyaan besar, apakah Megawati benar-benar 

meyakini Islam sebagai agamanya atau tidak? Sudah jelas bahwa percaya kepada 

kehidupan setelah hari akhir/kiamat itu merupakan bagian dari rukun iman dalam 

ajaran Islam, bahkan jelas diterangkan dalam kitab suci Al Qur’an bagaimana 
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kehidupan setelah dunia fana itu akan terjadi.  

Eksplanasi Ketidakadilan Teks yang dimuat pada surat kabar daring tersebut 

berisi tentang kutipan pidato Megawati Soekarno Putri dalam acara HUT ke-44 PDIP. 

Ia berbicara seperti itu karena sedang berada pada perkumpulan anggota partainya, 

dimana ia menjabat sebagai ketua umum. Dalam hal ini, Megawati berkuasa 

mengatakan apapun yang dipikir olehnya benar. Walau pada kenyataannya apa yang 

ia katakan belum tentu benar.  

Ia menganggap apa yang dilakukan ulama dan kaum muslim dalam aksi-aksi 

yang mengatasnamakan membela Islam sebagai perusakan, sebagai aksi anti 

kebhinekaan, sebagai teror dan propaganda. Bahkan ia menganggap ulama adalah 

peramal depan karena mendakwahkan apa yang akan terjadi setelah dunia fana/kiamat. 

Ia pun menyinggung-nyinggung bangsa Arab. Jika ingin jadi orang Islam, jangan jadi 

orang Arab.  

Apa yang salah dengan bangsa Arab? Dari semua pernyataan Megawati dalam 

pidatonya tersebut mengambarkan bahwa orang-orang muslim yang menganggap 

syariat Islam lebih utama dibandingkan hukum negara adalah orang-orang yang tidak 

berkembang, tidak toleran.  

 

SIMPULAN  

Berita pada surat kabar daring Republika yang berisi kutipan pidato Megawati 

yang menyinggung tentang “Jika ingin jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab.” 

Pihak penulis dari surat kabar tersebut berusaha menyampaikan apa adanya dari isi 

pidato Megawati itu.  

Tetapi yang penulis kritik adalah isi pidato Megawati yang merendahkan 

bangsa Arab dan kaum muslim Indonesia yang ikut dalam aksi bela islam beberapa 

waktu yang lalu. Pernyataan Megawati tersebut didukung oleh para 

pendukung/anggota partainya, karena pidato itu disampaikan saat HUT ke-44 PDIP. 

Hal ini menjadi kekuatan Megawati untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya 

karena ia berada di posisi ketua umum PDIP.  

Kekuasaannya menguatkan ia untuk bebas melontarkan wacana-wacana yang 

dapat dikategorikan rasis tersebut. Rasis terhadap bangsa Arab dan rasis terhadap 
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kaum muslim yang ikut aksi bela islam.  
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ABSTRAK 
Budaya literasi sastra di kalangan anak-anak SD masih rendah. Hal itu disebabkan 
karena di sekolah tidak ada perpustakaan yang memadahi, koleksi buku sastra yang 
cukup, dan tidak ada kewajiban bagi para siswa membaca karya sastra. Di dalam 
makalah ini dibahas cara menumbuhkan budaya literasi sastra di kalangan anak-anak 
SD. 
Kata Kunci: budaya, literasi sastra, anak-anak SD. 
 
ABSTRACT 
The culture of literature literacy in elementary school students is low. It is coused by 
the unavailability of appropriate library at thair schools, the lack collection of literary 
words, and no obligatory task in reading literary works. Moreover, this paper 
discoused the way to foster literature literacy in students of elementary school. 
Kaywords: culture, literary literacy, elementary school student. 
 

PENDAHULUAN 

       Hasil penelitian (Mulyono, 2017) menunjukkan bahwa kemampuan menulis puisi 

anak-anak Indonesia tidak hanya dimiliki oleh remaja dan orang dewasa, tetapi juga 

anak-anak. Remaja penulis puisi anak-anak misalnya Nganthi Wani (2009) dengan 

kumpulan puisinya Selepas Bapakku Hilang. Sejumlah penyair dewasa juga menulis 

puisi anak-anak. Disebutkan oleh Suyatno et al (2008) bahwa sejumlah penyair dewasa 

yang menulis puisi anak-anak di antaranya  Asrus Sani dengan salah satu puisinya 

yang berjudul “Surat dari Ibu”, Chairil Anwar dengan salah satu puisinya berjudul 

“Derai-derai Cemara”, Eka Budianta dengan salah satu puisinya berjudul “Nyanyian 

Sederhana dari Seekor Ular”, Emha Ainun Nadjib dengan salah satu puisinya berjudul 

“Abadi Kerinduan”, Korrei Layun Rampan dengan salah satu puisinya berjudul 

“Sajak”, dan Sapardi Djoko Damono dengan salah satu puisinya berjudul “Sepasang 

Sepatu Tua”. 

        Tidak sedikit usia anak-anak yang menulis puisi. Abdurahman Faiz telah menulis 

puisi anak-anak sejak kelas V sekolah dasar (SD). Salah satu kumpulan puisi yang 
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telah berhasil diterbitkannya adalah Aku Ini Puisi Cinta (2005). Jika di Jakarta ada 

Abdurahman Faiz yang putra dari pengarang Helvi Tiana Rosa itu, di Tegal ditemukan 

penyair cilik putra penyair dan penyiar (radio) Atik Priyanti. Siapa lagi kalau bukan 

Neva Zahrani (2016) dengan kumpulan puisinya berjudul Andai Aku Jadi Presiden. 

Majalah anak-anak Bobo setiap kali terbit dimuat di dalamnya sejumlah puisi anak-

anak Indonesia yang penulisnya anak-anak SD. 

        Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa anak-anak tidak hanya trampil 

membaca, juga menulis puisi anak-anak. Budaya membaca dan menulis karya sastra 

atau literasi sastra, ternyata dapat ditumbuhkan melalui penyediaan fasilitas buku-

buku di perpustakaan dan pemberian tugas membaca karya sastra. Pengakuan yang 

disampaikan oleh dua orang pengarang dan penyair ternama Indonesia, yaitu Ajip 

Rosidi dan Arswendo Atmowiloto membuktikan hal itu. 

        Melalui tulisannya yang berjudul “Memberi Kesaksian Tentang Hidup” (Eneste, 

1983: 134) Ajip Rosidi memberikan kesaksiannya bahwa ketrampilannya menulis 

karena kebiasaannya  membaca. Kutipan berikut ini menunjukkan hal itu. 

        ... Sukar bagi saya sekarang untuk mencari sebab yang sebenarnya mengapa saya 

suka menulis. Karena gemar membaca buku-buku perpustakaan di sekolah (yang 

disediakan oleh Balai Pustaka)? Karena ayah saya dan paman saya suka 

memuatkan karangan dalam surat kabar daerah?... 

        Hal yang sama dikemukakan oleh Arswendo Atmowiloto. Di dalam tulisannya 

yang berjudul “Pengalaman Menulis dan Proses Kreatif” (Eneste, 1983: 178) 

pengarang buku Mengarang itu Gampang mengaku bahwa ketrampilan menulisnya 

diperolah karena banyak membaca. ”Ini semua adalah latar belakang modal yang luar 

biasa. Tanpa banyak membaca, keinginan saya untuk menjadi pengarang tak akan 

pernah lahir”. 

        Jadi, kita tahu bahwa keberadaan fasilitas perpustakaan sekolah dan kebiasaan 

membaca karya sastra dapat menumbuhkan budaya literasi sastra. Oleh karena itu, 

agar budaya literasi sastra di kalangan anak-anak SD tumbuh, maka fasilitas 

perpustakaan sekolah harus ada dan kebiasaan membaca mereka harus dipacu maju 

melalui proses pembelajaran yang benar di kelas. 
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LITERASI SASTRA 

        Literasi sastra adalah ketrampilan membaca dan menulis karya sastra. Literasi 

sastra berasal dari kata literasi dan sastra. Kalantzis (2015) menyebutkan bahwa pada 

awal kemunculannya literasi dimaknai sebagai keberaksaraan atau melek aksara. 

Fokus utama literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. 

        Lebih lanjut, Kalantzis (2015) menyebutkan bahwa pada perkembangan  

berukutnya literasi berarti melek membaca, menulis, dan numerik. Tiga hal tersebut 

merupakan kemampuan utama dalam kecakapan hidup. Ketrampilan numerik berarti 

kemampuan mengenal angka dan berhitung.  

        Alwasilah (2008) menyamakan literasi sebagai literasi kritis. Literasi kritis adalah 

ketrampilan untuk melihat sesuatu secara kritis dan kemampuan untuk menganalisis, 

memahami dan menafsirkan isi teks, baik teks tulis ataupun lisan. Berdasarkan hal itu, 

dikenal sejumlah literasi, yaitu literasi komputer (computer literacy), literasi media 

(media literacy), literasi teknologi (technology literacy), literasi ekonomi (economy 

literacy), literasi informasi (information literacy), literasi moral (moral literacy), dan 

literasi sastra (literature literacy). 

        Sudah disebutkan di muka bahwa budaya literasi sastra akan tumbuh dengan baik 

manakala terdapat fasilitas buku-buku perpustakaan sekolah, ada tugas membaca 

karya sastra, dan pelaksanaan pembelajaran yang benar di kelas. Semua itu, 

dilaksanakan di sekolah dalam proses pembelajaran. 

 

PERPUSTAKAAN SEKOLAH 

        Hartono (Hartono, 2016: 26) di dalam bukunya yang berjudul Manajemen 

Perpustakaan Sekolah: Menuju Perpustakaan Modern dan Profesional menyebutkan 

bahwa istilah perpustakaan berasal dari kata liber atau libri yang artinya ‘pustaka’ atau 

‘kitab’. Perpustakaan atau library berarti “ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun 

gedung itu sendiri yang dipergunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya 

yang biasanya disimpan dengan tata susunan tertentu untuk dipergunakan pembaca 

dan tidak untuk dijual”. 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
942 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

        Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada di lembaga pendidikan 

sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan dan 

merupakan sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah 

yang bersangkutan. Perpustakaan sekolah berada di lembaga pendidikan sekolah. Di 

SD terdapat perpustakaan sekolah SD, di SMP ada perpustakaan sekolah SMP, dan di 

SMA terdapat perpustakaan sekolah SMA. 

        Di dalam Dictionary of Library and Information Science disebutkan bahwa 

perpustakaan di sekolah dasar dan lanjutan, baik yang dikelola pemerintah ataupun 

swasta, berfungsi memberikan jasa layanan informasi para siswa dan kebutuhan 

kurikulum dari para guru dan karyawan sekolah yang bersangkutan. Perpustakaan 

sekolah melaksanakan tugasnya dengan mengelola koleksi perpustakaan berupa buku-

buku, terbitan berseri, dan media lainnya yang cocok untuk diberikan kepada 

penggunakan tingkatan sekolah tersebut. 

        Dasar penyelenggaraan perpustakaan sekolah dan madrasah adalah Bab VI 

Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Di sana 

disebutkan (1) setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang 

memenuhi standard nasional perpustakaan nasional dengan memperhatikan standard 

nasional pendidikan, (2) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan 

sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah 

mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik, (3) mengembangkan 

koleksi yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan, (4) perpustakaan 

sekolah/madrasah melayani peserta didik dan pendidik kesetaraan yang dilaksanakan 

di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, (5) perpustakaan 

sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi 

komunikasi dan informasi, (6) sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 

5% dari anggaran belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan 

perpustakaan (Undang-Undang No. 43/2007). 

        Di dalam Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah (2006), disebutka 

bahwa fungsi perpustakaan sekolah adalah (1) sebagai pusat kegiatan belajar 

mengajar, yang menyediakan koleksi bahan perpustakaan untuk mendukung proses 

belajar mengajar, (2) sebagai pusat penelitian sederhana, yang menyediakan koleksi 
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bahan perpustakaan yang bermanfaat untuk melaksanakan penelitian sederhana bagi 

peserta didik, (3) sebagai pusat membaca guna menambah ilmu pengetahuan dan 

rekreasi, yang menyediakan koleksi bahan perpustakaan yang bermanfaat untuk 

menambah wawasan dan mendapatkan ilmu pengetahuan serta rekreasi intelektual 

bagi peserta didik dan tenaga kependidikan. 

        Hartono (2016: 26) di dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perpustakaan 

Sekolah: Menuju Perpustakaan Modern dan Profesional Manajemen Perpustakaan 

Sekolah: Menuju Perpustakaan Modern dan Profesional,  menyebutkan bahwa secara 

umum perpustakaan sekolah memiliki lima fungsi, yaitu (1) fungsi pendidikan, (2) 

fungsi penyimpanan, (3) fungsi penelitian, (4) fungsi informasi, dan (5) funsi rekreasi 

dan kultural. Perpustakaan sekolah berfunsi pendidika karena menyediakan berbagai 

bentuk koleksi yang berfungsi menunjang pelaksaan pendidikan, misalnya 

menyediakan materi pokok dan tambahan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. 

Perpustakaan sekolah berfungsi penyimpanan karena di perpustakaan disimpan karya 

siswa, guru, dan berbagai karya tentang kependidikan. Perpustakaan sekolah berfungsi 

penelitian karena perpuskaan dijadikan tempat pelaksanaan penelitian, khususnya 

penelitian dengan studi kepustakaan. Perpustakaan sekolah berfungsi informasi karena 

perpustakaan menyediakan berbagai informasi, misalnya di sana tersimpan berbagai 

bentuk referensi yang berupa kamus dan ensiklopedi. Perpustaan juga berfungsi 

rekreasi atau tempat mendapatkan hiburan, misalnya karena di perpustakaan juga 

tersedia karya-karya sastra yang dapat menghibur pembacanya di samping mendidik. 

 

KEBIASAAN MEMBACA  

        Dengan adanya fasilitas perpustakaan kebiasaan membaca siswa diharapkan akan 

tumbuh.  Tarigan (2008: 7) menyebutkan bahwa membaca adalah suatu proses yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk mendapatkan pesan, yang hendak 

disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau tulisan. Termasuk membaca 

adalah membaca buku, membaca majalah, membaca artikel, membaca laporan, dan 

sebagainya.  

        Dari segi linguistik membaca diartikan sebagai suatu proses mendapatkan 

kembali informasi yang telah diberikan oleh penulis. Jadi, membaca berkebalikan 
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prosesnya dengan menulis. Jika penulis berusaha untuk menyampaikan informasi 

maka pembaca berusaha untuk mendapatkan kembali informasi yang diberikan 

penulis. 

        Di dalam bukunya yang berjudul Membaca sebagai Suatu Ketrampilan 

Berbahasa, Tarigan (2008: 9-10) menyebutkan tujuh tujuan membaca karya sastra, 

yaitu: 

1. membaca dilakukan untuk menemukan yang dilakukan oleh sejumlah tokoh; 

2. membaca sastra dilakukan untuk mengetahui mengapa suatu topik termasuk 

topik yang baik dan menarik; 

3. membaca sastra dilakukan untuk mengetahui  isi cerita secara keseluruhan; 

4. membaca sastra dilakukan untuk mengetahui mengapa tokoh cerita melakukan 

sesuatu; 

5. membaca sastra dilakukan untuk mengetahui berbagai hal yang tidak wajar 

pada tokoh; 

6. membaca sastra dilakukan untuk menemukan apakah tokoh berhasil atau hidup 

dengan ukuran-ukuran tertentu, dan 

7. membaca sastra dilakukan untuk menemukan bagaimana cara tokoh berubah.  

        Kebiasaan membaca siswa SD tidak akan tumbuh dengan sendirinya, kecuali  ada 

motivasi atau tugas dari guru. Maka itu, berkaitan dengan upaya menumbuhkan 

budaya literasi sastra siswa SD, guru perlu memberikan tugas membaca kepada siswa, 

misalnya siswa diminta membaca puisi, cerita pendek, atau cerita. Untuk dapat 

memperoleh bacaan, maka sekolah harus menyediakan buku atau berbagai bentuk 

bacaan di perpustakaan. Tanpa koleksi buku-buku bacaan di perpustakaan tugas 

membaca yang diberika oleh guru tidak akan bisa berjalan dengan baik.     

 

Model Penumbuhan Budaya Literasi Sastra Menurut Priyatni dan Nurhadi 

1. Konteks Pembelajaran di Kelas 

Pembelajaran ini dilakukan di kelas V dan VI SD dengan maksimal jumlah 

rombongan belajar 20 orang siswa. 

 

2. Tujuan Pembelajaran 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
945 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

a. Menumbuhkan budaya literasi kritis di kalangan siswa dengan mengenali aspek 

bunyi di dalam puisi yang meliputi anafora, epifora, dan sajak akhir. 

b. Menyusun tanggapan kritis terhadap aspek-aspek bunyi yang terdapat dalam 

puisi. 

3. Skenario Pembelajaran 

Tahap I     : Mengenali aspek bunyi dalam teks puisi (2 x 40 menit) 

Kegiatan 1: Membaca teks puisi yang terdapat di dalamnya aspek bunyi anafora, 

epifora, dan sajak. 

 

        Siswa diajak membaca teks puisi yang terdapat di dalamnya terdapat aspek 

anafora, epifora, dan sajak, yaitu membaca puisi anak-anak Indonesia yang berjudul 

“Gunung Kok Bangun Tidur” karya Nisrina Muslimah Asyhadiyah dan “Ayah” karya 

Saras Auliyarahma Banu. 

        Bacalah puisi berikut dengan cermat! 

 

(1) GUNUNG KOK BANGUN TIDUR 
Oleh Nisrina Muslimah Asyhadiyah,  
         Kelas VI SD Islam Bandar Kidul, Kediri, Jawa Timur 
 
Kata ilmuwan... kau tidur panjang 
Kata peneliti, kau sudah mati 
Dan tak mungkin hidup kembali 
Kata pakar, kau cuma tiang pancang 
Yang terus diam sepanjang zaman 
 
Tapi tiba-tiba kau bangun dari tidur 
Menggeliat dengan getaran di perut Bumi 
Menyemburkan asap panas ke atas Bumi 
Lalu meletus dahsyat tinggi menjulur 
 
Mengapa kau sapa kami dengan senyum letusan? 
Mengapa tidak dengan salam kesejahteraan 
Ataukah itu teguranmu untuk semua insan? 
Atas noda, nista, dan dosa nan bertumpuk? 
 
Duhai gunung  
Jujurlah padaku 
Jujurlah apa sebenarnya pesanmu 
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(2) AYAH 
Oleh: Sarah Auliarahma Banu, 
          Kelas V SDI Al-Husna, Bekasi 
 
Dulu Ayah kepala keluarga yang baik 
Dulu Ayah sering mengajakku jalan-jalan 
Dulu Ayah sering menggendongku 
Walau Ayah masih capai 
 
Tapi sekarang Ayah sudah tiada  
Aku tak bisa mendengar canda tawamu lagi 
Aku juga tak bisa melihat senyummu lagi 
Walaupun kalau aku nakal Ayah marah 
 
Tapi aku tahu Ayah sayang padaku 
Walau Ayah juga punya salah, kumaafkan 
Aku tahu semua orang punya salah 
Walau tak ada manusia yang sempurna 
 
Bagiku Ayah adalah ayah terbaik di dunia 
Ayah 
Aku rindu Ayah 
Aku sayang Ayah 

 
 

Kegiatan 2 : Menjawab pertanyaan untuk mengenali aspek bunyi yang terdapat di 

dalam puisi, yaitu anafora, epifora, dan sajak. 

 

        Untuk mengenali aspek bunyi yang terdapat pada puisi anak-anak Indonsia siswa 

diajak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan teks puisi, 

khususnya berkaitan dengan anafora, epifora, dan sajak. 

 

Bacalah kutipan puisi berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1-3! 

 
Kata ilmuwan... kau tidur panjang 
Kata peneliti, kau sudah mati 
Dan tak mungkin hidup kembali 
Kata pakar, kau cuma tiang pancang 
Yang terus diam sepanjang zaman 
 
Tapi tiba-tiba kau bangun dari tidur 
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Menggeliat dengan getaran di perut Bumi 
Menyemburkan asap panas ke atas Bumi 
Lalu meletus dahsyat tinggi menjulur 
 
Mengapa kau sapa kami dengan senyum letusan? 
Mengapa tidak dengan salam kesejahteraan 
Ataukah itu teguranmu untuk semua insan? 
Atas noda, nista, dan dosa nan bertumpuk? 

 
 

        Pertanyaan: 

1. Anafora adalah pengulangan bunyi yang berupa kata yang terdapat pada awal baris 

puisi. Tuliskan/Tunjukkan terdapat pada bait berapa anafora itu terdapat dan pada 

pengulangan kata apa! 

 

2. Epifora adalah pengulangan bunyi yang berupa kata yang terdapat pada akhir baris 

puisi. Tuliskan/Tunjukkanlah terdapat pada bait berapa epifora itu terdapat dan 

pada pengulangan kata apa! 

 

3. Sajak akhir adalah persamaan bunyi yang terdapat pada akhir baris puisi. 

Tuliskan/tunjukkan terdapat pada bait ke berapa sajak akhir itu dan pada 

pengulangan kata apa! 

 

Bacalah kutipan berikut untuk menjawab pertanyaan 4-6! 

 
Dulu Ayah kepala keluarga yang baik 
Dulu Ayah sering mengajakku jalan-jalan 
Dulu Ayah sering menggendongku 
Walau Ayah masih capai 
 
Tapi sekarang Ayah sudah tiada  
Aku tak bisa mendengar canda tawamu lagi 
Aku juga tak bisa melihat senyummu lagi 
Walaupun kalau aku nakal Ayah marah 
 
Tapi aku tahu Ayah sayang padaku 
Walau Ayah juga punya salah, kumaafkan 
Aku tahu semua orang punya salah 
Walau tak ada manusia yang sempurna 
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Bagiku Ayah adalah ayah terbaik di dunia 
Ayah 
Aku rindu Ayah 
Aku sayang Ayah 

 
 

Pertanyaan: 

4. Anafora adalah pengulangan bunyi yang berupa kata yang terdapat pada awal baris 

puisi. Tuliskan/tunjukkan terdapat pada bait berapa anafora itu terdapat dan pada 

pengulangan kata apa! 

 

5. Epifora adalah pengulangan bunyi yang berupa kata yang terdapat pada akhir baris 

puisi. Tuliskan/tunjukkanlah terdapat pada bait berapa epifora itu terdapat dan pada 

pengulangan kata apa! 

 

6. Sajak akhir adalah persamaan bunyi yang terdapat pada akhir baris puisi. 

Tuliskan/tunjukkan terdapat pada bait ke berapa sajak akhir itu dan pada 

pengulangan kata apa! 

 

Bacalah kutipan berikut untuk menjawab pertanyaan 4-6! 

 

Tahap II : Memberi tugas siswa mencari 3 judul puisi yang terdapat di dalamnya 

anafora, epifora, dan sajak; memberi tugas siswa menulis puisi yang 

terdapat di dalamnya anafora, epifora, dan sajak. 

 

Kegiatan 1: Siswa diberi tugas pergi ke perlustakaan untuk mencari puisi yang terdapat 

di dalamnya anafora, epifora, dan sajak. 

 

Kegiatan 2: Siswa diminta untuk menulis puisi yang terdapat di dalamnya anafora, 

epifora, dan sajak. 

 

SIMPULAN 
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        Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa budaya literasi sastra dapat 

ditumbuhkan dengan melalui tiga hal, yaitu dengan membagun fasilitas perpustakaan 

sekolah, mewajibkan membaca karya sastra, dan pembelajaran sastra dengan benar. 

Pembelajaran sastra yang benar dilakukan di samping memberikan kesempatan siswa 

membaca sastra juga menulis karya sastra. 

        Artikel ini ditulis dengan diilhami hasil penelitian untuk disertasi atas bimbingan 

Agus Nuryatin, Suminto A Sayuti, dan Rustono. Oleh karena itu, kepada beliau bertiga 

kami ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Disertasi dimaksud adalah tentang 

puisi anak-anak Indonesia yang berjudul “Struktur dan Nilai Estetika Puisi Anak-anak 

Indonesia”. 
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ABSTRAK 
Salah satu pemarkah linguistik untuk menunjukkan kesantunan berbahasa adalah 
penggunaan kata sapaan. Kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
kesantunan berbahasa yang digunakan oleh masyarakat Baduy Dalam pada 
penggunaan kata sapaan dengan nama diri dan persona pronomina. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif 
dengan pendekatan sosiopragmatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk 
sapaan nama diri pada masyarakat Baduy Dalam adalah sebagai berikut: Sapaan laki-
laki sebelum menikah dengan menggunakan nama dewasa; sapaan laki-laki memiliki 
anak dengan [Ayah] + nama diri (anak sulung); sapaan wanita memiliki anak dengan 
[Ambu] + nama diri (anak sulung); (2) bentuk sapaan khusus untuk tunangan dengan 
[nama tunangan]; bentuk sapaan khusus bagi orang menikah dengan menggunakan 
kata [pangante’n];  bentuk sapaan untuk suami dengan [Ayah-ayah]; bentuk sapaan 
khusus untuk istri dengan [Ambu-ambu]; bentuk sapaan khusus untuk pasangan 
menikah tetapi tidak punya anak [Pangant n kolot]; bentuk sapaan khusus untuk laki-
laki tidak menikah dengan menggunakan bentuk sapaan [Aki sorangan]; dan bentuk 
sapaan khusus untuk perempuan tidak menikah [nini sorangan]; dan (3) bentuk sapaan 
persona pronomina dengan kata ganti orang kedua, yaitu (Aka girang, Nararaman h, 
Maneh). Tujuan penggunaan sapaan berdasarkan persona pronomina disesuaikan 
dengan tujuan penggunaan sapaan itu, misalnya sebagai wujud rasa hormat, 
menunjukkan rasa sakit hati, dan menunjukkan keakraban.  

 
 
Kata Kunci: Bentuk Sapaan, Nama Diri, Persona Pronomina, Masyarakat Baduy 

Dalam, dan Sosiopragmatik 
 
ABSTRACTS 
One of the linguistic markers that show language politeness is the use of greetings. 
This study aims to describe the politeness language used by the Baduy community, 
especially on the use of the word of self name and persona pronoun.  (1) the form of 
greeting of the name of self in the community of Baduy Dalam is as follows: Men's 
greeting before marriage by using adult name; greetings for man has children with 
[Ayah] + name of self (firstborn); greeting for woman has child with [Ambu] + name 
of self (firstborn); (2) a special greeting form for fiance with [fiance's name]; a special 
greeting form for married people using the word [pangante'n]; a special greeting form 
for husbands with [Ayah-ayah]; a special greeting form for a wife with [Ambu-ambu]; 
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a special greeting form for married couples but no children [Pangant n kolot]; a 
special greeting form for unmarried males using a greeting form [Aki sorangan]; and 
a special greeting form for unmarried women [nini sorangan]; and (3) the purposes 
of using a greeting based on personal pronouns are as a form of respect, showing pain, 
and showing intimacy.  
 
Keywords: Forms of Greetings, Self Name, Persona Pronoun, Baduy Community, and 

Sociopragmatic. 
 
PENDAHULUAN 

Fenomena berbahasa yang digunakan oleh masyarakat tutur tidak dapat 

dipisahkan dalam kegiatan berkomunikasi. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat 

komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Masing-masing bahasa memiliki ciri 

khas yang berbeda-beda, cara penyampaian bahasa yang berbeda-beda pula, dan 

masyarakat penggunanya pun berbeda juga. Fishman dalam Chaer dan Agustina 

(2010: 36) mengatakan bahwa masyarakat tutur adalah suatu masyarakat yang 

anggotanya setidak-tidaknya mengenal satu variasi bahasa beserta norma-norma yang 

sesuai dengan penggunaannya. Pada masyarakat tutur yang hidup di suatu wilayah 

tertentu, mereka melakukan kontak bahasa dengan masyarakat yang lainnya dengan 

menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat tutur tersebut. 

Perilaku berbahasa tidak luput dari faktor sosial budaya yang terdapat pada 

masyarakat tutur pemakai bahasa tersebut, seperti halnya fenomena berbahasa yang 

digunakan oleh masyarakat tutur yang berada di Baduy, Provinsi Banten. Masyarakat 

Baduy Dalam merupakan salah satu masyarakat adat yang masih lestari di Indonesia. 

Masyarakat ini bermukim di wilayah Cibolegar di Provinsi Banten. Bahasa yang 

digunakan dalam komunikasi sehari-hari adalah bahasa Sunda. Pemakaian bahasa 

Sunda yang terdapat pada masyarakat adat tersebut tidak terlepas dari kesantunan 

berbahasa yang dipakai oleh masyarakat Baduy Dalam. Kesantunan berbahasa dalam 

berkomunikasi dipengaruhi oleh konteks sosial budaya serta norma-norma yang 

berlaku pada masyarakat tersebut. Yule (2014:104), mengatakan bahwa  kesopanan 

merupakan suatu konsep yang tegas, seperti gagasan, tingkah laku sosial yang sopan, 

atau etiket, terdapat dalam budaya.  

Beberapa ahli sosiopragmatik mengungkapkan tentang pentingnya 

penggunaan pemarkah kesantunan dalam berbahasa, khususnya pada pemakaian kata 

sapaan karena berdasarkan etiket bisa juga berfungsi untuk menyantunkan tuturan. 
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Dalam kajian sosiolinguistik, kata sapaan merupakan salah satu bentuk pemarkah 

linguistik yang sangat berpengaruh terhadap wujud pemakaian bahasa, khususnya 

dalam hal penggunaan kata sapaan yang digunakan oleh penutur wanita dan pria, Agus 

(2014: 2).  Chaer (2010:107) mengatakan bahwa kata sapaan adalah kata yang 

digunakan untuk menyapa, menegur orang yang diajak berbicara.   

Kajian tentang kesantunan berbahasa dan sapaan termasuk ke dalam salah satu 

bahasan linguistik interdisipliner dan merupakan telaah bahasa yang dikaitkan dengan 

substansi pemakai bahasa tersebut. Misalnya saja kesantunan berbahasa yang 

digunakan oleh masyarakat Baduy Dalam yang dapat dilihat pada pemakaian kata 

sapaan yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Penggunaan kata sapaan sudah 

diatur oleh norma-norma dan budaya pada masyarakat Baduy Dalam yang masih 

menganut adat. Kesantunan berbahasa dan sapaan ini sudah diturunkan secara turun 

menuruh dari nenek moyang orang Baduy sehingga mereka memiliki cara bertutur 

sapa yang santun dan ciri yang unik serta berbeda dengan pengguna bahasa yang 

lainnya.  

Bentuk sapaan yang digunakan oleh masyarakat Baduy Dalam sangat 

bervariasi, terutama pada saat menyapa. Pada ranah keluarga, dimana kata sapaan 

digunakan untuk menyapa anggota keluarga yang berada pada wilayah tersebut, 

terdapat kesantunan berbahasa yang bisa dilihat pada pemakaian sapaan dengan 

menggunakan istilah kekerabatan (IK) dan nama diri (ND) yang terdapat pada 

masyarakat Baduy Dalam.  Tidak hanya itu, masyarakat Baduy Dalam juga 

berkomunikasi dengan masyarakat luar yang tentunya diatur oleh adat istiadat dan 

norma yang berlaku di masyarakat Baduy Dalam. Untuk menunjukkan kesopanan, 

kata sapaan yang digunakan kepada masyarakat luar juga bervariasi dan disesuaikan 

dengan lawan tutur. Hal ini sejalan dengan pendapat Chaer dan Agustina (1995:5) 

mengatakan bahwa terjadinya kevariasian bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh 

penuturnya, tetapi karena interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. 

Adanya fenomena pemakaian variasi bahasa dalam masyarakat tutur dikontrol oleh 

faktor-faktor sosial, budaya, dan situasional. 

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan kesantunan berbahasa yang 

dapat diamati pada pemakaian sapaan yang digunakan oleh masyarakat Baduy Dalam. 
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Adapun tujuan khusus yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah 

penggambaran secara spesifik terkait dengan kesantunan berbahasa dalam bentuk 

sapaan yang digunakan dalam kehidupan keluarga dan sosial yang dilakukan oleh 

masyarakat Baduy Dalam serta konteks budaya yang berlaku pada masyarakat Baduy 

Dalam yang harus dipatuhi oleh setiap penutur pada saat menyapa.  

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau 

perilaku yang dapat diamati, Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2011:4). Penelitian 

ini fokus pada pemakaian bentuk sapaan dalam ranah keluarga dan sosial pada 

masyarakat Baduy. Peneliti harus terjun ke lapangan dan mengetahui seluk beluk 

budaya dan kultur yang ada di masyarakat tersebut pada saat menggunakan bahasa.  

 

BENTUK SAPAAN DI MASYARAKAT BADUY DALAM  

Kajian sosiopragmatik digunakan untuk membedah sistem kesantunan 

berbahasa yang digunakan oleh masyarakat Baduy Dalam dalam melakukan kegiatan 

menyapa antara satu anggota masyarakat dengan masyarakat lainnya.   

 

1. Penggunaan Bentuk Sapaan Nama Diri pada Masyarakat Baduy Dalam 

Masyarakat Baduy Dalam memiliki kesantunan berbahasa yang berbeda dan cara 

unik dalam sapaan. Masyarakat tutur di Baduy Dalam menyapa seseorang dengan 

sapaan  nama diri atau nama-nama tertentu yang telah disepakati bersama. Berikut ini 

bentuk sapaan nama diri yang digunakan oleh masyarakat Baduy Dalam Dalam untuk 

bertegur sapa dengan lawan tuturnya. 

a. Bentuk Sapaan Nama Diri dengan Nama Dewasa 

Sapaan nama diri yang sering digunakan oleh masyarakat Baduy Dalam adalah adalah 

dengan menggunakan nama dewasa, yaitu nama yang diberikan oleh teman-temannya 

pada saat dewasa. Hal ini hanya dilakukan sebagai bentuk keakraban antara teman-

teman sebaya.  



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
954 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

Jadi, ada tradisi bahwa pada saat dewasa, nama yang sering digunakan adalah 

nama yang diberikan oleh kawan-kawan sebayanya. Berikut ini contoh bentuk sapaan 

nama diri yang digunakan oleh masyarakat Baduy Dalam: 

Jenis Kelamin Nama Lahir Nama Dewasa 

Wanita  Kasti Sarinah 

Wanita Aripah Arti 

Pria Karmin Doni 

Pria Misja Aji 

 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa anak-anak muda sebelum menikah 

sering menggunakan nama dewasa yang diberikan oleh teman-temannya. Nama diri 

tersebut digunakan sebagai bentuk sapaan untuk menunjukkan keakraban antara 

penutur dan mitra tutur serta tingkatan usia yang sebaya.  

b. Bentuk Sapaan Nama Diri (ND) untuk Memanggil Pria yang Memiliki Anak 

Ayah adalah kepala keluarga dari sebuah keluarga inti dalam istilah kekerabatan 

di masyarakat Baduy Dalam. Bentuk sapaan yang diberikan untuk menunjukkan rasa 

hormat seorang anak kepada orang tua laki-laki adalah dengan menggunakan 

panngilan [Ayah]. Namun, terdapat bentuk kesantunan berbahasa yang bisa 

ditunjukkan oleh seseorang yang ingin menyapa dan menunjukkan keakraban kepada 

seorang laki-laki yang sudah memiliki anak, bentuk sapaan yang bisa digunakan 

adalah dengan menggunakan panggilan [Ayah] yang diikuti oleh nama diri dari nama 

anak sulung baik perempuan maupun laki-laki. Seperti pada contoh berikut: 

Ayah Mursyid 

Ayah Karmain 

Ayah Karta 

Pada data di atas, dapat dilihat bahwa panggilan seperti [Ayah Mursyid], [Ayah 

Karmain], [Ayah Karta] digunakan untuk memanggil seorang laki-laki yang sudah 

memiliki anak. Bentuk sapaan nama diri yang bisa digunakan adalah dengan Istilah 

Kekerabatan + Nama Diri (anak sulung). Pada data di atas, [Mursyid, Karta, Karmain] 

adalah nama anak pertama dalam keluarga tersebut.  
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c. Bentuk sapaan Nama Diri (ND) untuk Memanggil untuk Memanggil Wanita 

yang Memiliki Anak 

‘Ibu’ adalah panggilan bagi seorang wanita yang melahirkan anak pada keluarga 

inti. Bentuk sapaan ‘ambu’ diberikan oleh seorang anak kepada wanita yang 

melahirkannya ke dunia. Panggilan ini merupakan sebuah wujud penghormatan 

seorang anak kepada orang tua perempuannya. Dalam kehidupan sehari-hari, ‘Ambu’ 

sebagai nama sapaan dalam istilah kekerabatan dapat diikuti dengan nama diri anak 

sulung baik laki-laki maupun perempuan yang digunakan sebagai bentuk rasa hormat 

dan bentuk keakraban antar anggota masyarakat tersebut. Perhatikan contoh berikut 

ini: 

Ambu Mursyid 

Ambu Karmain 

Ambu Karta 

Bentuk sapaan yang diberikan kepada seorang wanita yang memiliki anak dapat 

dengan menggunakan nama diri (ND) yang diikutkan setelah istilah kekerabatan (IK). 

Pada contoh di atas, dapat diketahui bahwa [Ambu Mursyid] memiliki makna bahwa 

ia adalah seorang ibu dari anak pertama bernama Mursyid.  

Kesantunan berbahasa dalam penggunaan sapaan dengan menggunakan nama diri 

tersebut untuk menunjukkan rasa hormat dan keakraban antara penutur dan mitra tutur 

yang berada pada komunitas masyarakat Baduy Dalam di kehidupan sosial.   

d. Bentuk Sapaan Nama Diri (ND) untuk Tunangan 

Sistem pernikahan pada Masyarakat Baduy Dalam adalah melalui perjodohan dan 

sejak lahir seorang anak sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Dalam sapaan, 

seseorang akan memanggil tunangan atau [bakal] dengan menggunakan sapaan nama 

diri (ND). Misalnya, Karmin atau Doni sudah dijodohkan dengan Aripah atau Arti, 

maka sapaan yang biasa digunakan oleh Doni kepada Arti dengan menggunakan nama 

diri. Kesantunan berbahasa yang diwujudkan pada penggunaan sapaan ini didasarkan 

pada hubungan kekraban antara penutur dan lawan tutur. 

 

2. Bentuk Sapaan Khusus pada Masyarakat Baduy Dalam 

a. Bentuk Sapaan untuk Seseorang yang Baru Menikah  
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Terdapat beberapa cara untuk memanggil anak laki-laki atau perempuan yang 

sudah menikah. Panggilan yang biasanya diberikan oleh orang tua atau masyarakat 

sebagai wujud keakraban dengan menggunakan istilah khusus, yaitu pangante’n.  

Sapaan ini diberikan kepada seseorang yang baru menikah dan belum memiliki 

anak. Misalnya, Ayah Karmain memanggil Karmain dengan sebutan [panganten] 

karena ia baru saja menikah dan masih belum memiliki anak. 

b. Bentuk Sapaan untuk Suami 

Suami sebagai seorang kepala rumah tangga memiliki panggilan sapaan yang 

terhormat dari istrinya. Panggilan yang biasa digunakan oleh seorang istri pada saat 

menyapa suami adalah dengan menggunakan kata sapaan [Ayah-ayah].  

Kesantunan berbahasa yang diwujudkan dalam kata sapaan ini digunakan sebagai 

wujud rasa hormat seorang istri kepada suaminya dan sebagai bentuk keakraban antara 

suami dan istri.  

c. Bentuk Sapaan untuk Istri 

Kesantunan berbahasa yang bisa dilihat dari pemakaian sapaan dari seorang istri 

sebagai belahan jiwa seorang suami adalah dari panggilan sayang yang diberikan oleh 

suami kepada istri. Seorang istri memiliki panggilan khusus dari suaminya sebagai 

bentuk keakraban dan rasa sayang suami terhadap istri. Panggilan atau sapaan khusus 

yang diberikan oleh suami kepada istri adalah dengan menggunakan bentuk sapaan 

[Ambu-ambu]. 

d. Bentuk Sapaan untuk Pasangan Menikah tetapi Tidak Punya Anak 

Sapaan yang unik juga diberikan kepada seseorang di lingkungan masyarakat 

Baduy Dalam yang sudah menikah tetapi tidak memiliki anak atau keturunan untuk 

menunjukkan keakraban antara warga masyarakat di lingkungan Baduy. Kesantunan 

berbahasa yang bisa diwujudkan dalam bentuk sapaan yang biasa digunakan oleh 

masyarakat tutur di Baduy adalah dengan sapaan [panganten kolot].  

e. Bentuk Sapaan untuk Laki-Laki Tidak Menikah 

Ada beberapa laki-laki di masyarakat Baduy Dalam yang tidak menikah sehingga 

ada sebutan khusus yang bisa digunakan oleh masyarakat tutur tersebut dengan 

menggunakan bentuk sapaan [aki sorangan].  
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Sapaan yang digunakan oleh masyarakat ini sebagai wujud keakraban antara 

penutur dan mitra tutur serta menunjukkan kesantunan dalam sapaan dengan menyebut 

[aki sorangan]. Artinya bahwa bukan hal yang tabu untuk menyebut seorang jomblo 

dengan istilah “aki sorangan”. 

f. Bentuk Sapaan untuk Perempuan Tidak Menikah 

Sama halnya dengan laki-laki, seorang wanita di masyarakat Baduy Dalam yang 

belum menikah atau tidak menikah akan disapa dengan menggunakan sapaan [nini 

sorangan]. 

Kata sapaan ini digunakan oleh masyarakat Baduy Dalam sebagai bentuk 

kesantunan berbahasa yang digunakan ketika bertemu dengan perempuan yang tidak 

menikah. Tidak hanya itu, sapaan ini juga digunakan sebagai wujud keakraban antar 

penutur dan mitra tutur.  

 

3. Bentuk Sapaan Persona Pronomina pada Masyarakat Baduy Dalam 

 Kesantunan berbahasa melalui sapaan dapat ditunjukkan dalam kegiatan 

berkomunikasi sehari-hari. Masyarakat Baduy Dalam juga mengenal bentuk sapaan persona 

pronomina. Kata ganti atau persona pronomina yang biasa digunakan oleh masyarakat Baduy 

Dalam untuk menyapa mitra tutur dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel. 1.1  

Bentuk Sapaan Pronomina Persona Masyarakat Baduy Dalam 

Bentuk Sapaan Pronomina 
Persona 

Bentuk Sapaan Bahasa Baduy Berdasarkan 
Tujuan Pemakaian Sapaan 

 
Sapaan untuk kata ganti orang 
kedua 

a. Sapaan tanda hormat: Aka Girang 
b. Sapaan ungkapan sakit hati: Nararaman h 
c. Sapaan ungkapan keakraban: Man h 

 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dibuat gambaran tentang pemakaian kata sapaan 

dengan menggunakan persona pronomina yang digunakan oleh masyarakat Baduy 

Dalam. Persona pronomina yang digunakan untuk menyapa lawan tutur oleh 

masyarakat Baduy Dalam yaitu persona pronomina kedua [aka girang, nararaman h, 

man h].  
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Berikut ini deskripsi pembahasan terkait dengan penggunaan sapaan dengan 

menggunakan persona pronomina: 

Penggunaan persona pronomina kedua pada masyarakat Baduy Dalam 

diperuntukkan kepada lawan tutur yang disapa. Bentuk sapaan dengan menggunakan 

kata ganti orang kedua, yaitu (aka girang, nararaman h, man h). Penggunaan persona 

pronomina tersebut disesuaikan dengan bentuk kesantunan berbahasa serta tujuan 

pemakaian sapaan dan konteks yang melatarbelakangi pemakaian sapaan tersebut.  

Penggunaan kata ganti untuk menyapa orang kedua bisa dengan menggunakan 

sapaan tanda hormat [Aka Girang]. Kata sapaan ini digunakan ketika seorang penutur 

bersapa langsung dengan mitra tutur dan merujuk pada kata ganti orang kedua yang 

tingkat usianya lebih tua dari pada penutur. Berikut contoh sapaan tersebut: 

Aka Girang bade kamana? 

Pada contoh tuturan di atas, konteks yang melatarbelakangi penggunaan tuturan 

tersebut adalah seorang lawan tutur yang bertemu dengan orang yang usianya lebih tua 

dan sebagai wujud rasa hormat, maka persona pronomina yang digunakan adalah [Aka 

Girang]. 

Jika seseorang mengungkapkan kekesalan atau sakit hati pada seseorang melalui 

tutur sapaan, maka dapat dilihat bahwa bentuk sapaan yang bisa digunakan adalah 

[nararaman h]. Penggunaan sapaan ini sesuai dengan konteks dan latar belakang dari 

pemakaian sapaan tersebut. Berikut ini contoh sapaan tersebut: 

Nararaman h kamana bae!! 

Pada contoh tuturan di atas, konteks yang melatarbelakangi penggunaan tuturan 

tersebut adalah seorang lawan tutur yang tidak pernah kelihatan dank arena kesal atau 

sakit hati, maka persona pronomina yang digunakan adalah [nararaman h]. 

Pada sapaan dengan menggunakan persona pronomina kedua, maka sapaan untuk 

menunjukkan keakraban adalah dengan kata sapaan [man h]. Kata sapaan ini biasa 

digunakan oleh orang yang usianya sebaya dan untuk menunjukkan keakaraban. 

Seperti terlihat dalam contoh berikut: 

Man h kamana bae!! 
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Berdasarkan contoh data di atas, dapat dilihat bahwa pembicara menanyakan jika 

lawan tutur yang memiliki usia sebaya pergi kemana saja karena tidak pernah ketemu 

sehingga persona pronomina [man h] digunakan dalam tuturan. 

 

 

PENUTUP 

  Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut. 

Pertama, bentuk sapaan dengan menggunakan nama diri pada masyarakat Baduy 

Dalam adalah sebagai berikut: Sapaan dengan menggunakan nama diri bagi laki-laki 

sebelum menikah dengan menggunakan nama dewasa; sapaan bagi laki-laki yang 

memiliki anak dengan [ayah] + nama diri (anak sulung); sapaan wanita yang memiliki 

anak dengan [ambu] + nama diri (anak sulung). 

Kedua, bentuk sapaan khusus bagi orang untuk Tunangan dengan menggunakan 

nama tunangan; bentuk sapaan khusu yang diberikan untuk Seseorang yang baru 

menikah dengan menggunakan kata [ pangante’n];  bentuk sapaan untuk Memanggil 

suami dengan menggunakan kata sapaan [Ayah-ayah]; sapaan untuk memanggil istri 

dengan menggunakan bentuk sapaan [Ambu-ambu]; bentuk sapaan untuk pasangan 

menikah tetapi tidak punya anak adalah dengan sapaan [pangant n kolot]; bentuk 

sapaan khusu untuk laki-laki tidak menikah dengan menggunakan bentuk sapaan [aki 

sorangan]; dan bentuk sapaan untuk perempuan tidak menikah dengan menggunakan 

sapaan [nini sorangan]. 

Ketiga, bentuk sapaan dengan menggunakan persona pronomina dengan 

menggunakan kata ganti orang kedua, yaitu (aka girang, nararaman h, maneh). 

Tujuan penggunaan sapaan berdasarkan persona nomina disesuaikan dengan tujuan 

penggunaan sapaan itu, misalnya sebagai wujud rasa hormat, menunjukkan rasa sakit 

hati, dan menunjukkan keakraban.  
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ABSTRAK 
Literasi merupakan salah satu aktivitas penting untuk memulai kehidupan. Budaya 
literasi yang tertanam dalam diri peserta didik mempengaruhi tingkat keberhasilan 
baik di sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Rendahnya literacy 
awareness bangsa Indonesia saat ini semakin melemahkan daya saing bangsa dalam 
persaingan global. Sumber daya manusia Indonesia kurang kompetitif karena 
kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akibat dari rendahnya 
kemampuan baca-tulis. Membaca belum menjadi kebutuhan hidup dan belum menjadi 
budaya. Maka, perlulah menciptakan strategi untuk perubahan budaya dalam upaya 
meningkatkan minat baca peserta didik di Indonesia. Tujuan makalah ini yaitu: (1) 
menguraikan tentang minat baca dan sebab rendahnya minat baca peserta didik; (2) 
mengulas tujuh strategi peningkatan minat baca peserta didik.  
 
Kata Kunci: Strategi Peningkatan Minat Baca, Peningkatan Minat Baca, Minat Baca 

Peserta  Didik, Literasi Sekolah. 
 
 

ABSTRACT 
Literacy is one of the most important activities to start life. The literacy culture 
embedded in learners influences the success rate both in school and in social life. The 
low literacy awareness of the Indonesian nation today is increasingly weakening the 
nation's competitiveness in global competition. Indonesia's human resources are less 
competitive due to the lack of mastery of science and technology resulting from low 
literacy. Reading has not become a necessity of life and is not yet a culture. Thus, it is 
necessary to create a strategy for cultural change in the effort to increase the reading 
interest of learners in Indonesia. The purpose of this paper are: (1) to describe reading 
interest and the low interest in reading the students; (2) review the seven strategies to 
increase reading interest of learners 
 

Keyword: Strategies for Improving Reading Interest, Improving Reading Interest, 
Interest in  Readers Educate, Literacy School 
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PENDAHULUAN 

Literasi merupakan salah satu aktivitas penting untuk memulai kehidupan. 

Budaya literasi yang tertanam dalam diri peserta didik mempengaruhi tingkat 

keberhasilan, baik di sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Farr (1984) 

menyebut bahwa “Reading is the heart of education”. Dalam Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan   pasal   48   ayat   1   dinyatakan   bahwa   

“Pembudayaan kegemaran  membaca  dilakukan  melalui  keluarga,  satuan  

pendidikan dan   masyarakat”.   Selanjutnya   dalam   pasal   49   dinyatakan  bahwa 

“pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman 

Bacaan Masyarakat untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca”.  

Tahun 1996 Taufiq Ismail menemukan perbandingan tentang budaya baca di 

kalangan pelajar, rata-rata lulusan SMA di Jerman membaca 32 judul buku, di Belanda 

30 buku, Rusia 12 buku, Jepang 15 buku, Singapura 6 buku, Malaysia 6 buku, Brunei 

7 Buku, sedangkan Indonesia 0 buku. Hasil studi Vincent Greannary yang 

dikutip World Bank dalam sebuah laporan pendidikan“Education in Indonesia: From 

Crisis to Recovery” tahun 1998 mengungkapkan kemampuan membaca siswa kelas VI 

SD di Indonesia mendapatkan poin 51,7. Jauh di bawah Hongkong (75,5), Singapura 

(74,0), Thailand (65,1), dan Filipina (52,6). Hasil ini menunjukkan bahwa membaca 

dalam sistem pendidikan nasional kita secara faktual belum terintegrasi dengan 

kurikulum. Selain itu, minat baca peserta didik masih rendah. 

Faktor yang menjadi sebab rendahnya minat baca peserta didik antara lain 

adalah: (1) derasnya  arus  hiburan  melalui  peralatan  pandang  dengan, misalnya  

televisi  dan  film  dalam  tarap  tertentu  merupakan persaingan keras terhadap minat 

baca masyarakat; (2) kurangnya  tindakan  hukum  yang  tegas  meskipun  sudah  ada 

undang-undang  hak  cipta  terhadap  pembajakan  buku  yang merajalela   dengan   

memberi   akibat   secara   tidak   langsung terhadap minat baca; (3) kurangnya  

penghargaan  yang  memadai  dan  andil  terhadap kegiatan  atau  kreativitas  yang  

berkaitan  dengan  perbukuan, dapat mengurangi minat dalam masalah perbukuan; (4) 

lingkungan  keluarga,  misalnya  kurangnya  keteladanan  orang tua   dalam   

pemanfaatan   waktu   senggang   dapat   memberi dampak terhadap minat baca sejak 

masa kanak-kanak. Dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan tujuh progam 
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peningkatan minat baca bagi peserta didik, yaitu:  (1) Pengelolaan Perpustakaan; ( 2) 

Seminar dan Workshop; ( 3) Gerakan 60 Menit Membaca setiap Pagi; (4) Lomba 

Literasi Sekolah; (5) Bedah Buku; (6) Literacy Award; dan  (7) Pameran Buku. 

 

PEMBAHASAN 

1. Minat Membaca 

Slameto   (dalam   Hurlock,   1994:114)   menyatakan   “minat   adalah 

kecenderungan  yang  tetap  untuk  memperhatikan  dan  mengenang  beberapa 

kegiata”.  Kegiatan  yang  diminati  seseorang  diperhatikan  terus-menerus  yang 

disertai dengan rasa senang. Minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan dari situ 

diperoleh kepuasan.  Berdasarkan   pendapat   diatas   dapat    sisimpulkan   bahwa   

minat merupakan suatu sikap batin dari dalam diri seseorang yang merupakan suatu 

perhatian  khusus  terhadap  suatu  hal  tertentu  yang  tercupta  dengan  penuh kemauan 

dan perasaan senang yang timbul dari dorongan batin seseorang.  

Hurlock   (1993:   67)   menyatakan   “minat   baca   merupakan   sumber 

motivasi   kuat   bagi   seseorang   untuk   menganalisa   dan   mengingat   serta 

mengevaluasi  bacaan  yang  telah  dibacanya,  yang  merupakan  pengalaman belajar  

menggembirakan  dan  akan  mempengaruhi  bentuk  serta  intensitas seseorang  dalam  

menentukan  cita-citanya  kelak  dimasa  yang  akan  datang.  

Rahim (2005: 28) menyatakan “minat baca adalah keinginan yang kuat disertai 

dengan  usaha-usaha  seseorang  untuk  membaca”.  Orang  yang  mempunyai minat  

membaca  yang  kuat  akan  diwujudkannya  dalam  kesediaannya  untuk mendapat  

bahan  bacaan  dan  kemudian  membacanya  atas  kesadarannya sendiri atau dorongan 

dari luar.  Menurut Wahadaniah (dalam Ratnasari, 2011: 16), “minat baca adalah suatu 

perhatian yang kuat dan mendalam disertai perasaan senang terhadap kegiatan  

membaca,  sehingga  dapat  mengarahkan  seseorang  untuk  membaca dengan  

kemauannya  sendiri  atau  dorongan  dari  luar”.  Minat  membaca  juga merupakan  

perasaan  senang  seseorang  terhadap  bacaan  karena  adanya pemikiran  bahwa  

dengan  membaca  itu  dapat  diperoleh  kemanfaatan  bagi dirinya.   

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat baca merupakan 

kecenderungan, keinginan yang kuat disertai dengan  usaha-usaha  seseorang  untuk  
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membaca. Perhatian bisa dilihat dari perhatiannya terhadap kegiatan membaca, 

mempunyai kemauan yang tinggi untuk membaca, dorongan dan rasa senang yang 

timbul dari dalam diri maupun dari pengaruh orang lain. Semua itu merupakan 

aktivitas yang dilakukan dengan penuh ketekunan dan cenderung menetap. 

 

2. Sebab Rendahnya Minat Baca Peserta Didik 

Menurut Harris dan Sipay (Mujiati, 2001:24) mengemukakan bahwa minat 

baca dipengaruhi oleh dua golongan, yaitu golongan faktor personal dan golongan 

institusional. Faktor personal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri 

meliputi: (1) usia, (2) jenis kelamin, (3) intelegensi, (4) kemampuan membaca, (5) 

sikap, (6) kebutuhan psikologis. Faktor institusional yaitu faktor yang berasal dari luar 

individu itu sendiri yang meliputi: (1) tersedianya buku-buku, (2) status sosial 

ekonomi, (3) pengaruh orang tua, teman sebaya dan guru. 

Dawson dan Bamman (Rahman, 1985: 6-8) mengemukakan prinsip-prinsip 

yang mempengaruhi minat baca sebagai berikut: (1) Seseorang atau siswa dapat 

menemukan kebutuhan dasarnya lewat bahan-bahan bacaan jika topik, isi, pokok 

persoalan, tingkat kesulitan, dan cara penyajiannya sesuai dengan kenyataan 

individunya. Isi dari bahan bacaan yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan 

individu, merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap minat bacanya; (2) 

Kegiatan dan kebiasaan membaca dianggap berhasil atau bermanfaat jika siswa 

memperoleh kepuasan dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, yaitu rasa 

aman, status, kedudukan tertentu, kepuasan efektif dan kebebasan yang sesuai dengan 

kenyataan serta tingkat perkembangannya. Jika kegiatan membaca dianggap 

menguntungkan seseorang, maka membaca merupakan suatu kegiatan yang dianggap 

sebagai salah satu kebutuhan hidupnya; (3) Tersedianya sarana buku bacaan dalam 

keluarga merupakan salah satu faktor pendorong terhadap pilihan bahan bacaan dan 

minat baca. Ragam bacaan yang memadai dan beraneka ragam dalam keluarga akan 

sangat membantu anak dalam meningkatkan minat baca; (4) Tersedianya sarana 

perpustakaan sekolah yang relatif lengkap dan sempurna serta kemudahan proses 

peminjamannya merupakan faktor besar yang mendorong minat baca siswa; (5) 

Adanya program khusus kurikuler yang memberikan kesempatan siswa untuk 
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membaca secara periodik di perpustakaan sekolah sangat mendorong perkembangan 

dan peningkatan minat baca siswa. 

Faktor penghambat minat baca yaitu: (1) derasnya  arus  hiburan  melalui  

peralatan  pandang  dengan, misalnya  televisi  dan  film  dalam  tarap  tertentu  

merupakan persaingan keras terhadap minat baca masyarakat; (2) kurangnya  tindakan  

hukum  yang  tegas  meskipun  sudah  ada undang-undang  hak  cipta  terhadap  

pembajakan  buku  yang merajalela   dengan   memberi   akibat   secara   tidak   langsung 

terhadap minat baca; (3) kurangnya  penghargaan  yang  memadai  dan  andil  terhadap 

kegiatan  atau  kreativitas  yang  berkaitan  dengan  perbukuan, dapat mengurangi 

minat dalam masalah perbukuan; (4) Lingkungan  keluarga,  misalnya  kurangnya  

keteladanan  orang tua   dalam   pemanfaatan   waktu   senggang   dapat   memberi 

dampak terhadap minat baca sejak masa kanak-kanak. Sejauh mana orang tua memberi 

keteladanan dalam hal minat baca.   

Selain itu, berbagai sebab rendahnya minat baca peserta didik yaitu (1) 

gagalnya Program Perpustakaan Sekolah; perpustakaan sekolah secara nasional bisa 

dikatakan telah gagal menciptakan budaya membaca bagi siswa. Kunjungan siswa dan 

jumlah peminjaman buku sangat minim. Hal ini dikarenakan beberapa faktor: (a) 

jumlah buku koleksi perpustakaan tidak cukup untuk memenuhi tuntutan kebutuhan 

membaca sebagai basis proses pendidikan; (b) rendahnya jumlah koleksi tidak 

diantisipasi dengan program pengadaan buku secara berkala; (c) peralatan, 

perlengkapan, dan petugas perpustakaan tidak sesuai kebutuhan; (d) sebagian petugas 

bukanlah tenaga pustakawan khusus dan minim mendapatkan peningkatan 

(pendidikan atau pelatihan kepustakaan); (d) sekolah tidak mengalokasikan anggaran 

khusus yang memadai untuk pengembangan perpustakaan sekolah. Akhirnya 

keberadaan perpustakaan menjadi tidak bermakna karena kurangnya program kegiatan 

dan pengembangan; (2) Persoalan Sosial – Politik; kurangnya political will 

(kebijakan) dari pemerintah baik nasional maupun daerah dalam mengembangkan 

kesadaran literasi warga; (3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

budaya baca-tulis, yaitu: (a) Persoalan rendahnya budaya literasi belum dianggap 

sebagai masalah yang mendesak (critical problem) sehingga tidak muncul respon 

cepat yang diperlukan serta cenderung disepelekan; (b) anggapan bahwa tradisi literasi 
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adalah ekslusif untuk kaum elit masyarakat saja, sehingga kelompok masyarakat awam 

merasa tidak perlu mengem-bangkan tradisi literasi; (c) anggapan keliru bahwa 

penyadaran literasi hanyalah kewajiban lembaga pendidikan sehingga yang lain yang 

belum bergerak membantu, seperti lembaga bisnis (perusahaan) atau perorangan; (3) 

Persoalan Teknis di Lapangan; (a) kurang tersedia buku bacaan yang bermutu karena 

kurangnya kuantitas perpustakaan dan kuantitas buku bacaan; (b) kurangnya sumber 

daya manusia di bidang kepustakaan dan rendahnya kompetensi pengelola 

perpustakaan; (c) perpustakaan belum menjadi bagian integral dalam sistem 

pendidikan nasional. 

 

3.  Tujuh Program Peningkatan Minat Baca Peserta Didik 

1) Pengelolaan Perpustakaan 

Program ini ditujukan untuk membantu perpustakaan sekolah dalam 

menambah koleksi buku bacaan bermutu dan menarik perhatian peserta didik. 

Program pengembangan mencakup penambahan koleksi buku, maupun inovasi lain 

untuk mendekatkan peserta didik kepada perpustakaan misalnya melalui kegiatan 

perpustakaan kelas. Adapun program peningkatan koleksi perpustakaan dilakukan 

dengan dua cara, yakni (1) secara internal melalui kegiatan One Student One Book 

(OSOB) melibatkan siswa/orang tua untuk menyumbang buku kepada perpustakaan, 

dan (2) secara eksternal melalui kegiatan sumbangan buku yang diberikan oleh 

perusahaan (sebagai CSR) atau penerbit. 

Menurut Hamzah (2015:23-27) terdapat tujuh tahap dalam pengelolaan 

perpustakaan sekolah yaitu sebagai berikut. Pertama, meningkatkan  kualitas  dan  

profesionalitas  pengelola perpustakaan.  Pengelola  perpustakaan  menjadi  kunci  

untuk  majunya perpustakaan sehingga mereka harus ditingkatkan baik dalam 

kuantitas maupun kualitas/profesionalitasnya. Dengan pengelola yang berkualitas 

diharapkan  gerak  maju  pemberdayaan  dan  peningkatan  pengelolaan perpustakaan  

akan  semakin  dinamis  dan  aspiratif  dalam  memenuhi harapan para 

pemustaka/pengguna. Secara sederhana profesional dapat diartikan sebagai suatu 

kemempuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan  pekerjaan  menurut  

bidang  dan  tingkatan  masing-masing. Hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan itu bila 
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ditinjau dari segala segi telah sesuai dengan porsi, objektif, serta bersifat  terus 

menerus dalam kondisi  dan  situasi  yang  bagaimanapun  serta  dalam  jangka  waktu 

penyelesaian   yang   relatif   singkat.   Demikian   sempurnanya   hasil pekerjaan  itu,  

disamping  pelayanan  dan  perilaku  yang  diberikannya, menyebabkan sulitnya pihak 

lain untuk mencari celanya. Personil yang semacam  itu  di  dalam  organisasi  disebut  

tenaga  profesional.  Karena banyak  syarat-syarat  seorang  pustakawan  yang  bisa  

dikatakan  sudah profesional,  maka  dibutuhkan  tambahan  ilmu  pengetahuan,  

misalnya mengenai teknologi yang mengarah pada komputerisasi dan sejenisnya, 

perlu keterampilan juga perlu diperhatikan mentalitas dari sumber daya manusianya,  

sikap  mental  terkendali  terpuji.  Jadi  yang  dikatakan dengan  teaga  profesional  itu  

adalah  tenaga  yang  benar-benar  memiliki keahlian  dan  keterampilan  serta  sikap   

mental  terkendali  terpuji,  juga dapat   menjamin   bahwa   segala   sesuatunya   dari   

perbuatan   dan pekerjaannya  berada  dalam  ondisis  yang  terbaik  dari  penilaian  

semua pihak.  

         Kedua,  meningkatkan  sarana  prasarana  perpustakaan;  Sarana dan   prasarana   

perpustakaan   meskipun   hanya   merupakan   faktor penunjang,   namun   peran   dan   

fungsinya   sangat   strategis   dalam mendukung kualitas layanan yang dibutuhkan 

para pemustaka. Dewasa ini  sarana  dan  prasarana  perpustakaan  ini  mestinya  juga  

termasuk sarana  prasarana  layanan  perpustakaan  berbasis  teknologi  informasi. 

Dengan  demikian  dapat  memudahkan  pemustaka  dalam  memenuhi kebutuhan    

informasi    yang    diperlukan.    Sarana    dan    prasarana perpustakaan  yang  

representatif  dan  nyaman  akan  membuat  para  

pemustaka  untuk  selalu  tertarik  dan  merasa  nyaman  serta  merasa bahwa   di   

perpustakaanlah   kebutuhan   pengembangan   diri   dapat dipenuhi.  

         Ketiga,      meningkatkan      koleksi      perpustakaan;      Koleksi perpustakaan   

merupakan   “ruh”   perpustakaan,   baik   koleksi   yang tercetak  maupun  non  cetak  

termasuk  digital.  Karena  dengan  koleksi perpustakaan    tersebut    akan    

mempengaruhi    maju    mundurnya perpustakaan.  Perpustakaan  dengan  koleksi  

yang  dapat  memenuhi kebutuhan para penggunanya, maka perpustakaan tersebut 

akan selalu mendapat  tempat  di  hati  mereka.  Sebaliknya  perpustakaan  dengan 

koleksi   bahan   pustakanya   sangat   terbatas   dan   tidak   mengikuti perkembangan   
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akan   semakin   ditinggalkan   penggunanya   sehingga kemunduranlah yang akan 

ditemui. Meningkatkan koleksi perpustakaan ini tidak mesti hanya melalui pembelian, 

namun juga dilakukan dengan kerjasama    dengan    berbagai    pihak    yang    

memungkinkan    untuk bertambahnya dan lengkapnya koleksi perpustakaan.  

         Keempat,     mengadakan     promosi     perpustakaan.     Promosi perpustakaan   

merupakan   hal   penting   yang   harus   dilakukan  oleh pengelola  perpustakaan.  

Dengan  promosi  yang  dilakukan,  masyarakat dapat  mengetahui  tentang  keberadaan  

perpustakaan  dengan  berbagai  

nilai tambah yang dapat diperoleh dari perpustakaan tersebut, sehingga dapat  menarik  

dan  mendorong  masyarakat/pengguna.  Promosi  adalah pelayanan  mengenalkan  

seluruh  aktivitas  yang  ada  di  perpustakaan agar  diketahui  oleh  khalayak  umum.  

Promosi  perpustakaan  pada dasarnya  merupakan  forum  pertukaran  informasi  

antara  lembaga  dan  

pemustaka dengan tujuan utama memberikan informasi tentang produk atau  jasa  yang  

disediakan  oleh  perpustakaan  sekaligus  membujuk pemustaka untuk berkreasi 

terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Hasil  dari  promosi  adalah  tumbuhnya  

kesadaran  sampai  tindakan untuk     memanfaatakanya.     Tujuan     promosi     adalah     

aktivitas memperkenalkan   perpustakaan   dari   segi   fasilitas,   koleksi,      jenis 

layanan, dan manfaat yang dapat diperoleh oleh setiap pemakai. Secara lebih    

terperinci,    tujuan    promosi    perpustakaan    adalah    untuk memperkenalkan  fungsi  

perpustakaan  kepada  masyarakat,  mendorong minat   baca   masyarakat   agar   

menggunakan   koleksi   perpustakaan semaksimalnya    dan    menambah    jumlah    

orang    yang    membaca, memperkenalkan  pelayanan  dan  jasa  perpustakaan. 

Adapun  metode memamerkan  jasa  perpustakaan  berupa  :  nama  dan  logo,  poster  

dan pamflet,   pameran,   ceramah,   iklan,   brosur,   poster,   map   khusus perpustakaan,  

pembatas  buku,  dan  lain-lain.  Hal  lain  yang  perlu diperhatikan   dalam   promosi   

ini   antara   lain   attention/perhatian, action/tindakan,      interest/ketertarikan,      

satisfy/kepuasan,      dan desire/keinginan.  

         Kelima,  membangun  kerjasama  antar  perpustakaan;  Menyadari akan  

keterbatasan  suatu  perpustakaan  dalam  memenuhi  kebutuhan masyarakat   akan   

informasi   sangat   beragam,   maka   membangun kerjasama   perpustakaan   
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merupakan   langkah   yang   tepat   untuk dilaksanakan.    Dengan    kemajuan    dan    

perkembangan teknologi informasi, maka membangun kerjasama antar perpustakaan 

akan lebih mudah  dan  efisien.  Tentu  dalam  membangun  kerjasama  ini  perlu 

disepakati  bersama  dari  segi/aspek  apa  yang  perlu  dikerjasamakan, mengingat     

kemungkinan     perbedaan     yang     dimiliki     beberapa perpustakaan. Pada    

prinsipnya    kerjasama    ini    dibangun    untuk mempermudah masyarakat mengakses 

informasi yang dibutuhkannya.  

         Keenam, meningkatkan variasi layanan. Layanan perpustakaan di zaman   

sekarang   ini   tidak   terbatas   pada   layanan   membaca   atau memperoleh  informasi,  

namun  dapat  diperkaya  dengan  kegiatan  yang bersifat     edukatif     lainnya      seperti     

lomba      sinopsis,     lomba mendongeng/bercerita,    temu    anggota/forum    

komunikasi    anggota perpustakaan, termasuk inter library loan (layanan pinjam 

paket), serta layanan  penunjang  lainnya  seperti  layanan  rekreatif  sehingga  dapat 

membuat betah dan nyaman bagi pengunjung. Ketujuh,  dukungan  anggaran;  Untuk  

mewujudkan  layanan  yang optimal  seperti  yang  diharapkan  tentu  membutuhkan  

dana,  meskipun dengan dana tersebut tidak serta merta dapat mewujudkan impian 

yang diharapkan.  Dengan  demikian  kebutuhan  dana  untuk  pengembangan 

perpustakaan  secara  proporsional  mutlak  untuk  diupayakan  sehingga perpustakaan  

dapat  meningkatkan  kualitas  layanannya  dalam  rangka mendorong  minat  baca  

masyarakat  sehingga  dapat  menunjang  upaya peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. 

2) Seminar dan Workshop 

Seminar dilakukan di sekolah sekaligus sebagai launching project. Peserta 

dalam kegiatan seminar literasi ini adalah perwakilan penyelenggara sekolah, 

pimpinan sekolah, guru, dan siswa. Workshop dilakukan secara berkala untuk 

meningkatkan kemampuan dalam gerakan 4M (Memberdayakan, Membaca, 

Memahami, dan Mengaplikasikan) kepada peserta didik. Sasaran peserta workshop 

bervariasi sesuai kebutuhan sekolah. Adapun materi Workshop berkaitan dengan 

pelaksanaan progam gerakan 4M yaitu: (a) Motivasi Membaca; (b) Pokok-Pokok 

Membaca; (c) Gerakan 60 Menit Membaca setiap Pagi; (d) Membaca Al Quran 

(Qiroati); (e) Mengaktifkan Perpustakaan, (f) Membudayakan Membaca; (g) Teknik 
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Memberdayakan Perpustakaan; (h) Memahami dan Mengaplikasikan Teks Bacaan; (i) 

Workshop bagi pustakawan; (j) Workshop penerbitan buku; (k) menghadirkan pakar 

penulisan dan penerbit; (l) Workshop jurnalistik dan manajemen media, untuk redaksi 

majalah sekolah. 

3) Gerakan 60 Menit Membaca setiap Pagi 

Program “Gerakan 60 Menit Membaca setiap Pagi” merupakan upaya dalam 

membudayakan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca. Program ini 

merupakan program yang krusial untuk menjamin terciptanya kebiasaan dan budaya 

membaca pada warga sekolah. Adapun teknis pelaksanaan progam sebagai berikut. 

 

 

Tabel 1. Agenda Kegiatan Progam 60 Menit 

Pukul Kegiatan Bahan 
06.30-
07.00 

Tim Literasi 
menyiapkan berbagai 
bahan bacaan untuk 
peserta didik tiap 
kelas 

Tiap kelas disediakan dan 
dipersiapkan oleh tim literasi 
dan yang bertugas di masing-
masing kelas merupakan guru 
mapel jam pertama sekolah 

07.00-
07.30 

Membaca Kitab Suci 
beserta Tafsirnya, 
menuliskan pesan 
moral/nilai yang 
terkandung, 
mengaplikasikan 

Kitab tafsir al-Quran (untuk 
guru pendamping), kitab al-
Quran, kitab suci agama 
masing-masing peserta didik, 
buku catatan khusus untuk 
pesan moral/nilai-nilai 
keagamaan 

07.30-
08.00 

Membaca Buku 
Bacaan yang telah 
disiapkan Guru dalam 
Tim Literasi Sekolah, 
membuat rangkuman 
isi bacaan 

Buku populer, buku teks 
maupun nonteks, majalah, 
dan sebagainya secara 
bergantian, buku khusus 
rangkuman untuk bacaan 
yang dapat dibaca setiap hari 

08.00-
selesai 

Kegiatan 
pembelajaran seperti 
biasa 

Kegiatan pembelajaran sesuai 
mata pelajaran masing-
masing 

 

Krisis moral yang dialami peserta didik di negara ini tentu bukan sekadar 

wacana, tetapi butuh solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Krisis moral ini 

merupakan rendahnya ahlak peserta didik sebagai wujud kebodohan peserta didik 
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dalam nilai-nilai moral dan keagamaan. Kebodohan moral ini tentu datang karena ilmu 

ahlak belum hadir dalam aplikasi kehidupan mereka, karena jam pelajaran agama yang 

terbatas dan kurangnya perhatian kebanyakan sekolah terhadap pendidikan moral 

peserta didik maka krisis moral ini semakin berlanjut. Oleh karena itu, salah satu 

progam ini merupakan solusi untuk meminimalisasi krisis moral dengan kegiatan iqro’ 

atau Qiroati, yaitu kegiatan membaca kitab suci masing-masing agama dengan 

didampingi guru yang dibekali ilmu tafsir yang akan disampaikan kepada peserta 

didik. 

Kegiatan pertama diawali dengan membaca kitab suci masing-masing agama. 

Tujuannya untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan untuk diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai landasan hidup untuk menjadi umat beragama yang 

Pancasilais. Berikut bahan yang harus disiapkan dalam progam ini, yaitu: (1) Tim 

literasi; (2) Kitab Tafsir Al Quran (Tafsir jalalain, Tafsir Al Idrus, dsb); (3) Kitab Al 

Quran; (4) Kitab 4 Agama lain (berdasarkan jumlah peserta didik nonmuslim); (5) 

Buku Nasihat Agama (untuk menuliskan nilai-nilai agama); (6) Buku Bacaan 

Teks/nonteks; (7) Buku Bacaan Populer; (8) Buku Rangkuman Bacaan 

4) Lomba Literasi Sekolah 

Lomba literasi bertujuan menumbuhkan kebutuhan membaca dan menulis 

kepada warga sekolah. Lomba literasi bisa diintegrasikan dengan kegiatan sekolah 

seperti pada peringatan Bulan bahasa. Lomba diadakan pada tingkat sekolah (antar 

siswa) maupun pada tingkat daerah (antar sekolah). Beberapa jenis kegiatan lomba 

literasi yang bisa dilakukan antara lain: speed reading contest, comprehensive reading 

contest, story telling competition, essay competition, book review competition, poetry 

contest, dan magazine competition. 

5) Bedah Buku 

Bedah buku merupakan kegiatan mengulas, mengeksplorasi dan mengapresiasi 

sebuah buku yang telah diterbitkan. Program ini menghadirkan penulis buku tersebut 

atau ahli yang kompeten dengan bidang terkait isi buku. Peserta bedah buku 

merupakan peserta didik lingkungan sekolah. 

6) Literacy Award 
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Pemberian penghargaan ini dilakukan melalui kegiatan bertajuk Literacy 

Award, yakni sebuah program pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang 

dinilai berpartisipasi dan berperan baik secara langsung maupun tidak, dalam usaha 

penyadaran literasi bangsa melalui Gerakan Literasi Sekolah ini. Sasaran 

penerima Literacy Award adalah sekolah secara kelembagaan, guru/tenaga pendidik, 

siswa, perusahaan peduli literasi, dan perorangan yang telah berpartisipasi. 

Penghargaan berupa piagam penghargaan dan dana pembinaan untuk peningkatan 

kesadaran literasi lebih lanjut. Kegiatan ini dilaksanakan berkala bertepatan dengan 

Hari Pendidikan Nasional. 

7) Pameran Buku 

Pameran buku (book expo) adalah kegiatan bazar buku yang bekerja sama 

dengan penerbit atau toko buku. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan penghargaan 

siswa dan masyarakat terhadap karya tulis, yang pada akhirnya secara kumulatif akan 

memotivasi penulis untuk semakin berkarya. Secara keseluruhan program ini dapat 

dilaksanakan oleh semua lembaga pendidikan. Dalam pelaksanaannya di lapangan 

dibutuhkan kerjasama dengan dinas pendidikan daerah serta dibantu oleh pihak-pihak 

lain, seperti sukarelawan literasi penerbit, perusahaan, media massa, dan individu-

individu yang peduli dengan literasi bangsa untuk memudahkan pelaksanaan progam. 

 

SIMPULAN 

Simpulan  dari  hasil  pembahasan makalah ini adalah sebagai  berikut.  

Berdasarkan   analisis  terhadap rendahnya minat baca peserta didik,  yaitu: (1) 

derasnya  arus  hiburan  melalui  peralatan  pandang  dengan, misalnya  televisi  dan  

film  dalam  tarap  tertentu  merupakan persaingan keras terhadap minat baca 

masyarakat; (2) kurangnya  tindakan  hukum  yang  tegas  meskipun  sudah  ada 

undang-undang  hak  cipta  terhadap  pembajakan  buku  yang merajalela   dengan   

memberi   akibat   secara   tidak   langsung terhadap minat baca; (3) kurangnya  

penghargaan  yang  memadai  dan  andil  terhadap kegiatan  atau  kreativitas  yang  

berkaitan  dengan  perbukuan, dapat mengurangi minat dalam masalah perbukuan; (4) 

Lingkungan  keluarga,  misalnya  kurangnya  keteladanan  orang tua   dalam   

pemanfaatan   waktu   senggang   dapat   memberi dampak terhadap minat baca sejak 
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masa kanak-kanak. Sejauh mana orang tua memberi keteladanan dalam hal minat baca. 

Dari permasalahan tersebut dirumuskan tujuh strategi peningkatan minat baca bagi 

peserta didik, yaitu:  (1) Pengelolaan Perpustakaan; ( 2) Seminar dan Workshop; ( 3) 

Gerakan 60 Menit Membaca setiap Pagi; (4) Lomba Literasi Sekolah; (5) Bedah Buku; 

(6) Literacy Award; dan  (7) Pameran Buku. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian tindakan ini adalah bagaimana penerapan teknik pengajaran 
membaca “SQ3R” dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa. Penelitian telah 
dilaksanakan dalam 2 siklus penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru 
kelas V SD Negeri Gumawang 02 Kabupaten Batang. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dengan menerapkan teknik pengajaran “SQ3R” dapat meningkatkan rata-rata 
prestasi Bahasa Indonesia keterampilan membaca Rata-rata pada siklus pertama 
sebesar 5,75 menjadi 7,85 pada siklus kedua. Dari hasil penilaian dapat diambil 
simpulan  bahwa menerapkan teknik pembelajaran “SQ3R” dapat  meningkatkan 
penguasaan bacaan mata pelajaran Bahasa Indonesia  Bahasa Indonesia. 
Keywords: keterampilan membaca, SQ3R 
 

 

PENDAHULUAN 

Sekolah Dasar (SD) merupakan bagian dari pendidikan 9 tahun dan merupakan 

lembaga pendidikan pertama bagi peserta didik untuk belajar membaca, menulis, dan 

berhitung yang merupakan bidang garapan penting dalam pelajaran bahasa Indonesia, 

karena tanpa memiliki keterampilan tersebut peserta didik akan kesulitan menggali 

dan menimba ilmu pengetahuan lain. Bahasa memiliki peran sentral dalam 

perkembangan intelektual, social, dan emosional peserta didik dan merupakan 

penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa 

diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang 

lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan 

analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya. 
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 Dengan keterampilan berbahasa yang dimiliki siswa akan memperoleh 

pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan  social, 

daya nalar, dan emosionalnya. Karena pentingnya peranan keterampilan berbahasa 

tersebut guru yang baik harus dapat memilih metode yang tepat untuk menyampaikan 

materi dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Membaca adalah salah satu dari 

ke empat keterampilan bahasa Indonesia. Serta dari membaca peserta didik akan 

terbentuk sikap sosial dan emosionalnya secara aktif, kreatif dan inovatif. Sedangkan 

tujuan membaca sendiri adalah melatih peserta didik menangkap perasaan orang lain 

yang dilahirkan dengan bahasa tulisan, secara tepat dan teratur. Juga  untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial. 

  

METODE 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa penerapan teknik 

pengajaran membaca “SQ3R” dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa SD. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah subjek penelitian tindakan ini adalah 

siswa dan guru kelas V SD Negeri Gumawang 02 Kabupaten Batang. Siswa kelas V 

A berjumlah 20 siswa, kelas ini merupakan kelas unggulan, dimana anak-anak yang 

naik kelas V yang mendapatkan rangking 20 dari 56 siswa secara pararel. Jumlah 12 

siswa perempuan dan 8 siswa laki-laki.  

Data penelitian yang dikumpulkan berupa informasi tentang proses 

pembelajaran membaca, keterampilan siswa dalam membaca, serta kemampuan guru 

dalam meningkatkan keterampilan membaca (termasuk penggunaan strategi 

pembelajaran) di kelas. Data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang 

meliputi (1) Informan atau nara sumber, yaitu guru-guru dan para siswa; (2) kelas V 

A SD Negeri Gumawang 02, perpustakaan sekolah, mobil perpustakaan/perpustakaan 

kabupaten Batang serta tempat-tempat lain yang bertalian untuk membaca; (3) 

dokumen atau arsip, yang antara lain berupa Kurikulum, Silabus, RPP, dan buku 

penilaian siswa. 

 Teknik yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data yaitu: (1) observasi/ 

pengamatan, yaitu pengamatan berperan aktif, karena peneliti dengan sendirinya 

melakukan pengamatan yang peneliti lakukan sendiri terhadap diri sendiri dengan kata 
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lain refleksi dan pengamatan terhadap siswa langsung, (2) diskusi, yaitu setelah 

peneliti merefleksikan diri, hasil dari pengamatan itu kemudian kami diskusikan 

kepada teman sejawat dan kepala sekolah untuk menyamakan persepsi tentang 

bagaimana keterampilan membaca. Dari hasil diskusi mendapat kesepakatan untuk 

meningkatkan keterampilan membaca, (3) kajian dokumen, yaitu kajian ini peneliti 

lakukan terhadap berbagai dokumenatau arsip yang ada, seperti Kurikulum, silabus, 

RPP yang dibuat guru, buku atau materi-materi bacaan lainnya dan nilai keterampilan 

membaca siswa, (4) tes, pemberian tes ini diberikan untuk mengukur seberapa jauh 

hasil yang diperoleh siswa setelah dan ketika aktivitas membaca, serta (5)             teknik 

non-tes, yaitu dengan mengambil kesimpulan yang didasarkan pada hasil wawancara, 

pengamatan pada lembar observasi/ pengamatan yang ada. 

Teknik pemeriksaan validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model analisa interaktif (interative model of analysis). Dalam analisis ini peneliti 

bergerak dalam tiga komponen analisis yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian 

data (data display), penarikan kesimpulan (conclusing drawing) selama penelitian 

berlangsung. Reduksi data (data reduction), yaitu: proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan trasformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Jadi, reduksi data merupakan suatu 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang dari yang tidak 

perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-

kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasikan. Penyajian data (data display), yaitu 

kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini dirancang 

guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk padu sehingga dapat dilihat 

yang sedang terjadi dan ditentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah 

terus melangkah melakukan analisis sasaran yang dikiaskan oleh penyajian sebagai 

sesuatu yang berguna. Penarikan kesimpulan/ verifikasi (coclusing drawing) 

merupakan suatu konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Pada awalnya kesimpulan tersebut kurang jelas kemudian 

semakin meningkat secara eksplisif dan memiliki landasan yang kuat. Kesimpulan 

akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data yang terakhir. Untuk lebih 
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jelasnya, proses analisis data dengan model interaktif dapat dilihat dalam gambar 

sebagai berikut. 

 
Gambar 1: Skema Model Analisis Interaktif 

Teknik analisis yang peneliti gunakan untuk menganalisis data yaitu teknik 

deskriptif komparatif (statistik deskriptif komparatif) dan teknik analisis kritis. Teknik 

ini peneliti gunakan untuk membandingkan hasil sebelum penelitian dengan hasil pada 

akhir setiap siklus. Sedangkan teknik analisis kritis berkaitan dengan data kegiatan 

untuk mengungkapkan kelemahan dan kelebihan siswa dan guru dalam proses belajar 

mengajar berdasarkan kriteria normatif yang diturunkan dari kajian teori maupun dari 

ketentuan yang ada. 

Prosedur pelaksanaan PTK digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Per Siklus 

a. Siklus Pertama  

Penelitian dilakukan pada 20 siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 02 Jaten 

kabupaten Karanganyar. Dari 20 siswa tersebut, perolehan nilai pada siklus 

pertama, silai tertinggi 7, nilai terendah 5, rata-rata 5,75.  Anak yang 

mendapat nilai 5 sebanyak 7 orang, yang memperoleh nilai 6 sebanyak 11 

anak dan yang mendapat nilai 7 sebanyak 2 orang siswa. 

b. Siklus Kedua 

Dari 20 siswa tersebut, perolehan nilai pada siklus kedua, silai tertinggi 9, 

nilai terendah 6 , rata-rata 7,85.  Anak yang mendapat nilai 6 sebanyak 3 

orang, yang memperoleh nilai 7 sebanyak 4 anak dan yang mendapat nilai 8 

sebanyak 6 orang siswa dan yang mendapat nilai 9 sebanyak 7 siswa. 

 

Berarti pembelajaran dengan menerapkan teknik pembelajaran”SQ3R” dapat 

meningkatkan prestasi keterampilan membaca pada anak. Jika dilihat dari prestasi 

belajar Bahasa Indonesia keterampilan membaca baik pada siklus I dan Siklus II, 

terdapat kenaikan rata-rata yang signifikan. 

Klasifikasi prestasi belajar Bahasa Indonesia keterampilan membaca seperti 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 9.  Klasifikasi Prestasi Belajar pelajaran Bahasa Indonesia pada SK 3.  

Klasifikasi Nilai 
Sebelum Perbaikan 

(Siklus I) 
Sesudah Perbaikan  

(Siklus II) 
Frekuensi Prosentase Frekuensi Prosentase 

A 9 0 00,00 7 35,00 
B 8 0 00,00 6 30,00 
C 7 2 35,00 4 20,00 
D 6 11 55,00 3 15,00 
E 5 7 10,00 0 00,00 
Jumlah 20 100,00 20 100,00 

Dari tabel di atas, diperoleh keterangan bahwa : 

1. Jumlah siswa yang memperoleh nilai 5 pada siklus pertama sebanyak 7 siswa, 

setelah dilakukan perbaikan (siklus II) tidak ada siswa yang memperoleh nilai 

5. 
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2. Jumlah siswa yang memperoleh nilai 6 pada siklus pertama sebanyak 11 siswa, 

setelah dilakukan perbaikan (siklus kedua) tinggal 3 siswa yang memperoleh 

nilai 6. 

3. Jumlah siswa yang memperoleh nilai 7 pada siklus pertama sebanyak 2 siswa, 

setelah dilakukan perbaikan (siklus kedua) meningkat menjadi 3 siswa yang 

memperoleh nilai 7. 

4. Tidak ada siswa yang memperoleh nilai 8 pada siklus pertama, setelah 

dilakukan perbaikan (siklus kedua) terdapat 6 siswa yang memperoleh nilai 8 

5. Tidak ada siswa yang memperoleh nilai 9 pada siklus pertama, setelah 

dilakukan perbaikan (siklus kedua) terdapat 7 siswa yang memperoleh nilai 9. 

 

SIMPULAN 

Dari hasil penilaian proses dan penilaian hasil belajar dapat diambil simpulan  

bahwa menerapkan teknik pembelajaran “SQ3R” dapat  meningkatkan penguasaan 

bacaan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dengan menerapkan teknik pengajaran 

“SQ3R” dapat meningkatkan rata-rata prestasi Bahasa Indonesia keterampilan 

membaca Rata-rata pada siklus pertama sebesar 5,75 menjadi 7,85 pada siklus kedua. 

Terdapat peningkatan jumlah siswa dalam pencapaian kenaikan prestasi keterampilan 

membaca, sebagai berikut : 

1. Jumlah siswa yang memperoleh nilai 5 pada siklus pertama sebanyak 7 siswa, 

setelah dilakukan perbaikan (siklus kedua) tidak ada siswa yang memperoleh 

nilai 5. 

2. Jumlah siswa yang memperoleh nilai 6 pada siklus pertama sebanyak 11 siswa, 

setelah dilakukan perbaikan (siklus kedua) tinggal 3 siswa yang memperoleh 

nilai 6. 

3. Jumlah siswa yang memperoleh nilai 7 pada siklus pertama sebanyak 2 siswa, 

setelah dilakukan perbaikan (siklus kedua) meningkat menjadi 3 siswa yang 

memperoleh nilai 7. 

4. Tidak ada siswa yang memperoleh nilai 8 pada siklus pertama, setelah 

dilakukan perbaikan (siklus kedua) terdapat 6 siswa yang memperoleh nilai 8. 

5. Tidak ada siswa yang memperoleh nilai 9 pada siklus pertama, setelah 
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dilakukan perbaikan (siklus kedua) terdapat 7 siswa yang memperoleh nilai 9. 
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ABSTRAK 

Kemampuan menulis karya ilmiah mahasiswa Unnes masih jauh dari nilai standar. Ini 
menjadi masalah ketika mahasiswa akan membuat tugas atau menyelesaikan skripsi. 
MKU bahasa Indonesia hadir menjadi solusi untuk semua masalah tersebut. Dalam 
penelitian ini terfokus untuk menjelaskan pengaruh dari pelatihan literasi informasi 
terhadap peningkatan kemampuan menulis karya ilmiah. Penelitian ini mengobservasi 
50 mahasiswa MKU Bahasa Indonesia dengan pelatihan literasi informasi. Hasil 
prasiklus menunjukan nilai 64,3. Siklus I menunjukan hasil nilai 71,6 dan siklus II 
menunjukan nilai 75,3. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa program 
literasi informasi secara efektif  berhasil meningkatkan kualitas kemampuan menulis 
karya ilmiah  dan sikap positif mahasiswa Unnes.  
 
Kata kunci: literasi informasi, menulis, karya ilmiah 
 

PENDAHULUAN 

Menulis merupakan hal yang penting bagi mahasiswa. Dalam perjalanan 

mereka menjadi seorang mahasiswa, keterampilan berbahasa yang satu ini selalu 

diperlukan. Sebagai contoh dalam menulis makalah untuk tugas mata kuliah tertentu, 

menulis hasil penelitian mahasiswa, baik penelitian lapangan, penelitian laboratorium, 

maupun penelitian pustaka. Hal yang tak kalah penting menulis dibutuhkan sebagai 

sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana, yaitu dalam hal ini menulis skripsi. 

Lebih luas lagi, menulis dibutuhkan sebagai ajang publikasi mereka untuk 

menyampaikan pikiran dan gagasan mahasiswa pada saat mereka kuliah maupun 

ketika kelak mereka menjadi seorang pendidik. Tanpa keterampilan menulis, 

mahasiswa akan menjadi manusia yang statis dan tidak dapat mengekspresikan apa 

yang ada dalam pikiran. Dari paparan ini terlihat jelas bahwa menulis, khususnya 

menulis karya ilmiah merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa.  
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Mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan menulis yang baik untuk 

menunjang keberhasilannya di perguruan tinggi. Namun, minat mahasiswa untuk 

melakukan aktivitas menulis masih tergolong rendah. Rangsangan untuk menulis yang 

diberikan dosen seperti memberikan tugas untuk membuat karya ilmiah sering 

diberatkan oleh sebagian besar mahasiswa. Mahasiswa menanggapi negatif dan sering 

merasa terbebani dengan tugas tersebut dan juga perlombaan karya ilmiah hanya 

diikuti oleh sebagian kecil dari jumlah mahasiswa yang ada. 

Dari observasi awal yang dilakukan di kelas Mata Kuliah Umum Bahasa 

Indonesia yang diikuti oleh 50 orang mahasiswa yang belajar mata kuliah tersebut, 

ternyata banyak sekali permasalahan yang dihadapi mereka ketika menulis karya 

ilmiah. Permasalahan-permasalahan tersebut dari kesulitan mencari topik karya 

ilmiah, mengembangkan topik ke dalam kalimat-kalimat penjelas, membuat kalimat-

kalimat yang tepat dan efektif, masalah tentang diksi, sampai dengan masalah EYD. 

Mereka mengakui bahwa kalaupun ide sudah mereka dapat, mereka tetap sulit 

menuangkan ide mereka ke dalam suatu bentuk karangan.  

Berdasarkan kenyataan tersebut, perlu suatu upaya yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan kompetensi menulis karya ilmiah bagi mereka. Salah satu upaya yang 

akan dilakukan ialah dengan program pelatihan literasi informasi. Kebutuhan akan 

pentingnya informasi dalam perkembangan era teknologi informasi adalah salah satu 

penentu utama lahirnya masyarakat informasi atau bahasa “kekiniannya” adalah 

information society. Lahirnya masyarakat informasi ini, membuat begitu pentingnya 

pengetahuan mengenai literasi informasi.  Literasi Informasi adalah kemampuan untuk 

mengetahui kapan ada kebutuhan untuk informasi, untuk dapat mengidentifikasi, 

menemukan, mengevaluasi, dan secara efektif menggunakan informasi tersebut untuk 

isu atau masalah yang dihadapi.  

Seorang pengajar pendidikan literasi bagi mahasiswa di Eastern California 

University, menjelaskan bahwa sebenarnya mahasiswa tidak memiliki kesulitan untuk 

menulis. Yang menjadi masalah bagi mereka adalah kemampuan berpikir yang dalam 

untuk mendapatkan, mengelola dan memproses informasi yang cukup untuk menjadi 

sebuah tulisan (Caron, 2008:139). 
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Penelitian lain mengenai kesulitan membuat karya tulis bagi para mahasiswa 

di Thailand menjelaskan bahwa dari 272 orang mahasiswa yang menjadi partisipan 

tersebut berpendapat bahwa untuk mendapatkan informasi dalam membuat karya tulis, 

umumnya mereka menggunakan internet dan menurut mereka mendapatkan informasi 

yang relevan dan menggabungkannya menjadi sebuah esai merupakan hal tersulit. 

Dalam penelitian tersebut direkomendasikan agar dalam kegiatan pratulis di mana 

mahasiswa mengumpulkan informasi dari internet, harus diajarkan hal-hal penting 

seperti pemilihan informasi, cara mengutip, serta pembuatan sitasinya untuk 

mendapatkan informasi yang relevan dan menghindari plagiarisme (Pornpan, 

2008:78). 

Seorang ahli literasi informasi, Badke (2008:49) mengatakan bahwa ada 10 hal 

negatif yang  sudah berkembang dan menjadi ”DNA”(mendarah daging) dalam 

kegiatan penelitian mahasiswa adalah: (1) Mahasiswa yang giat menggunakan 

komputer tidak akan membuat mahasiswa tersebut menjadi peneliti yang baik; (2) 

Kebanyakan mahasiswa tidak belajar banyak hal dari berbagai kesalahan pada saat 

melakukan kegiatan riset dasar, (3) Umumnya mahasiswa berfikir bahwa mereka 

adalah peneliti yang jauh lebih baik dari pada kenyataannya; (4)Umumnya mahasiswa 

tidak pernah menggunakan sumber di database yang sudah dilanggan dengan mahal 

oleh perpustakaan; (5) Banyak mahasiswa yang tidak benar-benar mengerti perbedaan 

yang esensial antara jurnal ilmiah dan website; (6) Kondisi awal paper penelitian 

mahasiswa biasanya sangat basic, sangat kacau balau, dan penuh dengan URL yang 

tidak layak pakai (evaluated). Hal ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan; (7) Adalah 

sangat mungkin untuk mengajar mahasiswa untuk melakukan penelitian yang lebih 

efektif daripada yang mereka lakukan; (8) Adalah sangat mungkin untuk mengajar 

mahasiswa untuk menggunakan hasil riset secara etis. (9) Adalah sangat mungkin 

untuk mengajar mahasiswa untuk menikmati penelitian; (10) Seorang mahasiswa yang 

tidak mengerti bagaimana melakukan riset, tidak dapat diartikan sebagai seorang yang 

terdidik. 

Dalam kaitannya dengan permasalahan diatas, literasi informasi atau 

diterjemahkan juga sebagai keberiformasian  merupakan sebuah konsep keahlian 

esensial untuk dikembangkan dalam era informasi untuk menjadi salah satu opsi 
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pemecahan masalah di atas. Permasalahan yang sama seperti di atas sebenarnya timbul 

sejak dulu dan karena sebab yang sama itulah maka Zurkowski pada tahun 1974 

menyuarakan sebuah urgensi terhadap generasi yang berliterasi informasi untuk 

pertama kalinya sbb: “Orang-orang yang terlatih untuk memanfaatkan aplikasi sumber 

daya informasi untuk pekerjaan mereka dapat disebut dengan orang yang “berliterasi 

informasi”(Zurkowski, 1974:6). 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah dengan pelatihan literasi 

informasi dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah 

pada mahasiswa mata kuliah umum bahasa Indonesia? Tujuan penelitian ini yaitu 

meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah mahasiswa MKU bahasa Indonesia 

Unnes melalui melalui pelatihan literasi informasi.  

 

TINJAUAN LITERATUR 

Menurut Sarwono (2010:2) karya ilmiah adalah suatu tulisan dalam bentuk 

artikel atau yang lain, misalnya skripsi yang didasarkan pada hasil penelitian. Tulisan 

tersebut dipaparkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang baku dan menggunakan metode 

ilmiah tertentu.  

Setiap karya ilmiah harus mengandung kebenaran ilmiah yakni kebenaran yang 

tidak didasarkan hanya pada rasio tetapi juga dibuktikan secara empiris. Hasil dari 

penerapan metode ilmiah inilah yang disebut sebagai karya ilmiah. Lebih lanjut 

menurut Brotowidjoyo (dalam Arifin, 2004:4) karangan ilmiah merupakan suatu 

karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan disajikan 

berdasarkan fakta yang ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar.  

Di awal tahun 1990an, pengertian literasi informasi yang diusulkan oleh 

ALA, secara umum, diterima. Menurut ALA: 

information literacy is a set of abilities requiring individuals to recognize 
when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use 
effective needed information".  Artinya, Literasi Informasi diartikan sebagai 
kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi informasi yang 
dibutuhkannya, mengakses dan menemukan informasi, mengevaluasi 
informasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan etis. 
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Dari uraian di atas, literasi informasi sangat berkaitan erat dengan kemampuan 

berpikir kritis dan kepekaan terhadap semua aspek kehidupan. Literasi informasi 

menuntut kemampuan menganalisis suatu informasi untuk digunakan secara tepat 

untuk memecahkan masalah. Literasi Informasi tidak hanya berkaitan dengan 

mengakses informasi, namun lebih kepada proses pembentukan seseorang menjadi 

pembelajar seumur hidup. 

Pengertian yang sama juga diberikan oleh Asosiasi Pekerja Informasi Sekolah 

Indonesia (APISI) yaitu literasi informasi adalah seperangkat keterampilan untuk 

mendapatkan jalan keluar dari suatu masalah yang ada. Keterampilan ini mencakup 

keterampilan mengidentifikasi masalah, mencari informasi, menyortir, menyusun, 

memanfaatkan, mengkomunikasikan dan mengevaluasi hasil jawaban dari pertanyaan 

atau masalah yang dihadapi. 

Hepworth (1999) dalam Irawati (2005) mendefinisikan information literacy 

sebagai proses memperoleh pengetahuan terhadap perilaku dan keahlian dalam bidang 

informasi, sebagai penentu utama dari cara manusia mengeksploitasi kenyataan, 

membangun hidup, bekerja, dan berkomunikasi dalam komunitas informasi. Sehingga 

dari beberapa definisi tersebut dapat dikatakan bahwa literasi informasi kemampuan 

seseorang untuk mengenali informasi yang dibutuhkan dan kemampuan untuk 

menemukan letak informasi tersebut, kemudian mengevaluasi dan juga mampu 

menggunakan informasi tersebut secara efektif. 

 

METODE PENELITIAN 

Penilitian ini menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Desain 

penilitian ini melalui empat tahapan yaitu:  (1) Tahap I Perencanaan, (2) Tahap II 

Tindakan, (3) Tahap III Observasi, dan (4) Tahap IV Refleksi. 

Data penelitian ini adalah skor penilaian karya ilmiah mahasiswa pada pra 

siklus, siklus I, dan siklus II. Selain itu, dibutuhkan data hasil observasi dan hasil 

wawancara di kelas.  Sumber data dalam penelitian ini adalah 50 mahasiswa Unnes 

yang mengikuti mata kuliah umum bahasa Indonesia. Peneliti berkolaborasi dengan 

dosen pengampu mata kuliah.  
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Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan 

untuk data yang berupa hasil observasi lapangan. Informasi yang diperoleh dan semua 

permasalahan yang muncul dalam implementasi tindakan dibahas, didiskusikan, 

dipelajari, dan dipecahkan bersama antara peneliti dan kolaborator. Teknik analisis 

kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yakni yang berupa analisis 

hasil tulisan mahasiswa. 

Indikator keberhasilan tindakan terdiri atas keberhasilan proses dan 

keberhasilan produk. Indikator keberhasilan proses dapat dilihat dari pelaksanaan 

proses pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, menyenangkan, dan meningkatkan 

kepercayaan diri mahasiswa. Sementara itu, keberhasilan proses diperoleh jika nilai 

rata-rata mahasiswa dalam menulis karya ilmiah setelah diberi tindakan sebesar 75. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA 

Penelitian ini diawali dengan tahap persiapan dan perencanaan. Pada tahap ini 

kegiatan yang dilakukan ialah (1) mengidentifikasi masalah yang dihadapi mahasiswa 

dalam mengikuti Mata Kuliah Umum khususnya dalam praktik menulis karya ilmiah, 

(2) mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah yang dihadapi mahasiswa dalam 

menulis karya ilmiah, dan (3) berdiskusi antara peneliti dan kolabolator secara sinergis 

untuk merencanakan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam 

mengimplementasikan pelatihan literasi informasi.  

Pembahasan hasil penelitian ditujukan untuk menemukan jawaban atas 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Permasalahan pertama yaitu adakah 

peningkatan kemampuan pemahaman menulis karya ilmiah mahasiswa MKU dengan 

pelatihan literasi informasi. Persoalan peningkatan kemampuan menulis karya ilmiah 

dijawab dengan menggunakan perbandingan rata-rata siklus I dan siklus II untuk 

mengetahui peningkatan tiap perkuliahan baik dari kegiatan prasiklus sampai siklus II. 

Untuk mengukur hasil karya ilmiah mahasiswa, maka mahasiswa diminta 

untuk memberikan karya ilmiah awal sepanjang 2000 kata. Karya ilmiah ini sudah 

diminta untuk dibuat sebelum program pelatihan dimulai dan dikumpulkan pada 

minggu pertama. Kemudian pada minggu ketiga mahasiswa diminta lagi untuk 

menulis karya tulis akhir (1500 kata) yang dikumpulkan pada pertemuan akhir atau 
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minggu keempat. Karya tulis ini kemudian dinilai dengan skor kriteria penulisan karya 

tulis yang meliputi: ide penulisan, organisasi tulisan, gaya bahasa, dan tata bahasa 

(Jago, 2005). 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilakukan dua siklus dan tiap siklus 

terdiri atas dua pertemuan. Pelaksanaan dilaksanakan awal perkuliahan semester 

genap 2016 yaitu bulan Mei. Pelaksanaan dilaksanakan minggu pertama, kedua, 

ketiga, dan keempat bulan Mei di tengah perkuliahan. 

Kondisi awal nilai mahasiswa MKU bahasa Indonesia Semester Genap Tahun 

Pelajaran 2016/2017 dituangkan dalam rekapitulasi hasil tes pada kondisi 

awal/prasiklus. Hal  ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. 

 
Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Tes Menulis Karya Ilmiah berupa Makalah pada 
Kondisi Awal/Prasiklus 
 

No Nilai Kategori Frekuensi % Hasil Klasikal 

1. 55—60  Kurang  7 14% 50 mahasiswa 
mencapai nilai total 
3217 dengan rata-
rata nilai 64,3 dalam 
kategori cukup. 

2. 61—65  Cukup  23 46% 
3. 66—70  Lebih dari 

Cukup 
12 24% 

4. 71—80  Baik 8 16% 
5. 81—85  Lebih dari 

Baik 
0 0% 

6. 86—100  Sangat Baik 0 0% 
 Jumlah 50 100% 

 
Berdasarkan hasil tes kondisi awal, peneliti mendesain pembelajaran yang akan 

dilakukan. Pembelajaran yang telah didesain akan dilaksanakan pada siklus I.  

 

Siklus I 

Siklus I terdiri atas dua kali pertemuan. Setiap pertemuan berlangsung selama 

100 menit. Setiap pertemuan terdiri atas tiga kegiatan yaitu kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan kegiatan akhir. Desain pembelajaran dilaksanakan dengan pelatihan literasi 

informasi. Pada pertemuan pertama perkuliahan terdiri atas dua tahap: tahap 

membangun konteks dan tahap pemodelan. (1) Tahap membangun konteks adalah 

tahap penyampaian tujuan perkuliahan dan pemberian langkah-langkah literasi 
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informasi (diadaptasi dari ACRL, 2000) yaitu identifikasi masalah penulisan dan 

sumber informasi relevan, pencarian dan akses informasi, evaluasi dan seleksi 

informasi dalam berbagai sumber, penggunaan informasi secara efektif untuk menulis, 

dan plagiarisme dan aspek legal informasi. (2) Tahap pemodelan adalah tahap ketika 

siswa mengamati model/contoh karya ilmiah yang telah disiapkan oleh dosen. Setelah 

tahap mengamati, selanjutnya mahasiswa dan dosen menganalisis teks karya ilmiah. 

Hal yang dianalisis adalah tentang struktur teks dan kaidah kebahasaan. Setelah itu, 

siswa diminta secara mandiri membuat karya ilmiah yang akan dibahas. 

Pertemuan kedua juga terdiri atas tiga kegiatan yaitu kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan kegiatan akhir. Pertemuan kedua terdiri atas dua tahap: tahap penyuntingan 

dan tahap penyampaian karya ilmiah. (1) Tahap penyuntingan adalah tahap ketika 

mahasiswa saling menyunting pekerjaan milik mahasiswa lain dengan panduan dari 

dosen. Hal yang disunting adalah struktur teks dan kaidah kebahasaan. (2) Tahap 

penyampaian karya ilmiah adalah tahap penyempaian secara lisan tentang karya ilmiah 

yang dibuatnya. Setelah tahap penyampaian karya ilmiah, mahasiswa diminta 

memperbaiki dan mengumpullkan karya ilmiah yang telah diperbaiki pada pertemuan 

berikutnya. Berdasarkan perkuliahan siklus I, diperoleh data sebagai berikut. 

 
Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Tes Menulis Karya Ilmiah berupa Makalah pada 
Siklus I 
 

No Nilai Kategori Frekuensi % Hasil Klasikal 

1. 55—60  Kurang  2 4% 50 mahasiswa 
mencapai nilai total 
3558 dengan rata-
rata nilai 71,16 
dalam kategori 
cukup. 

2. 61—65  Cukup  10 20% 
3. 66—70  Lebih dari 

Cukup 
12 24% 

4. 71—80  Baik 22 44% 
5. 81—85  Lebih dari 

Baik 
4 8% 

6. 86—100  Sangat Baik 0 0% 
 Jumlah 50 100% 

 

Berdasarkan tabel tersebut, secara klasikal target perkuliahan belum tercapai. 

Hasil rata-rata yang dicapai adalah 71,6. Nilai ini masih dibawah indikator yang 

peneliti tetapkan. Refleksi siklus I yaitu pembelajaran dilakukan dengan baik, namun 
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topik-topik yang dihasilkan belum sesuai ketentuan. Selain itu, masih banyak terjadi 

kesalahan tentang kaidah kebahasaan dalam menulis karya ilmiah. Berdasarkan hasil 

refleksi ini, peneliti memutuskan untuk melanjutkan penelitian ke siklus II.  

Siklus II 

Siklus II terdiri atas dua pertemuan. Setiap pertemuan terdiri atas kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pertemuan pertama terdiri atas dua tahap: tahap 

membangun konteks dan tahap pemodelan karya ilmiah. (1) Tahap membangun 

konteks adalah tahap penyampaian tujuan perkuliahan dan pemberian langkah-

langkah literasi informasi (diadaptasi dari ACRL, 2000) yaitu identifikasi masalah 

penulisan dan sumber informasi relevan, pencarian dan akses informasi, evaluasi dan 

seleksi informasi dalam berbagai sumber, penggunaan informasi secara efektif untuk 

menulis, dan plagiarisme dan aspek legal informasi. Pada tahap ini penggunaan 

informasi sercara efektif untuk menulis mendapat porsi lebih banyak dibandingkan 

pada siklus I. (2) Tahap pemodelan karya ilmiah adalah tahap pemberian contoh teks 

karya ilmiah, pada tahap ini mahasiswa bersama dosen menganalisis teks karya ilmiah 

dari struktur teks sampai kaidah kebahasaan. Setelah itu, mahasiswa diberi tugas untuk 

membuat karya ilmiah.  

Pada pertemuan kedua terdiri atas kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

akhir. Pertemuan kedua terdiri atas dua tahap: tahap penyuntingan karya ilmiah, dan 

tahap penyampaian karya ilmiah. (1) Tahap penyuntingan karya ilmiah adalah tahap 

ketika mahasiswa dengan panduan dosen saling menyunting karya ilmiah milik 

mahasiswa lain. Hal yang disunting adalah kedalaman topik dan kaidah kebahasaan. 

(2) Tahap penyampaian karya ilmiah adalah tahap ketika mahasiswa mampu 

mengomunikasikan karya ilmiahnya dihadapan mahasiswa lain. Berdasarkan siklus II 

diperoleh hasil sebagai berikut.  

Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Tes Menulis karya ilmiah siklus II 

Rentang 
Nilai 

Kategori Frekuensi % Hasil Klasikal 

86-100 Sangat Baik 8 16% Sebanyak 50 mahasiswa 
mencapai nilai total 
3765 dengan rata-rata 
nilai 75,3 dalam 
kategori baik. 

81-85 Lebih dari baik 16 32% 
71-80 Baik 20 40% 
65-70 Lebih dari 

cukup 
6 12% 
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60-65 Cukup  - - 
 

 Berdasarkan hasil karya ilmiah mahasiswa siklus II, didapatkan hasil bahwa 

hasil perkuliahan telah memenuhi kriteria penilaian karya ilmiah. Walaupun ada 

beberapa mahasiswa yang belum mencapai target, jumlahnya hanya sedikit jika 

dibandingkan dengan mahasiswa yang sudah memenuhi target. Maka dari itu, peneliti 

bersama kolaborator memutuskan untuk menghentikan penelitian ini pada siklus II. 

 

 

 

 

Pembahasan 

 Berdasarkan perkuliahan siklus I dan siklus II, didapatkan hasil yang 

meningkat. Agar memperoleh gambaran jelas tentang peningkatan tersebut, berikut 

disajikan perbandingan antarsiklus.  

Tabel 4 Perbandingan Nilai Tiap-tiap Aspek Menulis Karya Ilmiah  

No. Siklus Rentang Nilai Rata-
rata 

55-60 61-65 66-70 71-80 85-81 100-86  
1. Siklus 

I 
2 10 12 22 4  71,16 

2. Siklus 
II 

 6 20 16 8  75,3 

 

 Pada tabel 4 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara klasikal ada 

peningkatan rata-rata yaitu siklus I rata-rata 71,16 meningkat menjadi rata-rata 75,3 

pada siklus II. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil menulis karya 

ilmiah berupa makalah dengan program pelatihan literasi informasi mahasiswa MKU 

Bahasa Indonesia Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017. Peningkatan ini bisa 

terjadi karena mahasiswa benar-benar mengikuti program pelatihan literasi informasi 

menulis karya ilmiah dengan baik, mereka berusaha menulis karya ilmiah berupa 

makalah sesuai sistematika yang benar, menggunakan kalimat efektif, sesuai kaidah 

EYD. Mahasiswa secara runtut melakukan pembelajaran yang 
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diterapkan/diinstruksikan oleh dosen. Dengan kondisi seperti itulah maka hasil 

pembelajaran mahasiswa bisa meningkat dari siklus I ke siklus II. 

 Dari hasil perbandingan menulis karya ilmiah menerapkan program pelatihan 

literasi informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelatihan literasi informasi dapat 

meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menulis karya ilmiah. Ketrampilan 

menulis karya ilmiah pada siklus II menunjukkan bahwa semua mahasiswa sudah 

mencapai nilai di atas standar ketuntasan penelitian. Penelitian tentang keterampilan 

menulis karya ilmiah dengan pelatihan literasi informasi yang telah dilakukan 

menunjukkan hasil yang baik. 

SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan sebanyak dua 

siklus dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Penerapan pelatihan literasi informasi 

dapat meningkatkan motivasi pembelajaran menulis karya ilmiah pada mahasiswa 

MKU bahasa Indonesia khususnya pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Hal tersebut tampak pada peningkatan proses pembelajaran. Mahasiswa lebih aktif 

berpartisipasi dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. (2) Penerapan pelatihan 

literasi informasi dapat meningkatkan keterampilan menulis menulis karya ilmiah 

pada mahasiswa MKU bahasa Indonesia khususnya pada Semester Genap Tahun 

Pelajaran 2016/2017, hal ini terlihat pada peningkatan nilai rata-rata menulis kalimat 

sesuai EYD dari rata-rata siklus I sebesar 71,16 menjadi rata-rata 75,3 pada siklus II. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan gemar membaca dan kemampuan 
membaca pengumuman melalui model pembelajaran Examples non examples pada 
anak tunagrahita di kelas IV SDLB-C Yakut Purwokerto yang berjumlah 10 siswa 
yang terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan. Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dalam 2 siklus dimana dalam setiap 
siklusnya terdiri dari 2 pertemuan. Setiap siklus meliputi perencanaan, tindakan, 
observasi, refleksi. Untuk memperoleh hasil data keaktifan belajar siswa yaitu dengan 
menggunakan lembar aktivitas siswa. Aktivitas siswa pada siklus I mencapai 71,87% 
dan Siklus II 81,87%. Berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan angket respon 
siswa terhadap , respon  siswa pada siklus I diperoleh rata-rata 28 dengan presentase 
70% pada siklus II diperoleh rata-rata 32,7 dengan presentase 81,87%. Aktivitas guru 
pada siklus I diperoleh  80% dan pada siklus II 90%. Kesimpulan dalam penelitian ini 
adalah bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia melalui model pembelajaran Examples 
non examples dapat meningkatkan gemar membaca dan kemampuan membaca pada 
anak tunagrahita materi teks pengumuman. 
 
Kata Kunci : Gemar Membaca, Kemampuan Membaca Pengumuman, Model 
Pembelajaran Examples non examples, Anak  Tunagrahita. 
 
ABSTRACT 
This study aims to improve reading fondness and the ability to read the announcement 
through the model of learning Examples non examples in children tunagrahita in 
grade IV SDLB-C Yakut Purwokerto which amounted to 10 students consisting of 8 
male students and 2 female students. This study is a Classroom Action Research 
conducted in 2 cycles where in each cycle consists of 2 meetings. Each cycle includes 
planning, action, observation, reflection. To obtain the result of student learning 
activity data is by using student activity sheet. Student activity in the first cycle reached 
71.87% and Cycle II 81.87%. Based on the results of the study by giving a 
questionnaire of student responses to, students' responses in cycle I obtained an 
average of 28 with 70% percentage in cycle II obtained an average of 32.7 with a 
percentage of 81.87%. Teacher activity in cycle I was 80% and 90% in cycle II. The 
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conclusion in this research is that learning Indonesian through learning model 
Examples non examples can improve reading and reading ability in children 
tunagrahita announcement text material. 
 
Keywords: Reading Fond, Reading Capability Announcement, Learning Model 
Examples non examples, Child Tunagrahita. 
 

PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah hak semua warga negara juga termasuk hak warga 

indonesia, tanpa kecuali apakah dia normal maupun dalam katagori anak berkebutuhan 

khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang menyimpang dari anak 

normal (atau: average child) pada karakteristik mental, fisik atau sosial. Tunagrahita 

merupakan salah satu anak berkebutuhan khusus yang memiliki kecerdasan di bawah 

anak normal sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus agar dapat berkembang 

dengan optimal dan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. 

Anak tunagrahita atau dikenal juga dengan istilah terbelakangan mental karena 

keterbatasan kecerdasanya mengakibatkan dirinya sukar untuk mengikuti program 

pendidikan di sekolah biasa secara klasikal, oleh karena itu anak terbelakangan mental 

membutuhkan layanan pendidikan secara klasikal, oleh karena itu anak 

keterbelakangan mental membutuhkan layanan pendidikan secara khusus yakni 

dengan kemampuan anak tersebut (Soemantri, 2012) 

Anak-anak tersebut perlu dididik mengenai pengetahuan dasar seperti 

membaca sederhana, namun anak tunagrahita dalam minat membaca dan kemampuan 

membaca masih kurang dikarenakan belum sepenuhnya guru memahami model 

pembelajaran seperti apa yang bisa menunjang kemampuanya walaupun anak tersebut 

memilki kesitimewaan dibandingkan anak-anak yang normal lainya. Guru kelas IV 

SDLB-C Yakut Purwokerto juga menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam 

pembelajaran membaca masih menggunakan acuan gerak tubuh, seperti menunjukan 

kearah jam tangan berarti menunjukan huruf dari jam adalah J dengan begitu siswa 

akan mengingat lebih paham dibanding hanya mengatakan huruf J saja sehingga 

ketertarikan anak tunagrahita  dalam proses pembelajaran sangat kurang karena 

metode ini memiliki keterbatasan karena tidak semua huruf dapat dicontohkan dengan 

gerak tubuh. 
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KAJIAN TEORITIK 

Menurut Tampubolon (1990: 5) membaca adalah satu dari empat kemampuan 

bahasa pokok, dan merupakan satu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan. 

Dalam komunikasi tulisan, sebagaimana telah dikatakan, lambang-lambang bunyi 

bahasa diubah menjadi lambang-lambang tulisan atau huruf-huruf, dalam hal ini huruf-

huruf menurut alfabet latin. Dapat dipahami bahwa pada tingkatan membaca 

permulaaan, proses pengubahan inilah yang terutama dibina dan dikuasai dan ini 

terutama dilakukan pada masa anak-anak, khususnya pada permulaan di 

sekolah.Pengertian perubahan ini juga mencangkup pengenalan huruf-huruf sebagai 

lambang bunyi-bunyi bahasa. Setelah pengubahan dimaksud diatas dikuasai secara 

mantap, barulah penekanan diberikan pada pemahaman isi bacaan. Inilah yang dibina 

dan dikembangkan pada tahun-tahun selanjutnya disekolah. 

Menurut Dalman (2013: 141) minat baca merupakan dorongan untuk 

memahami kata demi kata dan isi yang terkandung dalam teks bacaan tersebut, 

sehingga pembaca dapat memahami hal-hal yang dituangkan dalam bacaan itu.  

Example non examples merupakan model pembelajaran dengan memprsiapkan 

gambar, diagram, atau tabel sesuai materi bahan ajar dan kompetensi, sajian gambar 

ditempel atau memakai LCD/OHP, dengan petunjuk guru siswa mencermati sajian, 

diskusi kelompok tentang sajian gambar, presentasi hasil kelompok, bimbingan 

penyimpulam, evaluasi,dan refleksi (Roestiyah, 2001: 73)   

Menurut (Agus Suprijono, 2009 : 125) Langkah – langkah model pembelajaran 

Examples Non Examples, diantaranya :    

1. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Gambar-

gambar yang digunakan tentunya merupakan gambar yang relevan dengan  materi 

yang dibahas sesuai dengan Kompetensi Dasar. 

2. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui LCD/OHP/In 

FocusPada tahap ini Guru dapat meminta bantuan siswa untuk mempersiapkan 

gambar dan membentuk kelompok siswa. 

3. Guru memberi petunjuk dan kesempatan kepada peserta didik untuk 

memperhatikan/menganalisa  gambar. Peserta didik diberi waktu melihat dan 
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menelaah gambar yang disajikan secara seksama agar detil gambar dapat dipahami 

oleh peserta didik, dan guru juga memberideskripsi tentang gambar yang diamati. 

4. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa gambar 

tersebut dicatat pada kertas. Kertas yang digunakan sebaiknya disediakan guru. 

5. Tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil diskusinya. dilatih 

peserta didik untuk menjelaskan hasil diskusi mereka melalui perwakilan kelompok 

masing-masing. 

6. Mulai dari komentar/hasil diskusi peserta didik, guru mulai menjelaskan materi 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

7. Guru dan peserta didik menyimpulkan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Anak tunagrahita atau dikenal juga dengan istilah terbelakangan mental karena 

keterbatasan kecerdasanya mengakibatkan dirinya sukar untuk mengikuti program 

pendidikan di sekolah biasa secara klasikal, oleh karena itu anak terbelakangan mental 

membutuhkan layanan pendidikan secara klasikal, oleh karena itu anak 

keterbelakangan mental membutuhkan layanan pendidikan secara khusus yakni 

dengan kemampuan anak tersebut (Soemantri,2012: 103) 

Pengelompokan pada umunya didasarkan pada taraf inteligensinya, yang 

terdiri dari keterbelakangan ringan, sedang, dan berat.sebagai berikut : 

 Tunagrahita ringan disebut juga moron atau debil. Kelompok ini memiliki IQ antara 

68-52 menurut Binet, sedangkan menurut Skala Weschler (WISC) memiliki IQ 6-

55. Mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. 

Dengan bimbingan dan pendidikan yang baik, anak terbelakangan mental ringan 

pada saatnya akan dapat memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri. Namun 

demikian anak terbelakangan mental ringan tidak mampu melakukan penyesuaian 

social secara independen dan pada umumnya anak tunagrahita ringan tidak 

mengalami gangguan fisik. Mereka secara fisik tampak seperti anak normal pada 

umumnya, oleh karena itu agak sukar membedakan secara fisik anatara anak 

tunagrahita ringan dengan anak normal. 

 Tunagrahita sedang, anak tunagrahita sedang disebut juga imbesil.Kelompok ini 

memiliki IQ 51-36 pada Skala Binet dan 54-40 menurut Skala Weschler 

(WISC).Anak terbelakangan mental sedang bisa mencapai perkembangan MA 
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sampai kurang lebih 7 tahun.Mereka dapat didikan mengurus diri sendiri, 

melindungi diri sendiri dari bahaya seperti menghindari berjalan dijalan raya, 

berlindung dari hujan, dan sebagainya. 

Anak tunagrahita sedang sangat sulit bahkan tidak dapat  belajar secara akademik 

seperti belajar menulis, membaca, dan berhitung walaupun mereka masih dapat 

menulis secara social, misalnya menulis namanya sendiri, alamat rumahnya. Dalam 

kehidupan sehari-hari anak tunagrahita sedang membutuhkan pengawasan terus-

menerus, mereka juga masih dapat bekerja ditempat kerja terlindung. 

 Tunagrahita berat, kelompokan anak tunagrahita berat sering disebut 

idiot.Kelompok ini dapat dibedakan lagi antara anak tunagrahita berat dan sangat 

berat.Tunagrahita berat (severe) memiliki IQ antara 32-20 menurut Skala Binet dan 

anatar 39-25 menurut Skala Weschler (WISC).Tunagrahita sangat berat (profound) 

memiliki IQ dibawah 19 menurut Skala Binet dan IQ di bawah 24menurut Skala 

Weschler (WISC). 

Anak tunagrahita berat memerlukan bantuan perawatan secara total dalam hal 

berpakaian, mandi, makan dan lain-lain.bahkan mereka memerlukan perlindungan 

dari bahaya sepanjang hidupnya.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDLB-C Yakut Purwokerto, 

Kabupaten Banyumas, yang berjumlah 10 siswa untuk mata pelajaran Bahasa 

Indonesia semester 2. Materi dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah teks 

pengumuman, dengan menerapkan model pembelajaran Examples non examples pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia yang akan dimulai pada minggu ke 1 dan minggu ke 

2 bulan Mei 2014. 

Siklus Penelitian Tindakan Kelas direncanakan akan melalui dua siklus. Setiap 

siklus terdiri dari dua pertemuan, tetapi jika dalam siklus dua tersebut masih belum 

berhasil maka akan dilanjutkan pada siklus berikutnya. Teknik untuk mendapatkan 

data penelitian adalah observasi siswa dan observasi guru, tugas observer satu yaitu 

mengamati aktivitas guru dengan menerapkan model pembelajaran Examples non 

examples, dan observer dua yaitu mengamati aktivitas siswa dalam proses 
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pembelajaran. Desain penelitian tindakan kelas yang dikemukakan oleh Kemmis dan 

Mc taggart pada hakekatnya berupa perangkat atau untaian-untaian dengan satu 

perangkat terdiri dari 4 komponen yang perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 

refleksi.  

Data dari aktivitas siswa dan aktivitas guru dilakukan dengan mengobservasi 

aktivitas yang dilakukan siswa dan guru selama proses pembelajaran. Observasi yang 

dilakukan dengan bantuan pengamat observer dua dan observer satu. Data hasil gemar 

membaca dan kemampuan membaca menggunakan angket respon siswa terhadap 

model pembelajaran Examples non examples dan evaluasi berupa isian singkat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan II yang terdiri dari 

empat langkah, yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting). Siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I 

karena target penelitian belum tercapai. 

Hasil Penelitian Tindakan Kelas yang telah dilaksankan pada siklus I dan siklus 

II di kelas IV SDLB-C Yakut Purwokerto adalah sebagai berikut:  

Gemar membaca dapat diukur dari angket yang dilaksanakan pada akhir siklus. 

Hasil respon siswa terhadap gemar membaca melalui model pembelajaran Examples 

non examples dapat dilihat pada tabel 1 dan gambar 1 sebagai berikut: 

 
Tabel 1.   Hasil Gemar Membaca Siswa Terhadap model pembelajaran Examples non 

examples I dan Siklus II 

 
 
 

No Pencapaian respon siswa Siklus I Siklus II 
1 Rata-rata 28 32,7 
2 Persentase 70 81,87 
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Gambar 1: Histogram Peningkatan Angket Gemar Membaca Pengumuman Siswa 

Kelas IV SDLB-C Yakut Purwokerto 
 

Dari tabel 1 dan histogram 1 hasil angket gemar membaca siswa terhadap 

pembelajaran Examples non examples tabel dapat dilihat bahwa rata-rata angket 

respon siswa pada siklus I yaitu 28 sedangkan pada siklus II yaitu 32,7. Persentase 

yang di dapatkan pada siklus I yaitu 70%, sedangkan pada siklus II yaitu 81,87%. 

Nilai tes kemampuan membaca siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia 

diperoleh dari hasil soal evaluasi yang dilaksanakan pada  setiap ahir pertemuan. Hasil 

tes kemampuan membaca siswa dapat dilihat pada tabel 2 dan gambar 2 berikut ini: 

 
Tabel 2. Peningkatan Kemampuan Membaca Pengumuman Bahasa Indonesia Siklus 

I dan Siklus II 
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Nilai rata-rata

No Pencapaian Siklus I Siklus II 
1 Nilai terendah 40 60 
2 Nilai tertinggi 100 100 
3 Nilai rata-rata 71 86 

 Ketuntasan belajar 60% 90% 
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Gambar 2. Histogram peningkatan tes kemampuan membaca pengumuman Bahasa 
Indonesia SDLB-C Yakut Purwkerto siklus I dan siklus II 

Dari tabel 2 dan histogram 2 tes kemampuan membaca dapat dilihat bahwa ada 

peningkatan hasil belajar pada siklus I dan siklus II, yaitu dari rata-rata 71 menjadi 86. 

Peningkatan ketuntasan prestasi belajar pada siklus I sebesar 60% yaitu 6 siswa dari 

10 siswa yang tuntas belajar. Pada siklus II ketuntasan belajar menjadi 90% yaitu 9 

siswa dari 10 siswa yang tuntas belajar.  

Peningkatan aktivitas guru dalam proses pembelajaran terjadi dari siklus I ke 

siklus II. Peningkatan aktivitas guru dapat dilihat pada tabel 3 berikut: 

Tabel 3.  Peningkatan Aktivitas Guru Siklus I dan Siklus II 
No Siklus Persentase 
1. I 80 
2. II 90 

 

 
   Gambar 3. Histogram Peningkatan Aktivitas Guru Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan tabel 3 dan histogram 3 dijelaskan bahwa aktivitas guru dalam 

pengelolaan pembelajaran melalui model pembelajaran Examples non examples dari 

siklus I sampai dengan siklus II mengalami peningkatan yaitu dari persentase 80% 

pada siklus I menjadi 90% pada siklus II. 

 
 
Tabel 4. Peningkatan Aktivitas Siswa Kelas IV SDLB-C Yakut Purwokerto Siklus I 

dan Siklus II 
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Gambar 4. Histogram Peningkatan Aktivitas Siswa Kelas IV SDLB-C Yakut 

Purwokerto Siklus I dan Siklus II 
 

Peningkatan persentase aktivitas siswa pada gambar 4 dan histogram 4 yaitu 

71,87% pada siklus I  dan 81,87% pada siklus II. Peningkatan persentase aktivitas 

siswa menunjukan bahwa melalui model pembelajaran Examples non examples dapat 

membuat siswa untuk aktif dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi 

pengumuman. 

Peningkatan keaktifan siswa ini merupakan hasil dari model pembelajaran 

Examples non examples yang dilakukan oleh peneliti, jika pada pembelajaran biasanya 

guru menggunakan gerak tubuh dalam penyampaian pembelajaran khususnya dalam 

membaca sehingga metode ini kurang efektif digunakan karena tidak semua huruf 

dapat dicontohkan dengan gerak. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: 

1. Gemar membaca siswa Bahasa Indonesia materi teks pengumuman pada kelas IV 

SDLB-C Yakut Purwokerto melalui model pembelajaran Examples non examples 

dalam pembelajaran dapat meningkat. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan 

adanya lembar angket gemar membaca siswa terhadap kemampuan membaca teks 

pengumuman siswa pada siklus I adalah 28 dan presentase 70%, sedangkan pada 

siklus II adalah 32,7 dan presentase 81,87%. Hasil angket gemar membaca siswa 

terhadap kemampuan membaca pegumuman dapat diterima dengan sangat baik. 

71.87
81.87
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2. Kemampuan membaca siswa materi teks pengumuan kelas IV SDLB-C Yakut 

Purwokerto dapat meningkat melalui model pembelajaran Examples non examples 

dengan menyesuaikan metode dalam pembelajaran. Rata-rata kelas dapat dilihat 

pada siklus I adalah 71 dengan ketuntasan belajar sebesar 60%, sedangkan pada 

siklus II adalah 86 dengan ketuntasan belajar sebesar 90%.  

 

Saran 

 Model pembelajaran Examples non examples akan menfasilitasi siswa untuk 

belajar dengan aktif dan meningkatkan ketertarikan pada pelajaran. Adapun saran yang 

dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran Examples non examples merupakan model pembelajaran yang 

menggunakan gambar sehingga dapat meningkatkan kemampuan membaca anak 

tunagrahita. 

2. Dengan memperhatikan gambar-gambar yang akan ditampilkan kepada siswa, 

gambar sesuai kemampuan siswa, karena anak tunagrahita lebih menyukai 

pembelajaran dengan menggunakan gambar dan bervariasi warna namun tetap pada 

tujuan pembelajaran. Siswa yang masih kurang dalam menangkap informasi 

dibimbing dan diarahkan oleh guru. Guru harus intensif  berinteraksi dengan siswa 

karena anak tunagrahita akan lebih nyaman apabila diperhatikan.  

3. Model pembelajaran Examples non examples dapat melatih anak tunagrahita 

menjadi pribadi yang bisa menghargai pendapat teman yang lain dalam kegiatan 

diskusi kelompok kecil yang tentunya diarahkan oleh guru. 

4. Dengan memperhatikan kondisi siswa karena setiap anak tunagrahita memiliki 

karakteristik dan sikap yang berbeda-beda sesuai dengan IQ masing-masing yang 

sehingga guru lebih intensif dalam membimbing siswa.  

5. Pembelajaran dengan memberikan media gambar sebaiknya diikuti dengan 

penggunaan metode atau teknik belajar yang sesuai sehingga anak tunagrahita dapat 

menerima pembelajaran di kelas seperti model pembelajaran Examples non 

examples. 
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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Tajussalatin sebagai hasil 
tradisi literasi yang berhasil menjadi acuan dan pedoman pemerintahan raja-
raja di Melayu dan Jawa. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka. 
Hasil kajian menunjukkan bahwa Tajussalatin memuat konsep ideal tata 
cara pemerintahan versi Islam yang di dalamnya terkandung tugas dan 
kewajiban raja, menteri penulis dan duta. Tajussalatin memiliki 
persebaran yang luas di Melayu dan Jawa. Tajussalatin telah 
dialihbahasakan ke dalam bahasa Jawa, Belanda, Perancis dan Inggris. 
Tajussalatin menjadi salah satu literasi populer yang dipelajari oleh para 
raja, bangsawan hingga rakyat biasa.  
 
 
Kata kunci: Tajussalatin, Pemerintahan, Raja, Melayu, Jawa. 
 
 
 
PENDAHULUAN 

Tradisi literasi Islam di Indonesia mulai muncul pada abad ke-14 

hingga 15 M di Melayu. Tradisi literasi pada masa awal ini mula-mula 

muncul dalam bentuk karangan yang bersifat keagamaan dan sastra. 

Selanjutnya masuk dalam ranah keilmuan dan falsafah pada abad ke-16 dan 

mencapai puncaknya pada abad Ke-17 M (Hadi W.M, 2010). Abad ini 

merupakan masa bangkitnya Kesultanan Aceh Darussalam (1516-1700M).  

Dua tokoh awal dalam tradisi literasi di Nusantara adalah Hamzah 

Fansuri di Sumatera dan Sunan Bonang di Jawa. Dua tokoh ini dikenal 

sebagai wali sufi dan guru kerohanian yang terkemuka pada zamannya. Hasil 

karya tulis mereka memuat tentang metafisika, etika, estetika, hermeneutika 

dan psikologi keruhanian Islam. Karangan mereka mempengaruhi pandangan 
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hidup (way of life), sistem nilai dan gambaran dunia (weltanschauung) 

penduduk Islam Nusantara (Hadi W.M, 2010). Tokoh penting lain yang tidak 

diketahui secara pasti riwayat hidupnya, namun memiliki karya yang menjadi 

acuan dan pedoman para raja adalah Bukhari Al-Jauhari dengan kitabnya 

yang berjudul Tajussalatin. Kajian ini akan membahas mengenai 

Tajussalatin sebagai salah satu hasil tradisi literasi yang menjadi dasar 

pedoman pemerintahan raja-raja Islam di Melayu dan Jawa.  

 

TAJUSSALATIN  

Dalam konsep Islam, raja dan rakyat adalah manusia yang takluk 

kepada hukum Allah. Hanya saja, raja adalah khalifah fil ardh, wakil 

Allah di muka bumi yang memiliki tugas dan kewajiban untuk mengurus 

rakyatnya. Inilah tujuan utama penulisan kitab Tajussalatin di dunia 

Islam (Fang, 2011).   

Tajussalatin dalam bahasa Arab terdiri atas dua kata yakni Taj dan 

Salatin. Taj berarti mahkota dan salatin merupakan bentuk jamak dari 

sultan. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa Tajussalatin adalah 

Mahkota Raja-Raja. Tajussalatin juga diartikan sebagai Mahkota Segala 

Raja (Fang, 2011). Roorda van Eysinga menyebutkan bahwa Tajussalatin 

tidak hanya merupakan Mahkota Segala Raja, tetapi disebut juga sebagai 

Kroon der Maleische Handschriften atau mahkota dari segala naskah 

Melayu (Dipodjojo, 1981).  

Tajussalatin merupakan kitab pertama dalam kesusastraan Melayu 

yang memiliki genre ketatanegaraan (Wan Ali, 2014). Pengarang kitab 

ini adalah Bukhari Al-Jauhari, Hooykaas menyebut bahwa hal tersebut 

memiliki dua arti yakni Bukhari saudagar permata atau Bukhari dari 

Johor (Dipodjojo, 1981; Fang, 2011). P.P. Roorda van Eysinga 

berpendapat bahwa nama Bukhari Al-Jauhari bukanlah nama asli, tetapi 

nama kehormatan yang diberikan kepada penulis yang terkenal pandai 

dan berilmu pengetahuan. Hal ini mengacu pada penggunaan bahasa Arab 
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kuno yang menyebutkan bahwa bukhar berarti bijaksana dan 

berpengetahuan (Dipodjojo, 1981).  

Menurut Ph. S. van Ronkel, kitab Tajussalatin ini diterjemahkan 

dari sebuah kitab Parsi yang kini sudah hilang, salah satu sumbernya 

adalah Siyar al-Muluk karya Wazir Nizam al-Muluk (lahir 1017/1018) 

dan cerita-cerita populer seperti Mahmud dan Ayaz, Khusrayu dan Syirin, 

Yusuf dan Zulaika serta beberapa syair yang terdapat dalam kitab ini 

berbentuk matsnawi, ruba’i, dan ghazal bentuk syair yang populer dalam 

bahasa Parsi (Fang, 2011). Hooykaas tidak sependapat, naskah 

Tajussalatin adalah sebuah kitab yang ditulis dalam bahasa Melayu di 

Aceh, walaupun judulnya dalam bahasa Arab dan berisi Parsi-Islam 

(Fang, 2011). Zuber Usman (1963) menyebutkan bahwa pengarang 

Tajussalatin adalah Bukhari Al-Jauhari. Bukhari dari Johor, anak seorang 

Johor yang tinggal di Aceh pada masa Sultan Iskandar.  

Titi mangsa penulisan Tajussalatin tidak dijelaskan secara 

gamblang. Bukhari Al-Jauhari hanya memberi petunjuk dalam 

mukadimah Tajussalatin sebagai berikut. 

Barang siapa yang dapat mengirai segala aksara sepatah ghaib itu 
dengan bilangan abjad, maka orang itu mengetahu pada masa mana 
fakir mengarang kitab ini (Dipodjojo, 1981). 
 

Berdasarkan mukadimah tersebut, kata ghaib menjadi kunci 

penggambaran angka tahun penulisan kitab. Tahun penulisan tersebut 

dapat dipecahkan oleh Werndly dan Winstedt dengan memberi nilai pada 

tiap huruf yang menyusun kata ghaib. Kata ghaib dalam bahasa Arab 

terdiri atas tiga huruf, yakni ghain, ya’ dan ba’. Ghain memiliki nilai 

angka 1000, ya’ bernilai 10 dan ba’ bernilai 2. Kesemuanya berjumlah 

1012. Hal ini menandakan tahun 1012 H atau bertepatan dengan 1603 M 

(Anuar Nordin, 2014).  

Tajussalatin dipersembahkan oleh Bukhari Al-Jauhari kepada Sultan 

‘Alaudin Ri’ayat Shah Sayyid Al-Mukammil (1590-1604) sebagai 

sumbangan seorang ulama untuk membantu sultan menjalankan 
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pemerintah (Anuar Nordin, 2014). Tajussalatin lahir atas dasar masalah 

perebutan tahta para bangsawan Aceh pada akhir abad ke-16 hingga awal 

abad ke-17 (Anuar Nordin, 2014). Hal ini sebagaimana yang dinyatakan 

oleh Hadi W.M (2001) berikut.  

Krisis yang berkepanjangan ini timbul pada akhir masa 
pemerintahan Sultan ‘Ala al-Din Ri’ayat Syah al-Qahhar (1568-
1571) yang dipicu oleh konflik di lingkungan keluarga sultan 
sendiri.perang terbuka antara keluarga sultan berkobar dengan 
cepat. Selama beberapa bulan sesudah Sultan al-Qahhar wafat 
kekacauan tidak terkendali lagi dan selama beberapa bulan itu pula 
Aceh diperintah oleh tiga orang sultan secara berturut-turut.    
   

ISI TAJUSSALATIN 

Isi kitab Tajussalatin terdiri atas bagian pendahuluan yang 

dilanjutkan dengan uraian yang meliputi dua puluh empat fasal 

(Dipodjojo, 1981). Bagian pendahuluan berisi doa dan pujian kepada 

Allah, salawat kepada Rasulullah saw, keluarga dan para sahabatnya 

empat khalifah. Pertama kepada Abu Bakar al-Sidik, kedua kepada Umar 

yang adil, ketiga kepada Ustman yang Sidik dan rafik, keempat kepada 

Ali yang ghazi (Dipodjojo, 1981; Fang, 2011; Hadi W.M., 2010). 

Kemudian pengarangnya menyatakan bahwa hanya Allah yang memiliki 

hukum di dunia ini. Selanjutnya, pengarang menyatakan sebagai berikut.  

... kitab ini untuk menyatakan perkataan peri pekerjaan segala raja-
raja dan menteri, hulubalang dan rakyat dan barang yang 
bergantung ibarat yang amin dan simpan supaya orang beroleh 
manfaat dan menurut katanya, Maka dinamai kitab ini Tajussalatin, 
artinya Mahkota Segala Raja-raja (Fang, 2011; Hadi W.M., 2010). 
 

Adapun isi ke-24 fasal tersebut secara umum dapat disebutkan 

sebagai berikut. Fasal pertama dimulai dengan kalimat man ‘arafa 

nafsahu faqad 'arafa rabbahu, barang siapa mengenal dirinya maka akan 

mengenal tuhannya. Fasal ini berkenaan dengan konsep awal penciptaan 

manusia, kehidupan manusia di dunia dan kehidupan di akhirat.  

Fasal kedua dimulai dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa 

illa liya’buduun. Tiadalah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk 

menyembah kepadaKu. Fasal ini memuat tentang Allah sebagai pencipta 
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alam dan isinya termasuk jin dan manusia. Oleh sebab itu, manusia perlu 

untuk mengenal Dzat dan sifat Allah.  

 Fasal ketiga berisi tentang kehidupan manusia di dunia. Perjalanan 

di dunia diumpamakan sebagai musafir atau orang asing yang sedang 

menempuh perjalanan menuju tempat yang kekal. Perjalanan tersebut 

membutuhkan bekal berupa amal saleh. Fasal keempat memuat ayat qullu 

nafsin dzaiqatal maut. Setiap yang bernafas pasti mati. Fasal ini 

menerangkan dua golongan manusia. Golongan pertama adalah golongan 

yang mencintai dunia dan lupa akan mati. Golongan kedua orang yang 

beramal saleh dan mengetahui bahwa dunia ini fana. Fasal ini juga berisi 

tentang kematian dan kehidupan setelah mati.  

Fasal kelima berisi tentang martabat dan kekuasaan raja, arti adil 

dan keadilan, kemuliaan raja, kekuasaan raja dan kedaulatan negeri yang 

diperintah seorang raja. Terdapat contoh pemerintahan model Nabi Musa, 

Yusuf, Daud, Muhammad saw, Abu Bakr, Umar, Utsman dan Ali. Pada 

akhir fasal kelima, Bukhari Al-Jauhari (Fang, 2011; Wan Ali, 2014) 

mengutip Kitab Adab al-Mulk karya Nizam al-Mulk, tentang sepuluh 

syarat seorang raja (1) raja harus akhil balik dan berpendidikan untuk 

dapat membedakan baik dan jahat, (2) raja harus berilmu dan 

berpendidikan, (3) raja harus memilih menteri yang akhil balik, pandai, 

berilmu pengetahuan, dan dapat mengerjakan tugas sesuai bidangnya, (4) 

raja hendaklah memiliki paras yang baik. Apabila parasnya kurang baik, 

hendaknya memiliki budi pekerti yang luhur, (5) raja harus seorang yang 

pemurah dan dermawan. Pemurah adalah sifat bangsawan dan orang 

berbudi. Kikir adalah sifat orang musyrik dan murtad, (6) raja hendaknya 

ingat pada kebajikan orang, (7) raja selayaknya adalah pemberani. Berani 

menegur pejabat yang menyalahi perintah dan undang-undang, (8) raja 

tidak boleh banyak makan, minum dan tidur, (9) raja hendaklah tidak 

gemar bermain perempuan dan (10) raja hendaklah seorang laki-laki. 

Apabila keturunan raja hanya ada perempuan, perempuan itu boleh 

dijadikan raja asal tetap dijaga agar tidak menimbulkan fitnah.        
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Fasal keenam berisi tentang keadilan dan cara penegakannya. Raja 

yang adil memerintah dan melepaskan orang yang teraniaya. Fasal 

ketujuh berisi tentang budi pekerti raja yang adil, keharusan bersahabat 

dengan para ulama, raja harus memperhatikan rakyat agar tidak 

terdhalimi, raja tidak diperkenankan hanya mendengar laporan dari 

pejabat kerajaan, namun harus melihat sendiri keadaan negeri dan 

rakyatnya. Fasal ini juga menjelaskan pembagian satu hari menjadi empat 

bagian; satu bagian untuk beribadah kepada Tuhan, satu bagian untuk 

mengurus rakyat dan kerajaan, satu bagian untuk makan dan tidur dan 

satu bagian untuk berlatih senjata, memanah dan sebagainya.  

Fasal kedelapan berisi tentang raja yang kafir namun berlaku adil,  

yakni raja Nusyirwan. Raja Nusyirwan memiliki tiga cincin. Cincin 

pertama tersurat jangan kerja sesuatu yang tiada berbicara dengan orang 

yang berbudi. Cincin kedua tersurat jangan alpa daripada rakyat dalam 

sekalian halnya. Cincin ketiga tersurat jangan gusar atas kesalahan 

orang, baik orang yang dikasihi maupun seteru .  

Fasal kesembilan berisi tentang raja-raja yang dzalim dan ancaman 

terhadap orang yang dzalim dan senang menindas. Fasal ini juga 

menyebutkan lima orang yang sangat dimurkai Allah, yaitu (1) raja yang 

dzalim, (2) menteri yang jahat, (3) orang yang melalaikan ajaran agama 

pada keluarganya, (4) orang yang aniaya dan mengurangi hak istrinya, 

(5) raja yang melanggar syariat.   

Fasal kesepuluh berisi tentang tugas, kewajiban dan budi pekerti 

empat tiang kerajaan. Keempat  tiang tersebut adalah (1) menteri tua yang 

bijaksana, bersabar, berinsaf dan berbangsa, (2) panglima yang berani, 

bangsawan, dan dermawan serta dapat memelihara raja dan rakyatnya, 

(3) khazin atau bendahara yang benar dan amanat memelihara harta raja, 

(4) mukhbar atau pembawa berita yang cerdik dan dapat mengabarkan 

keadaan negeri kepada raja.  

Di dalam fasal kesepuluh dirincikan lima sikap dan budi pekerti 

seorang raja sebagai berikut (1) pengampun. Apabila mengetahui ada 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
1011 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

menteri yang berbuat salah, janganlah raja segera menghukumnya. 

Peringatkanlah lebih dahulu satu hingga tiga kali. Apabila masih berbuat 

salah, jatuhilah hukuman sesuai dengan hukum yang benar. (2) 

Bijaksana. Raja disarankan untuk tidak menyita barang seorang menteri 

yang berbuat salah. Walaupun barang tersebut merupakan kekayaan raja 

yang pernah diberikan kepada sang menteri. Penyitaan tersebut bukan 

perbuatan seorang bangsawan. (3) Bersepakat. Hendaklah segala 

tindakan dan perbuatan raja merupakan hasil sepakat dengan para 

menteri. (4) Terbuka. Hendaklah raja dengan suka hati menerima bicara 

menteri dan rakyat yang menyampaikan isi hati. (5) Penuh pertimbangan. 

Hendaklah raja jangan mudah menerima laporan yang bersifat memfitnah 

(Dipodjojo, 1981). 

Fasal kesepuluh ini juga menjelaskan dua puluh tujuh syarat ideal 

seorang menteri. Syarat tersebut adalah sebagai berikut. (1) Takwa 

kepada Allah, (2) Tahu berterima kasih atas anugerah dari raja, (3) tidak 

membelanjakan uang negara untuk diri sendiri, (4) tidak memanfaatkan 

amanah raja untuk kepentingan pribadi (5) menyiapkan segala keperluan 

raja, (6) hendaklah menteri menjaga agar raja tidak menyalahi syariat, (7) 

mengingatkan raja yang telah melanggar syariat dengan cara yang bijak, 

(8) jangan takabur terhadap amanah raja dan dzalim kepada rakyat, (9) 

menteri berusaha memperbesar kekayaan raja, (10) menteri adalah 

sumber berita yang benar, terutama pada saat negara dalam bahaya, (11) 

hendaknya menjadi pelindung fakir dan miskin, (12) menteri meminta 

petunjuk dan melaporkan hasilpekerjaan kepada raja, (13) perbuatan 

menteri harus dipikirkan masak terlebih dahulu, (14) menteri harus penuh 

keyakinan dalam mengerjkan tugas, (15) bersifat pemurah dan hati yang 

luas, (16) menyukai orang yang berbakti pada rajanya, (17) menegur 

pelanggar perintah raja dan menghukum agar orang lain tidak berbuat 

serupa, (18) ingat bahwa segala sesuatu diketahui oleh Tuhan dan sadar 

bahwa kebesaran kerajan adalah karunia Tuhan, (19) menteri selalu 

menjunjung tinggi hukum, (20) berbudi pekerti yang baik, lemah lembut, 
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berbuat yang benar, menjauhi yang salah, (21) menegur raja yang berbuat 

salah dengan cara yang bijak, (22) menjaga raja dari ahli bid’ah, (23) 

menolong rakyat yang kesulitan dan membebaskan dari kejahatan, (24) 

mengajak hulubalang dan rakyat berbakti kepada raja, (25) mencari mitra 

yang baik dan sahabat yang berbudi agar dapat membantu pekerjaan raja, 

(26) memilih orang yang layak untuk diserahi pekerjaan raja, (27) 

menteri bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diserahkan 

kepadanya. 

Fasal kesebelas berisi tentang lima syarat menjadi penulis kerajaan 

sebagai berikut (1) penulis hendaknya luas pengetahuan, mengetahui 

ilmu falak, perhitungan waktu dan kesusasteraan, (2) pribadi penulis 

harus terpuji, tutur kata halus, ingatan tajam, pandai berkata-kata, dan 

baim tulisannya, (3) saat menulis pilihlah tempat yang suci, terhindar dari 

segala gangguan sehingga yang dituliskan bersih, (4) telitilah yang telah 

ditulis dan melarang siapapun untuk membaca tulisan itu tanpa izin, (5) 

kata yang dipilih harus tepat, berulang, ejaan benar sehingga tidak 

menimbulkan salah tafsir. (Dipodjojo, 1981)    

Fasal kedua belas berisi tentang tugas dan kewajiban para duta 

kerajaan. Adapun syarat duta adalah sebagai berikut. (1) berparas baik, 

fasih bicara, benar perbuatannya, (2) memiliki pengetahuan yang luas, 

(3) kuat iman, budiman dan bijaksana, (4) tidak tamak dan berbudi 

pekerti, (5) kata-katanya benar dan dapat dipercaya (Dipodjojo, 1981) 

Fasal ketiga belas berisi tentang budi pekerti menjadi hamba raja. 

Fasal keempat belas berisi tentang cara mendidik anak. Fasal kelima 

belas berisi tentang berlaku hemat. Fasal keenam belas berisi tentang akal 

dan orang berakal. Fasal ketujuh belas berisi tentang undang-undang 

dasar kerajaan. Fasal kedelapan belas berisi tentang ilmu kiafat dan 

firasat. Fasal kesembilan belas berisi tentang tanda-tanda ilmu kiafat dan 

firasat. Fasal kedua puluh berisi tentang hubungan hamba yang beragama 

Islam terhadap rajanya. Fasal kedua puluh satu berisi tentang hubungan 

hamba yang kafir terhadap rajanya. Fasal kedua puluh dua berisi tentang 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
1013 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

keadilan dan sifat mulia. Fasal kedua puluh tiga berisi tentang sifat 

menepati janji. Fasal kedua puluh empat merupakan fasal penutup yang 

berisi tentang petunjuk pelaksanaan pedoman (Dipodjojo, 1981).  

 

 

 

TAJUSSALATIN VERSI JAWA 

Menurut Jelani Harun (Anuar Nordin, 2014) terdapat sekurang-

kurangnya 28 edisi manuskrip Tajussalatin yang dapat ditemui. 

Penyebaran Tajussalatin dari Aceh ke tempat lain seperti Jakarta, Tanah 

Melayu, Brussel, Leiden, London dan Oxford. Pejabat Belanda, van 

Eiysinga memerintahkan memperbanyak kitab Tajussalatin untuk 

dikirimkan ke daerah lain, termasuk ke Yogyakarta dan Surakarta 

(Sumiyardana, 2014). Menurut Woro Aryandini S. (Anuar Nordin, 2014) 

di zaman Raja Pakubuwana II, tepatnya pada tahun 1726, kitab 

Tajussalatin telah digubah menjadi khazanah sastra Jawa menjadi Serat 

Tajussalatin. Pada abad ke-18 Tajussalatin diterjemahkan ke bahasa Jawa 

atas perintah Sri Sultan Hamengku Buwono V. Kitab setebal 205 halaman 

itu masih tersimpan di museum Sonobudoyo, Pustaka Kraton Yogyakarta 

(Sakti, 2011). 

Serat Tajussalatin diterbitkan di Semarang dalam bentuk tembang 

macapat berjumlah 1307 bait. Isi singkatnya dapat ditemukan dalam 

Pratelan Kawontenaning Boekoe-boekoe Basa Djawi tjitakan XXXIII  

tahun terbit 1920. Pratelan ini dikerjakan oleh R. Poerwasoewignja dan 

R. Wirawangsa (Dipodjojo, 1981). Berikut adalah ringkasan isi Serat 

Tajussalatin.  

Pupuh I, Dandanggula, 8 bait berisi pembukaan. Pupuh II, 
Asmarandana, 21 bait berisi kewajiban raja terhadap rakyat. Pupuh 
III, Srinata, 20 bait berisi kewajiban para menteri kerajaan. Pupuh 
IV, Dandanggula, 80 bait berisi pengadilan Prabu Tajussalatin 
dalam memutus perkara, dilanjutkan pengunduran diri Prabu 
Tajussalatin dan menyerahkan pemerintahan kepada patih, penghulu 
dan jaksa. Pelajaran Prabu Tajussalatin tentang seni memerintah. 
Pupuh V, Dandanggula, 20 bait berisi pelajaran yang akan 
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disampaikan dalam buku tersebut. Pupuh VI, Asmarandana, 26 bait 
berisi tentang kejadian manusia sejak dalam kandungan sampai lahir 
dan tentang jumlah tulang serta urat dalam tubuh manusia. Pupuh 
VII, Srinata, 43 bait berisi nasihat kepada raja jangan sampai 
berbuat seperti raja Pirngon, Raja Sadat, dan raja Namrut. 
Dilanjutkan dengan terjemah dalil-dalil. Pupuh VIII, Pangkur, 43 
bait berisi cara mengenali Hyang widi. Dilanjutkan mengartikan 
dalil-dalil. Kemudian menceritakan malaikat maut mencabut nyawa 
raja Sahria dan cerita harta benda raja dirampas fakir miskin. Pupuh 
IX, Kinanti, 33 bait berisi perbuatan baik dan jahat serta derajat 
manusia sempurna. Mengartikan dalil dilanjutkan dengan pelajaran 
akhir hidup manusia. Pupuh X, Dandanggula, 57 bait berisi sikap 
ideal para raja. Pupuh XI, Mijil, 42 bait berisi pemerintahan Nabi 
Muhammad saw dan empat khalifah. Pupuh XII, Pangkur, 45 bait 
berisi tentang keadilan raja, pemerintahan yang menyebabkan 
kerusakan, pelajran pendeta tentang hubunga kerja raja dan menteri. 
Pupuh XIV, Dandanggula, 114 bait berisi nasihat pendeta kepada 
raja dan menterinya, sikap utama raja, kutukan Allah terhadap raja 
yang aniaya. Pupuh XV, Pangkur, 76 bait berisi kisah raja yang baik, 
adil dan berani. Pupuh XVI, Srinata, 104 bait berisi kemulian raja, 
pelajaran raja kepada menterinya, sifat utama raja dan contoh 
teladan raja yang adil. Pupuh XVII, Dandanggula, 140 bait berisi 
kemuliaan para raja dan memilih menteri. Pupuh XVIII, Srinata, 165 
bait berisi pedoman raja memilih menteri, laporan menteri dan sifat 
raja mulia dan tercela. Pupuh XIX, Asmarandana, 83 bait berisi janji 
setia patih. Pupuh XX, Kinanti, 90 bait berisi tugas dan kewajiban 
penulis, Pupuh XXI, pangkur, 70 bait berisi tugas dan kewajiban 
duta. Pupuh XXII, Dandanggula, 58 bait berisi kewajiban 
menteri,pelajaran raja pada tentaranya, pelajaran tidak meuruti istri 
dalam memutus perkara. Pupuh XXIII, Dudukwuluh, 37 bait berisi 
akibat raja menuruti kemauan istri, cara memeihara anak. Pupuh 
XXV, Dandanggula, 117 bait berisi pelajaran utama ayah terhadap 
anak, sikap terhadap raja. Pupuh XXVI, Srinata, 132 bait berisi 
pujian para punggawa raja, pelajaran tentang ilmu firasat. Pupuh 
XXVII, Pangkur, 87 bait berisi tanda manusia baik atau jahat. 
Hukuman raja kepada rakyat. Pupuh XXVIII, Asmarandana, 73 bait 
berisi janji, tugas dan kewajiban raja. Pupuh XXIX, Dandanggula, 
53 bait berisi aturan raja bagi rakyat yang Islam dan kafir. Pupuh 
XXX, Pangkur, 37 bait berisi sifat pemurah dan kikir. Pupuh XXXI, 
Dandanggula, 52 bait janji raja, keutamaan raja dan menteri. Pupuh 
XXXII, Srinata, 42 bait berisi lanjutan tindakan utama raja dan 
menteri (Dipodjojo, 1981).      
 

 Dalam Serat Tajussalatin, judul kitab menjadinama tokoh, yakni 

Prabu Tajussalatin.  
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TAJUSSALATIN: LITERASI RAJA ISLAM DI MELAYU DAN 

JAWA 

Sejak pertama kali ditulis hingga akhir abad ke-19, banyak salinan 

Tajussalatin yang telah dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran 

Tajussalatin meluas dan menjadi bacaan umum penduduk Nusantara baik 

dari kalangan raja Melayu, kaum terpelajar hingga rakyat biasa (Anuar 

Nordin, 2014) Tahun 1827 Tajussalatin diterjemahkan ke bahasa Belanda 

oleh Roorda van Eiysinga. Tahun 1878 diterjemahkan ke bahasa Perancis 

oleh A. Merre. Tahun 1920 diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh E. 

Winstedt (Sakti, 2011).  

 Menurut Hadi W.M. gagasan dan kisah-kisah yang dikandung 

dalam Tajussalatin memberi pengaruh besar pada pemikiran politik dan 

tradisi intelektual Melayu (Anuar Nordin, 2014). Masih Menurut Hadi 

W.M. salah satu sumbangan signifikan Tajussalatin adalah mewujudkan 

hubungan yang harmoni antara raja dan rakyat dalam sebuah 

pemerintahan, serta hubungan manusia dengan Allah (Anuar Nordin, 

2014). Hadi W.M. menuliskan sebagai berikut.  

Negara tidak lagi dipandang sebagai sekedar refleksi dari kedirian 
seorang raja, melainkan juga sebagai pranata yang merupakan 
wadah terwujudnya kesatuan yang harmonis antara raja dan rakyat, 
dan atara makhluk dan khalik. Tajussalatin karya Bukhari Al-Jauhari 
adalah kitab paling awal yang menandakan hadirnya fenomena ini. 
Inilah salah satu kontribusi besar Aceh bagi pemikiran dan 
peradaban di kepulauan Nusantara (Anuar Nordin, 2014). 
 

Menurut A. Hasjmy Tajussalatin disimpan dan dibaca oleh 

bangsawan di istana Kedah, Johor (Anuar Nordin, 2014). Menurut T. 

Iskandar Tajussalatin juga digunakan oleh raja-raja di Jawa sebagai 

pedoman dalam pentadbiran mereka (Anuar Nordin, 2014). Kitab 

Tajussalatin tidak hanya terkenal di negeri Melayu, melainkan juga 

beredar ke seluruh pelosok wilayah pulau Sumatera, Tanah Melayu, 

Kepulauan Riau dan pulau Jawa (Anuar Nordin, 2014). Kitab 
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Tajussalatin digunakan oleh raja-raja di Kesultanan Johor-Riau (1650-

1800M). Tajussalatin juga didapati menjadi simpanan Sultan Mahmud 

Shah Mangkat Dijulang (1685-1699M) pewaris terakhir Sultan Melaka. 

Tajussalatin juga digunakan sebagai panduan memerintah raja-raja 

Melayu, seperti di Kedah dan Johor (Anuar Nordin, 2014). Raja-raja di 

Pulau Jawa seperti di Yogyakarta dan di solo menggunakan Tajussalatin 

versi Jawa untuk memerintah negara dan memilih pegawai istana. Teuku 

Ibrahim Alfian menyatakan bahwa  

Demikian pentingnya sebagai kitab pegangan bagi raja-raja di 
Nusantara, raja-raja Mataram Islam di Jawa merasa perlu 
menerjemahkan kitab Tajussalatin yang ditulis dalam bahasa Melayu 
itu ke dalam bahasa Jawa dengan judul Serat Tajussalatin (Anuar 
Nordin, 2014). 
  

SIMPULAN 

Berdasar dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Kitab Tajussalatin dipelajari oleh golongan raja dan rakyat biasa. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Tajussalatin merupakan salah 

satu kitab hasil tradisi literasi Melayu yang ditulis oleh Bukhari Al-

Jauhari itu telah dipelajari oleh kalangan raja, bangsawan dan masyarakat 

umum. Sebagai hasil literasi Tajussalatin bahkan telah mencapai 

kedudukan tertinggi yakni menjadi acuan dan pedoman para raja untuk 

memerintah di wilayah masing-masing baik di Melayu maupun di Jawa.  
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ABSTRACT  
The ability to read literature will provide social intellectual insight. As a social 
intellectual insight, literature serves as a critical social vehicle. Critical social rides 
will provide an enlightenment to the social realities of life. In this study, aims to 
determine the ability of the appreciation of short stories by using the critical literacy 
approach on the students of Indonesian language education Trunojoyo University of 
Madura. Meanwhile, this research data in the form of text of student appreciation, so 
the research using descriptive qualitative analysis method. The result of this research 
is the students able to appreciate with critical literacy so students can understand the 
code system in understanding the literature, they are: language code, social culture 
code and literary code. In addition, by reading this critical literacy analysis, 
Indonesian Language Education students can understand the literary text in the form 
of short stories by correlating with the intrinsic elements and critical thinking of the 
students by paying attention to social justice, politics, language, and power in short 
story text. 
 
Keyword: appreciation, literature, critical literacy 
 
ABSTRAK 
Kemampuan membaca sastra akan memberikan wawasan intelektual social. Sebagai 
wawasan intelektual sosial, sastra berfungsi sebagai wahana kritis sosial. Wahana 
kritis social akan memberikan pencerahan jiwa terhadap social realita kehidupan. 
Dalam penelitian ini, bertujuan mengetahui kemampuan apresiasi cerpen dengan 
menggunakan ancangan literasi kritis pada mahasiswa Pendidikan bahasa Indonesia 
Universitas Trunojoyo Madura. Sedangkan, data penelitian ini berupa teks hasil 
apresiasi mahasiswa, sehingga penelitian menggunakan metode analisis kualitatif 
deskriptif. Hasil penelitian ini adalah mahasiswa mampu mengapresiasi dengan 
ancangan literasi kritis sehingga mahasiswa dapat memahami system kode dalam 
memahami sastra, yaitu: kode bahasa, kode sosial budaya dan kode sastra. Selain itu, 
dengan membaca ancangan literasi kritis ini, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia 
dapat memahami teks sastra yang berupa cerpen dengan mengkorelasikan dengan 
unsur-unsur intrinsik dan pemikiran kritis mahasiswa dengan memperhatikan keadilan 
sosial, politik, bahasa, dan kekuasaan dalam teks cerpen.  
 
Keyword: apresiasi, sastra, ancangan literasi kritis 
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PENDAHULUAN 

Sastra merupakan bentuk representatif realitas kehidupan masyarakat secara 

imajinasi. Meskipun bersifat imajinasi, sastra memberikan wacana yang mengandung 

kebenaran (Nurgiyantoro, 1995:2). Selain itu, sastra merupakan cerminan kehidupan 

yang terdapat dalam kenyataan sosial. Cerminan masyarakat yang terdapat dalam 

sastra merupakan bentuk refleksi yang lebih besar, lebih lengkap, lebih hidup, dan 

lebih dinamik. Hal ini sesuai dengan pendapat Damono (dalam Priyatni, 2012:12) 

bahwa sastra merupakan lembaga sosial yang menggunakan media bahasa. Lembaga 

masyarakat merupakan hubungan antarmasyarakat, antara masyarakat dengan orang-

perseorangan, antramanusia, dan antarperistiwa yang terjadi dalam batin seseorang. 

Keberadaan sastra tidak bisa dipisah oleh pembaca sastra. Pembaca 

mempunyai peranan yang penting dalam dunia sastra. Adanya peran pembaca, sastra 

mempunyai peranan yang lebih baik dalam produksi dan keilmuan. Tanpa pembaca, 

sastra akan menjadi sekedar kumpulan naskah yang tidak mempunyai arti. Salah satu 

peran pembaca adalah mengapresiasikan karya sastra. Pembaca mempunyai hak 

otonom dalam mengapresiasi karya sastra. Kemampuan pembaca mengapresiasikan 

sastra berbeda-beda karena teks sastra merupakan 

kajian interpretasi.  Keanekaragaman apresiasi pembaca terhadap karya sastra dapat 

dilihat dari kemampuan memahami teks sastra baik itu secara tersirat maupun tersurat. 

Apresiasi pembaca merupakan kegiatan sadar untuk mengenal, memahami, 

mengakui, menilai, menghargai, dan menikmati keindahann bahasa sastra. Squire dan 

Taba (dalam Zulkarnaini, 2008:25) berpendapat bahawa apresiasi sastra melibatkan 

tiga unsur inti, yaitu aspek kognitif, aspek emotif, dan aspek evaluatif. Aspek kognitif 

berhubungan dengan kemampuan pengetahuan pembaca dalam memahami unsur 

karya sastra secara objektif. Sedangkan, aspek emotif berhubungan dengan emosi 

pembaca dalam  memahami unsur keindahan dalam teks sastra. Dan aspek evaluatif 

berhubungan dengan penilaian terhadap baik dan tidak baiknya karya sastra. 

 Salah satu metode untuk mengembangkan tiga unsur kemampuan apresiasi 

pembaca adalah ancangan literasi kritis. Ancangan literasi kritis berhubungan dengan 

kemapuan daya berpikir dan kemampuan kesadaran kritis. Menurut Priyatmi 

(2010:27) bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir secara 
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logis dengan cara bertanya, menganalisis, membandingkan, mengontraskan, dan 

mengevaluasi. Sedangkan kemampuan keadasaran kritis merupakan kemampuan 

mengenali kondisi yang terdapat dalam budaya sustau masyarakat tertentu.  

 Menurut Johnson dan Freedman (dalam Priyatmi, 2010:28) bahwa kemampuan 

literasi kritis merupakan keterampian berpikir kritis pada aspek keadilan sosial, politik, 

bahasa, dan kekuasaan dalam teks. Literasi kritis merujuk pada teori kritis yang 

berpandangan bahwa secara tersirat teks mempunyai kepentingan tertentu, terutama 

kepentingan ideologi. Kepentingan tersebut dapat diungkapkan maknanya dengan 

menggunakan pendekatan kritis. Sehingga, literasi kritis dapat menginterpretasikan 

teks sastra tidak hanya memahami bahasa yang dilihat dari kode-kode bahasa, tetapi 

lebih dalam lagi yaitu melihat bahasa sebagai konstruksi sosial yang tidak pernah 

netral. Sebagai konstruksi sosial yang tidak pernah netral, bahasa mempunyai fungsi 

sebagai alat untuk menginformasikan, menarik perhatian, mempersuasi, dan 

memanipulasi.  

 Menurut  Cervetti, dkk. (2001) menyebutkan bahwa literasi kritis mempunyai 

ciri-ciri yaitu: literasi kritis merupakan kajian kritik (critiqua), fokus kajian literasi 

kritis membahas tentang asumsi, produksi pengetahuan, kekuasaan, representasi, 

implikasinya, dan aspek bahasa yang diamati adalah ideologi dan konstruksi realitas 

yang terdapat dalam teks. Berdasarkan ciri-ciri di atas,  secara praktis langkah-langkah 

membaca sastra dengan metode ancangan literasi kritis dapat dilakukan dengan 

memahami teks sastra, menemukan pola-pola bahasa yang berisi ide-ide tentang 

kekuasaan, penindasan terhadap ras, kelas sosial, gender atau hubungan timbal balik 

antara ketiganya.  

 Membaca dengan model ancangan literasi kritis sangan bermanfaat bagi 

mahasiswa, terutama mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Trunojoyo 

Madura semester dua. Mahasiswa akan terbangun kesadaran kritis melalui pesan-

pesan dalam teks sastra yang mengandung korelasi antara kekuasaan pada kelompok 

tertentu dan penindasan pada kelompok lain. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan 

ilmu pengetahuan sastra saja, tetapi akan juga akan mendapatkan fakta-fakta sosial, 

kesadaran tentang hak-hak politik sebagai warga  negara. Untuk memudahkan dalam 
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memahami teks sastra dengan menggunakan ancangan literesi kritis, mahasiswa dapat 

menggunakan tipe pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah asumsi yang terdapat di balik pernyataan-pernyataan penulis? 

2. Bagaimanakah pemikiran penulis terkait realitas yang terdapat dalam teks 

sastra? 

3. Apakah yang melatari pemahaman terdapat realiats tersebut? 

4. Apakah yang akan disuarakan penulis dalam teks sastra? 

5. Bagaimanakan implikasi pemikiran yang terkait realitas terhadap lingkungan 

sosial masyarakat? 

6. Bagaimankah kontradiksi antara realitas dengan perspektif penulis? 

dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tersebut, mahasiswa dapat membantu  

memahami teks sastra dengan ancangan literasi kritis. Pertanyaan-pertanyaan di atas 

dapat merumuskan arah  pemikiran mahasiswa dalam memahami pola-pola bahasa 

yang mengaitkan dengan praktik kekuasaan, penindasan yang berhubungan dengan 

ras, kelas sosial,  dan gender teks sastra.   

 Dalam analisis ini, mahasiswa akan dihadapkan pada realitas yang terdapat 

dalam cerpen yang berjudul “Perempaun yang Memikul Dendam” karya A.S. 

Laksana. Dengan media cerpen tersebut, mahasiswa akan mengapresiasikan dengan 

menggunakan ancangan literasi kritis, yaitu berusa membongkar praktik-praktik 

wacana yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial. 

 

PEMBAHASAN 

Dunia fiksi merupakan dunia imajinasi yang menyajikan kebenaran yang 

berdasarkan pandangan hidup dan keyakinan pengarang. Hal ini berdasarka pendapat 

Nurgiyantoro (1995:5) bahwa kebenaran fiksi adalah kebenaran yang sesuai dengan 

keyakinan pengarang, keabsahan kebenaran tersebut berdasarkan pandangan 

pengarang  terhadap problematika kehidupan. Namun demikian, kebenaran yang 

diimajinasikan pengarang tidak lepas dari fakta-fakta secara langsung maupun tidak 

secara langsung yang pernah dialami atau diamati oleh pengarang. Hasilnya, 

pengarang bebas untuk memanipulasi fakta tersebu dengan membuat apologi baru. 
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Cerpen yang berjudul “Perempaun yang Memikul Dendam” karya A.S. 

Laksana merupakan cerpen yang menceritakan realitas kehidupan. Cerpen ini 

menceritakan perjuangan seorang perempuan dalam menggapai kehidupannya dengan 

mencari cinta sejati dan perjuangan bertahan dalam kehidupannya. Cerpen ini 

meyajikan bentuk gender, dendam, kekuasaan, cinta, dan kejahatan yang terdapat 

dalam realitas di kehidupan sehari-hari. Cerita cerpen ini tentunya akan menarik 

perhatian mahasiswa dalam menganalisis dengan acangan literasi kritis.  

Berdasarkan analisis mahasiswa dengan menggunakan analisis ancangan 

literasi kritis dapat di kelompok menjadi beberapa aspek pokok bahasan, yaitu: 

kekuasaan, gender, isu etnis/ras, dan marginal sosial. Berikut hasil analisis mahasiswa 

Pendidikan Bahasa Indonesia semester UTM. 

 

a.  Kekuasaan 

Praktik kekuasaan di masyarakat melingkar dalam hubungan sosial 

masyarakat. Hubungan tersebut saling mengikat satu sama lain, sehingga terjalin 

struktur yang kuat dan berakar. Menurut Budiardjo (2008) bahwa Kekuasaan adalah 

kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku 

seseorang atau sekelompok orang lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu 

menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dan orang yang mempunyai kekuasaan.  

Dalam hal ini, pemikiran kritis mahasiswa selalu diperlukan untuk mempertanyakan 

dan memahami lambang yang terdapat dalam masyarakat. Dengan menggunakan 

ancangan lieterasi kritis, mahasiswa diajak untuk membedah  wacana dalam upaya 

menguatkan pemahaman sosial, terutama praktik-praktik kekuasaan. Berikut ini 

kutipan-kutipan yang ditemukan mahasiswa dalam cerpen “Perempaun yang Memikul 

Dendam” karya A.S. Laksana yang menggambarkan kekuasaan. 

NO KUTIPAN KODE 
DATA 

 “Kau selalu bisa makan enak dengan cara seperti itu? 
“tanyaku 
“Ia teman baik, semua pemilik restoran di kota teman 
baik, “katanya 
Aku tahu. Tampak sekali ia bahagia bertemu denganmu.” 

1KA 
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Aku bilang ia kelihatannya orang baik, punya keluarga 
yang baik, dan mereka tentu lebih senang jika ia panjang 
umur dan tetap memiliki kepala.” 
“Kau bilang begitu kepadanya?” 

2. Majikan Tionghoa. Mereka bicara berdua dan kulihat si 
majikan mengangguk-angguk sopan, sikapnya takz.im 
sekali. Kami keluar dari restoran itu dan berjalan 
melewati jajaran toko-toko di sepanjang trotoar. 

1KB 

3. “Kau hendak melawan orang yang berkuasa? “katanya 
“Aku tidak peduli,” kataku 
Aku tidak bisa, “katanya 
’’Dulu ada perempuan yang begitu,” kataku lagi. Ia 
memandangiku dengan mata cekungnya. Aku yakin ia 
bisa. Aku percaya kepadanya karena ibuku 
mempercayainya. Ia sudah dua kali mati dan kembali lagi 
ke bumi dengan membawa rahasia-rahasia langit 

1KC 

4. Lalu ia menggandeng tanganku ke toko mas, 
menyuruhku menunggu di depan toko dan tak lama 
setelah itu ia keluar dan memasangkan ke leherku kalung 
berbandul hati. Menyematkan di jari manisku cincin 
bermata intan, dan memintaku menyematkan cincin di 
jari manisnya. Siang itu kami bertunangan di trotoar. 
 

1KD 

 

Data di atas merupakan kutipan tentang kekuasaan, hasil analisis mahasiswa 

PBI  UTM semester 2 cerpen yang berjudul “Perempaun yang Memikul Dendam” 

karya A.S. Laksana. Berdasarkan hasil analisis mahasiswa terdapat 4 kutipan yang 

berhubungan dengan kekuasaan. Pada kutipan kode 1KA, alasan mahasiswa sebagai 

gambaran kekuasaan adalah tokoh Zorro adalah seorang perampok. Sebagai seorang 

perampok, Zorro mempunyai kekuasaan dengan menakuti dan mengancam para 

pengusaha restoran. Gambaran kekuasaan diterapkan tokoh Zorro adalah bentuk 

kekuasaan yang represif. Selain itu, beberapa mahasiswa memberikan alasan bahwa 

data 1KA merupakan bentuk praktik kekuasaan preman terhadap para pedagang 

ataupun pengusaha. Biasanya bentuk kekuasaan tersebut bermotif ekonomi yaitu upeti 

atau uang keamanan. Sedangkan, data 1KB beberapa mahasiswa memberikan alasan 

sebagai data pendukung data IKA. Data 1KB merupakan data pendukung bentuk 

kekuasaan yang dipraktikkan oleh tokoh Zorro. Dalam gambaran cerpen tersebut 

seolah-olah “majikan mengangguk-angguk sopan, sikapnya takzim sekali”, namun 

sebenarnya bentuk ketakutan majikan terhadap kekuasaan tokoh Zorro. 
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Sedangkan, data 1KC merupakan bentuk kekuasaan. Berdasarkan alasan 

mahasiswa, bentuk kekuasaan yang terdapat dalam data tersebut merupakan bentuk 

kekuasaan lelaki tua yang dipercaya tokoh Nita untuk membalaskan dendam atas 

kematian kekasihnya. Lelaki tua mempunyai kekuasaan yang berupa kepercayaan 

bahwa lelaki tua bisa membantu tokoh Nita untuk membalaskan dendam dengan 

memberikan ramalan-ramalannya. Selanjutnya, data 1KD merupakan bentuk 

kekuasaan dari seorang laki-laki kepada perempuan. Kekuasaan laki-laki tercermin 

pada tokoh Zorro. Tokoh memberikan kalung berbandul hati dan cincin kepada tokoh 

Nita. Kemudian tokoh Nita menerima cinta Zorro. Dengan memberikan perhiasaan, 

tokoh Zorro berhasil memikat tokoh Nita. Walaupun tokoh Nita mengetahui bahwa 

Zorro seorang perampok, namun tokoh Nita tetap menerima cintanya dan hidup 

bersama. Kekuatan fisik Zorro sebagai seorang perampok akan melindungi tokoh Nita, 

sehingga tokoh Nita akan terlindungi oleh kekuasaan tokoh Zorro. 

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukan oleh mahasiswa terhadap bentuk 

kekuasaan yang terdapat dalam cerpen “Perempaun yang Memikul Dendam” karya 

A.S. Laksana, dapat disimpulkan bahwa bentuk kekuasaan yang dipraktikkan dalam 

cerpen tersebut bersifat represif. Kekuasan dipraktikkan dengan menakuti dan 

mengancam demi kepentingan ekonomi. Bentuk kekuasaan model seperti ini 

merupakan bentuk dominasi yang dilakukaan oleh seseorang yang lebih kuat secara 

fisik dan mental kepada orang yang lemah. 

 

b. Gender 

Dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki dan perempuan pada prinsipnya sama. 

Laki-laki dan perempuan mempunyai peran masing-masing sebagai anggota 

masyarakat, karena faktor budaya menyebabkan laki-laki dan perempaun terjadi 

ketimpangan dalam menjalankan perannya sebagai masyarakat (Tong, 2004:42). Laki-

laki lebih mendominasi perannya dibandingkan perempuan. Hal inilah menjadikan 

problematika kehidupan antara dominasi laki-laki terhadap perempuan, yang biasnya 

dikaji dalam gender. Berikut ini kutipan-kutipan yang ditemukan mahasiswa dalam 

cerpen “Perempaun yang Memikul Dendam” karya A.S. Laksana yang 

menggambarkan gender. 
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NO KUTIPAN KODE DATA 
1. Mereka seumuranku. Satu orang terlihat kekar dengan 

potongan rambut di atas tengkuk, yang satu lagi 
rambutnya lurus sebahu dan disemir agak pirang. Si 
pirang melihat bunga dan melangkah ke arah gundukan 
sampah dan memungut bunga yang ada di sana. 
’’Si cantik yang malang,” katanya. ’’Aku akan 
merawatmu.” 
Ia mendekap bunga merah itu di dadanya, seperti 
mendekap bayi yang mendekati ajal. Aku hampir 
menabraknya saat ia kembali ke tempatnya berdiri 
semula; bahu kami bersenggolan. 
 

2GA 

2. Dua kali aku menemani ibuku datang ke rumah lelaki 
tua ini. “saya hidup berdua saja dengan anak saya, “kata 
ibuku pada kedatangannya yang pertama. “Ayahnya 
seorang bajingan, minggat dari rumah sejak ia bayi dan 
sekarang saya harus mengurusinya sendiri.” 

2GB 

3. “Sayang sekali, pada hal aku sudah berpikir untuk 
menyampaikan rahasia itu.” 
“Ya, sudah cepat katakan.” 
“Sabarlah. Kenapa perempuan selalu tidak sabar?” 
“Sebab lelaki maupun tikus got sama-sama 
menjengkelkan.” 
Ia mengangguk-angguk. 

2GC 

4. Mereka memikatnya dengan perempuan, lalu kami 
bertengkar, dan ia pergi dariku. Seminggu kemudian ia 
datang lagi kepadaku dengan tubuh membiru. 
Perempuan itu meracunnya dan aku tahu siapa yang 
berada di belakangnya. 
Aku sudah bersiap mengamuk ketika ia datang malam 
itu setelah seminggu meninggalkanku, tetapi ia berjalan 
gontai dan wajahnya tampak menahan sakit. 
’’Aku datang untuk minta maaf kepadamu,” katanya. 
’’Kau malaikatku.’’ 
 

2GD 

5. Lelaki itu menampakkan dirinya, membeku beberapa 
saat di tempatnya berdiri. Aku tidak mengenalnya dan 
baru pertama kali aku melihatnya. Lalu ia 
memandangiku, lalu menoleh-nolehkan kepalanya 
mengamati sekeliling dan kembali memandangiku. Aku 
membusungkan dadaku, sepeti menantangnya. 
“Beranimu hanya mengintip perempuan mandi, “kataku 
lagi. 

2GE 
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Gender (Kadarusman, 2004: 19) adalah perbedaan laki-laki dan perempuan 

dilihat dari nilai dan tinggkah laku. Lebih jelas lagi gender merupakan bentuk peran, 

fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang diakibatkan konstruksi 

sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat. praktik dalam masyarakat, peran 

gender lebih didominasi oleh laki-laki, sehingga perempuan lebih dalam posisi 

dideskriminasikan oleh peran laki-laki. Seperti yang tercermin dalam data 2GA 

merupakan bentuk deskriminasi terhadap perempuan. Simbol bunga merah yang 

disimbolkan sebagai perempuan yang terbuang atau yang disia-siakan. Seperti 

perempuan yang mengambil bunga di tempat sampah. Dua wanita yang terdapat dalam 

kutipan 2GA adalah perempuan yang deskriminasikan oleh masyarakat sebagai wanita 

tuna susila. Itulah alasan mahasiswa dalam analisis cerpen yang berjudul “Perempaun 

yang Memikul Dendam” karya A.S. Laksana sebagai bentuk ketidakadilan gender. 

 Sedangkan, data 2GB sebagai bentuk ketidakadilan gender terhadap seorang 

ibu dan anak. Menurut alasan mahasiswa, tokoh ibu dan anaknya (Nita) ditinggal 

ayahnya. Ayahnya tidak bertanggungjawab terhadap ibu dan Nita dengan 

meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga. Sehingga ibu harus 

menghidupi kebutuhan anaknya sejak bayi. Selanjutnya, data 2GC juga mencerminkan 

posisi gender antara perempuan dan lak-laki. Gender yang terdapat dalam data 2GC 

merupakan bentuk pola berbahasa perempuan dan laki-laki. Biasanya laki-laki 

mempunyai banyak ekspresi yang aneh, misalnya mengatakan bahwa perempuan tidak 

sabar, padahal secara umum perempuan lebih sabar dibandingkan laki-laki. Tetapi 

tokoh Nita tidak menerima dengan bahasa yang digunakan Zorro, sehingga Nita 

membalas pernyataaan Zorro dengan mengatakan bahwa laki-laki diibaratkan dengan 

tikus got yang menjengkelkan. Ketidakterimaan Nita terhadap ejekan Zorro 

merupakan bentuk gender, bahwa perempuan lebih baik daripada laki-laki. 

 Selanjutnya, data 2GD menurut mahasiswa juga menggambarkan 

ketidakadilan gender. Bentuk ketidakadilan gender dicerminkan pada tokoh Nita yang 

ditinggal tokoh Zorro setelah selama 2 tahun hidup bersama. Sebagai seorang 

perempuan Nita merasa dikhianati cintanya terhadap Zorro. Dan data 2GE  juga 

mencerminkan ketidak adilan gender tarhadap perempuan. Alasan mahasiswa adalah 

tubuh perempuan selalu menjadi objek yang menarik bagi laki-laki. Ketertarikan laki-
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laki terhadap tubuh perempuan seringkali membuat perempuan tidak nyaman dan 

aman. Bahkan, perempuan sering menjadi korban dari keinginan laki-laki untuk 

menikmati tubuh perempuan. Hal inilah yang menyebabkan bentuk ketertindasan 

perempuan terhadap laki-laki. 

 Berdasarkan data di atas, kekritisan mahasiswa dalam menyikapi bentuk 

ketidakadilan gender dalam cerpen “Perempaun yang Memikul Dendam” karya A.S. 

Laksana sangat kuat dengan membaca simbol-simbol yang dituangkan dalam cerpen. 

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tarhadap perempuan akan membatasi aktivitas 

perempuan dalam kehidupan bersosial. 

 

 

c. Isu Ras/Etnis  

Ras atau Etnis seringkali dikaitkan dengan kelompok masyarakat tertentu. 

Setiap individu selalu memiliki identitas etnis dan identitas tersebut akan dijadikan 

label pada karakteristik setiap individu. Berdasarkan analisis mahasiswa, mahasiswa 

secara keseluruhan sepakat bahwa terdapat satu kasus etnis yang terdapat dalam cerpen 

yang berjudul “Perempaun yang Memikul Dendam” karya A.S. Laksana, yaitu 

majikan lelaki Tionghoa. 

NO KUTIPAN KODE 
DATA 

1. “Mana majikanmu? “katanya 
“Sedang di dalam, Pak, “katanya 
“Panggilkan dia.  Sudah lama aku tidak bicara dengan 
dia.” 
Si Pelayan masuk dan beberapa waktu kemuidian keluar 
lagi bersama seorang lelaki Tionghoa. Lelaki teman 
makanku bangkit dari kursi menemui si majikan 
Tionghoa. Mereka bicara berdua dan kulihat si majikan 
menggangguk-angguk sopan, sikap takzim sekali. 

3IA 

 

Berdasarkan data 3IA tokoh lelaki tua Tionghoa sebagai salah satu etnis 

minoritas di Indonesia. Secara umum, memang tidak terjadi pertentangan etnis dalam 

cerpen tersebut. Tetapi, munculnya lelaki tua Tionghoa merupakan cerminan 

pertentangan etnis dalam cerpen tersebut. Hal ini diperkuat dengan tertindasnya lelaki 

tua Tionghoa oleh tokoh Zorro. Tokoh Zorro bisa dilambangkan sebagai bentuk etnik 
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yang mayoritas. Dengan demikian, ini merupakan gambaran pertentangan etnis 

mayoritas terhadapat etnis minoritas. Kelompok mayoritas lebih dominan dalam 

mempengaruhi etnis minoritas.   

d. Marginalisasi Sosial 

Marginalisasi sosial bagain dari pemutusan hubungan kelompok sosial tertentu 

dengan lembaga sosial utama. Marginaslisasi biasnya melibatkan dominasi 

masyarakat untuk melaksanakan kekuasaan atas kelompok sosial yang terpinggirkan. 

Seperti kutipan di bawah ini merupakan bentuk-bentuk marginalisasi sosaila yang 

terdapat di cerpen “Perempaun yang Memikul Dendam” karya A.S. Laksana.  

 

 

 

NO KUTIPAN KODE DATA 

1. Tempat ini adalah bagian terburuk dari pusat kota, 
sampah dan anak-anak gelandangan berserak di trotoar. 
Di depanku seorang bajingan kroco melangkah mabuk, 
melewati jembatan, berjalan dengan batang-batang kaki 
goyah ke arah deretan gedung tua. 

4MA 

2. Di perempatan aku mengambil jalan ke kanan dan lima 
puluh meter kemudian langkahku terhalang oleh lelaki 
mabuk yang sedang bertengkar di depan warung tempat 
mereka minum. Beberapa orang mengerumini mereka. 

4MB 

3. Dua tahun aku menikmati kehidupan yang 
menyenangkan bersama Zerro yang kutemukan di 
gerumbulan semak-semak. Kami merampok dan 
sembunyi dari kejaran...... 

4MC 

 

Marginalisasi merupakan peristiwa yang diakibatkan ketidakseimbangan 

dalam aspek ekonomi, sosial dan pendidikan oleh sekumpulan masyarakat. dampak 

marginalisasi sosial adalah masyarakat tersebut dalam kondisi miskin dan berada 

dalam keadaan serba naif. Seperti yang tertuang dalam data 4MA analisis mahasiswa 

dalam cerpen “Perempaun yang Memikul Dendam” karya A.S. Laksana. Menurut 

mahasiswa dalam data 4MA tergambar bagian pusat kota terburuk. Pusat kota terburuk 

seperti sampah, anak gelandangan, bajingan kroco (pemabuk), dan deretan gedung tua. 

Ada hal yang menarik dari bahasan mahasiswa ketika menyebutkan anak gelandangan 
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dan bajingan kroco (pemabuk) merupakan kelompok sosial yang termajinalkan oleh 

masyarakat yang lain. Bahkan, anak gelandangan dan bajingan kroco mempunyai 

kesan yang negatif.  Hal sama dengan data 4MB bahwa lelaki mabuk yang sedang 

bertengkar. Fenomena ini seringakali dihubungkan dengan ketidakseimbangan strata 

sosial yang terjadi di masysrakat. 

Selain gamabaran di atas, Data 4MC juga menggambarkan masyarakat yang 

termarginalkan. Alasan mahasiswa adalah tokoh Zorro dan Nita yang berprofesi 

sebagai perampok hidupnya dikejar-kejar dan herus sembunyi-sembunyi. Bahkan, 

kedua tokoh tersebut harus menyembunyikan identitas dan pindah ke satu tempat ke 

tempat yang lain, supaya tidak diketahui oleh aparat kemanan. Dengan demikian, 

perjalanan hidup kedua tokoh tersebut dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. 

Berdasarkan analisis tersebut mahasiswa mampu membaca secara krtits 

fonemena sosila yang berhunungan dengan marginalisasi sosial dalam cerpen 

“Perempaun yang Memikul Dendam”. Mahasiswa mampu menunjukkan bahwa 

bentuk marginalisasi sosial seringkali dikaitkan dengan kemiskinan dan hidup serba 

naif. Untuk memenuhi kebuthan hidupnya, tokoh dalam cerpen mempunyai 

kecenderungan untuk terlibat dalam aktiviti yang tidak bermoral, menyalahi etika dan 

norma, dan pelbagai aktiviti negatif. 

 

SIMPULAN 

Analisis mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Trunojoyo 

semester 2 dengan menggunakan ancangan literasi kritis telah mampu 

mengungkapkan praktik wacana sastra yang berhubungan dengan kekuasaan, gender, 

ras/etnis, dan marginalisasi sosial. Bentuk-bentuk praktik yang ditemukan mahasiswa  

dalam cerpen tersebut seperti, kekuasan dipraktikkan dengan menakuti dan 

mengancam demi kepentingan ekonomi. Bentuk kekuasaan model seperti ini 

merupakan bentuk dominasi yang dilakukaan oleh seseorang yang lebih kuat secara 

fisik dan mental kepada orang yang lemah. Sedangkan, bentuk ketidakadilan gender 

tarhadap perempuan akan membatasi aktivitas perempuan dalam kehidupan bersosial. 

Selanjutnya, bentuk etnis/ras ditunjukkan dengan munculnya pertentangan etnis 

mayoritas terhadapat etnis minoritas. Kelompok mayoritas lebih dominan dalam 
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mempengaruhi etnik minoritas.  Dan bentuk marginalisasi sosial ditunjukkan  dengan 

menyebutkan anak gelandangan dan bajingan kroco (pemabuk) merupakan kelompok 

sosial yang termajinalkan oleh masyarakat yang lain. Bahkan, anak gelandangan dan 

bajingan kroco mempunyai kesan yang negatif. 

 Kemampuan analisis kritis mahasiswa akan memberikan kontribusi pada 

perubahan sosial dan kepekaan sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, 

mahasiswa sebagai generasi muda tidak melakukan tindakan-tindakan yang 

menyimpang dari norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji bahasa dalam iklan dari produk pemutih wajah 
di Indonesia berdasarkan pandangan “critical discourse”. Penelitian difokuskan 
kepada strategi- strategi yang digunakan pengiklan untuk memanipulasi dan 
mempengaruhi wanita dan pembaca. Metode yang digunakan didalam penelitian ini 
adalah Fairclough’s three- dimensional framework. Metode ini digunakan karena 
dapat mendeskripsikan bagaimana pandangan “putih itu cantik” diciptakan dan 
diciptakan kembali melalui iklan dari produk – produk pemutih wajah di Indonesia. 
Hasil dari penelitian ini adalah pengiklan menggunakan beberapa strategi untuk 
mempengaruhi dan memanipulasi pemikiran pembaca, terutama wanita. Bahasa, 
gambar dan model dalam iklan digunakan untuk merepresentasikan “cantik ideal” 
sebagaimana dideskripsikan dengan memiliki kulit putih atau cerah. Bahasa dalam 
periklanan memiliki kemampuan untuk menciptakan standar cantik bagi wanita. 
Dengan demikian, para pengiklan memegang kendali untuk mengontrol dan 
memanipulasi wanita dan pembaca. 
 

Kata kunci: Iklan, produk pemutih kulit, Fairclough Three dimensional 
framework, strategi, manipulasi 

 
ABSTRACT 
This study examined some skin- whitening product advertisements in Indonesia from 
a critical discourse perspective. It focuses on strategies used by advertisers through 
language to manipulate women and readers in general. Thus, the analysis is based on 
Fairclough’s three- dimensional framework. It describes how words “white is beauty” 
is produced and reproduced through advertisements of skin- whitening product in 
Indonesia. The finding shows that advertisers use various strategies to manipulate 
women and readers. They produce an idealized beauty by using texts, pictures or 
models to represent the perception of “white is beauty”. As the result, people 
reproduce and perceive the idealized beauty as having white or light skin. Language 
in the advertisements carries out power to create certain standard of beauty for 
women. Thus, advertisers hold the power to control and manipulate others. 
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Keywords: skin- whitening product, advertisements, Fairclough Three dimensional 
framework, strategies, manipulate 
 

INTRODUCTION 

In Indonesia, people, especially women are still referring to having white skin 

as the characteristic of beauty. It also can be seen in advertisement of beauty product 

which shows the representation of beauty as using models that have white or light skin 

and using words, such as whitening product. In 2003, Skin whitening products are 

ranked the highest revenue among all products in cosmetic industry in Indonesia 

(Saraswaty, 2012). Furthermore, she explained that, for instance, Unilever Indonesia 

spent 97 billion only for one its skin- whitening product advertisement. Referring to 

its popularity, it can be seen that there is a connection of how the word “white is 

beauty” is generated through many skin- whitening product advertisements in 

Indonesia to influence people’s view of beauty itself.  

This paper examines Skin- Whitening (Beauty) product advertisements in 

Indonesia based on a critical discourse analysis perspective. It focuses on the language 

use in the advertisements and strategies use by the advertisers to influence their target 

audiences and people. Thus, Fairclough’s three-dimensional framework is used to 

demonstrate how ideology “white is beauty” is produced and reproduced in ski-

whitening product for women’ advertisement in Indonesia. This method is used to 

show the link between the nature of social practice and the properties of language and 

how the ideology “white is beauty” is produced and reproduced. In addition, the 

advertisements’ analysis includes textual analysis, discursive analysis (production, 

distribution, consumption), and social practice analysis (orders of discourse). Thus, the 

paper is designed to describe the objective of the advertisers and the influence of the 

advertisement in society.  

 

DISCUSSION 

Fairclough (2001) stated that language carries out power. This is because 

language carries out meaning which can influence people to understand, to respond, 

and to act based on it. In addition, the language use which depends on the context is 
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called as discourse. It has been explained that discourse is anything beyond the 

sentence and a broader range of social practice which includes non-linguistic and non- 

specific instance of language (Schiffrin, et.al, 2001). Gee (2005) also mentioned that 

discourse represents the intended purposes of people. It can be used to build identities 

and activities by integrating language and other non-linguistic aspects. Similarly, 

discourse for business purposes, for instance, language use in advertisement is used to 

persuade people buying the products or services. Advertisements is used to inform, 

persuade, remind, influence and change opinion, emoticon and attitudes (Cook, 2001). 

Similarly, skin- whitening product advertisement is used to influence women to buy 

the product to improve their physical appearance. It is proven that beauty product is 

an absolute religious imperative for women, thus pressuring them to do their best to 

hold beauty (Baudrillard, 2005). Through advertisement, the ideal woman can be 

pictured through its visual and textual aspects (Trampe et al, 2012). Thus, seven 

common brands of beauty product advertisement are described in table 1. In addition, 

the analysis is presented at textual, discursive practice, and social practice level based 

Fairclough (2001) of CDA framework. 

 

Table 1.The Written Advertisements  

No Product Visual Advertisement Language Use 

 

1. Dream 

 

 The make-up collection of 

your dream 

 Perfect coverage, so soft, 

so light, so natural 

 Find out more: available in 

various shade 
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2. Garnier 

 

 Inovasi cerah merona: 

Sakura white 

SPF21/PA+++ 

(innovation for light rosy: 

Sakura white 

SPF21/PA+++) 

 Kini cantikmu tampak 

sempurna. Lebih dari 

sekedar cerah merona 

(Now your beauty looks 

perfect. More than light 

rosy)   

 Ganti ke sakura white 

serum cream dan buktikan 

bedanya! (Change to 

sakura white serum cream 

and see the difference!) 

 Pure active facial wash 

 Lihat sedekat ini ! (Look 

this closer!) 

 Wajah 60% lebih putih 

cerah merona cantik 

bersinar bagai sakura 

dalam 4 minggu. (Face is 

60% more white light rosy, 

brighten as sakura flower 

within 4 weeks) 

 Untuk pertama kalinya, 

Garnier menemukan 

rahasia kecantikan di 

balik sakura dari jepang. 
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Diperkaya dengan ekstrak 

sakura dan whitening 

vitamins, membantu 

mencerahkan dan 

melembutkan lapisan kulit 

terdalam”. (For the first 

time, Garnier found the 

secret of beauty behind 

sakura from Japan. 

Enriched by sakura extract 

and whitening vitamins, 

help to lighten skin tone 

and soften to the deepest 

layer of skin. 

 5000 sakura pearls in 

super hydrating gel : for 

rosy, glowing, soft skin 

3. Himalaya 

(herbals) 

 

 Visibly brighter 

 

4. Maybelline 

 

 Yang lain hanya 

mencerahkan, (Others 

only lightening) 

  ALL IN ONE TAKLUKAN 

SEMUA MASALAH 

SEPANJANG HARI! 

(ALL IN ONE 

CONQUERED ALL 
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PROBLEMS ALL DAY 

LONG!) 

 Shine-free cake powder : 

ultra fine powder with pro 

vitamin c. 

 melindungi, taklukan kilap 

wajah dan mencerahkan. 

(Protect, conquer gloss 

and lighten skin tone) 

 Wajah tampak matte dan 

segar sepanjang hari 

tanpa perlu touch up! 

(Face looks matte and 

fresh all day long without 

any more touch up!) 

5. Wardah 

 

 Perfect match SPF 30 PA 

+++ 

 Pasangan sempurna untuk 

kulit cerahmu! (Perfect 

pair for your light skin) 

6. Pond’s 

 

 White beauty: Reveal the 

natural fairness hiding 

behind dark skin cells. 
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7. Sariayu 

 

 SOLUSI: Organic 

revolution renewage grape 

seeds and licorice extract.  

 Organic is all you need 

 Introducing a new 

innovation, the finest 

organic product for your 

skin: 

 The special anti-aging and 

lightening skin care.  

 Solusi Organic revolution 

renewage is made from 

ECOCERT certified grape 

seeds and licorice extract.  

 Grape seeds as powerful 

anti-oxidant keep your 

skin youthful.  

 White licorice extract 

helps brighten the skin. 

With all the benefits.  

 It’s also safe even for the 

most sensitive skin.  

 It’s all natural and organic.  

 We present the precious 

complete products of 

organic solutions for the 

skin just for you.  

 Love your skin. Love the 

earth 
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No paraben. No mineral oil. No 

propylene glycol. No SLS 

 

TEXTUAL ANALYSIS 

Advertisement can contain of textual and visual aspect to portray an ideal 

woman (Trampe, et.al., 2012). Visually, advertisements always use a white- skin 

models to represent the ideal skin of woman in society. However, skin color is 

generated by melanin pigment. In addition, Jacob (1974) has found skin color is 

influenced by some factors that are genetics & environment, social strata, and mating 

preferences (in which lighter skin colors are favored). Next, he also found that 

Indonesian skin tone is nuances of brown. Based on visual aspect, people in Indonesia 

have brown nuances skin tone. Meanwhile, mostly beauty Ads present white skin-

actresses to represent “beautiful”. Thus, those Ads produce and define “beauty” by 

having white and light skin tone which later influences people to define “beauty” itself.  

Next, based on the textual analysis of the advertisements, it can be found that 

the advertisements have some characteristics below: 

Table 2. Textual Analysis  

No Characteristic Example of language use Purpose 
1. Direct 

address 
 

- The make-up collection of 
your dream (Dream) 

- Organic is all you need 
(Sariayu) 

 

Addressing people directly 
and personally  highly 
valued synthetic 
personalization  (Fairclough, 
1989) 
 

2. Imperatives - Lihat sedekat ini ! (white 
skin) (Garnier) 

- Ganti ke sakura white 
serum cream dan 
buktikan bedanya! 
(Garnier) 

Persuading people to buy or 
take certain actions (Kaur et 
al., 2013) 
 

3. Disjunctive 
Syntax 

- Perfect coverage 
(Dream) 

- Pure active, Rosy, 
glowing, soft skin, 
whitening vitamins, 
hydrating gel(Garnier) 

- Organic revolution 
renewage (Sariayu) 

Stimulating conversational 
style (Kaur et al., 2013) 
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4. Adjectives - Positive: soft, light, 
natural, whitening, 
brightening, pure 
active, rosy, glowing, 
ultra-fine, precious, 
organic, white beauty, 
fairness. 

- Negative: Dark skin 
cells, sensitive. 

 

Using Adjectives to convey 
positive and negative 
affective meaning (Delin, 
2000) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCURSIVE PRACTICE ANALYSIS 

  Table 2. Discursive Analysis  

No. Startegies used Linguistic Devices 

1. Manufacturing consent 
through implication  

- Diperkaya dengan ekstrak sakura dan 
whitening vitamins, membantu 
mencerahkan dan melembutkan lapisan 
kulit terdalam” (lighten and soften the 
deepest layer of skin). 

- ultra fine powder dengan pro- vitamin c. 
melindungi, taklukan kilap wajah dan 
mencerahkan (protecting from gloss and 
lighten skin tone).  
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2. Invoking inadequacies 
 
 

- Wajah 60% lebih putih cerah merona 
cantik bersinar bagai sakura dalam 4 
minggu (Face is 60% more brightening 
white like sakura within 4 weeks). 

- Visibly brighter 

3. 
 
 

Irrealisis representation  Wajah 60% lebih putih cerah merona cantik 
bersinar bagai sakura ((Face is 60% more 
white light rosy, brighten as sakura flower 
within 4 weeks) 

 

4. Positive- self representation 
 

We present the precious complete products of 
organic solutions for the skin just for you. 

5. Scientific Evidence/Clinical  
Test Proof  
 

SOLUSI Organic revolution renewage is made 
from ECOCERT certified grape seeds and 
licorice extract. Grape seeds as powerful anti-
oxidant keep your skin youthful. White licorice 
extract helps brighten the skin.  
 

6. Emotive words 
 

New innovation,  finest organic solution, 
natural fairness 

 

 

In addition, advertisers also use intertextuality, such as using scientifical terms 

(e.g. No paraben. No mineral oil. No propylene glycol. No SLS, SPF 30 PA+++ ) to 

convince readers that the product has high quality through words or term that ordinary 

people do not really know the meaning and function of the term.  

 

SOCIAL PRACTICE ANALYSIS 

  The analysis derives broad societal currents in which affecting advertisements. 

The ways people view and characterize beauty are commonly because of the skin 
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color. In Indonesia, women are categorized as beautiful generally because they have a 

white or light skin. In addition, people also view beautiful woman as someone who 

has smooth and fair skin, slim body, and beautiful appearance. This opportunity is seen 

as advantageous for cosmetic industry since it sells product to enhance women’ 

appearance. To sell the products, cosmetic industry uses advertisement as a way to 

influence the target customers. In this case, advertisers can be seen as a party who hold 

the power. They use visual to represent the ideal beautiful woman. Also, they use 

language as their strategy to persuade and convince people about the product. In 

another words, through the discourse in the advertisements, the people in power 

produce that “white is beauty” which is used to influence and control their customers. 

Furthermore, they influence people to have the same perception of beauty. As the 

impact, the society is also influenced by believing and reproducing that white is 

beauty.  

CONCLUSION 

The finding shows that advertisers use various strategies to manipulate people, 

especially women. They use texts, pictures and models which represent the idealized 

beauty as described as having white or light skin. As the impact, people reproduce the 

ideal beauty as what has been described in the advertisements that white is beauty. In 

conclusion, advertisers manipulate women to buy the products which can lead them to 

have more desire to buy more in order to be as ideal as the model or the given 

perception. 
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ABSTRAK 
Sastra sebagai hasil penciptaan yang multi interpretasi memberikan ruang bagi 
para pembaca menafsirkan suguhan imajinatif. Kemampuan membaca teks sastra 
secara kritis akan memberikan pemaknaan secara baik terhadap sastra. Selain itu, 
resepsi pengarang sebagai pembaca suatu teks pun dapat menjadi salah satu hasil 
kreativitas untuk memberikan kebaharuan pada suatu teks. Hal tersebutlah yang 
diperlukan dalam mewujudkan literasi sastra sebagai salah satu gerbang mengenal 
sejarah bangsa. Tujuan penulisan artikel ini adalah mendeskripsikan resepsi 
terhadap wacana kolonial dalam cerpen “Orang Rantai” karya Pinto Anugrah. 
Metode penelitian adalah analisis isi dengan menggunakan teori resepsi sastra 
Jauss, yaitu mengenalkan tujuh tesis yang diantaranya adalah pengalaman 
membaca, horizon harapan, jarak estetik, semangat zaman, rangkaian sastra, 
sinkronik dan diakronik, dan sejarah khusus dan sejarah umum. Berdasarkan hasil 
analisis ditemukan bahwa kesadaran wacana kolinialisme pengarang tergambar 
pada penggambaran ciri utama bangsa Eropa menjajah masyarakat lemah untuk 
kepentingan mereka. Selain itu, cerpen ini memperlihatkan relasi kuasa antara 
penjajah dengan pribumi. Dengan demikian, literasi sastra merupakan upaya yang 
dapat membantu menemukan cerita sejarah dengan memahami resepsi penulis 
terhadap karya yang dihasilkan. 
 
 
Kata kunci: literasi sastra, sejarah bangsa, resepsi, wacana kolonial, orang rantai 

 
ABSTRACT 
Literature as a result of multi-interpretation of creation provides a place for readers to 
interpret imaginative dishes. The ability to read literary texts in a critical way will give a 
good sense of the literature. In addition, the authors' receptions as a text reader can be 
one of the creativity outcomes to give a newness to a text. This is what is needed in 
realizing literary literature as one of the gates to know the history of the nation. The 
purpose of writing this article is to describe the  reception of the colonial discourse in the 
short story "Orang Rantai" by Pinto Anugrah. The research method is content analysis 
using Jauss literature receptive theory, which introduces seven theses which include 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
1044 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

reading experience, hope horizon, aesthetic distance, spirit of the times, literary, 
synchronous and diachronic series, and special history and general history. Based on the 
results of the analysis found that the awareness of the discourse of the author's cholinism 
is illustrated in the depiction of the main features of the Europeans colonizing the weak 
people for their interests. In addition, this short story shows the power relations between 
the colonials and the natives. Thus, literary literature is an effort that can help find the 
story of history by understanding the author's reception of the work produced.  
 
Keywords: literary literature, nation history, reception, colonial discourse, orang rantai 
 

PENDAHULUAN 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa agenda utama 

pembangunan masyarakat global 2015 adalah menggerakan program “Dekade 

Literasi”. Program ini mengharapkan pada tahun tersebut seluruh warga dunia harus 

bebas dari iliterasi (Janjic-Watrich, 2009). Istilah “literasi” mengalami perubahan 

makna dari waktu ke waktu, yaitu literasi sekarang tidak hanya diartikan sebagai 

kemampuan menulis dan membaca tetapi “…has instead come to be considered 

synonymous with its hoped-for consequences” (Aronoff, 1995). Saat ini, literasi 

memunyai makna dan implikasi dari keterampilan membaca dan menulis dasar kepada 

pemerolehan dan manipulasi pengetahuan melalui teks tertulis, dari analisis 

metalinguistik unit gramatikal ke struktur teks lisan dan tertulis, dari dampak sejarah 

manusia ke konsekuensi filosofis dan sosial pendidikan barat (Olson, 1991; Ong, 

1992). Bahkan perubahan evolusi manusia merupakan dampak dari pemikiran literasi 

(Donald, 1991).  

Sehubungan dengan konsep literasi tersebut, sastra sebagai hasil penciptaan 

kreatif pengarang tidak dapat dilepaskan dari nilai historis dan kondisi sosial 

masyarakat yang melahirkan karya tersebut. Bahkan, teks sastra dianggap sebagai 

dokumen kebudayaan, sejarah, catatan, bahkan sebagai evaluasi terhadap realitas 

terjadi di suatu masyarakat. Membaca karya sastra dengan sudut padang realitas sosial 

teresbut akan menemukan realitas sejarah dalam karya sastra. Oleh karena itu, literasi 

sastra tidak salah apabila diasumsikan sebagai salah satu upaya mengenalkan 

peristiwa-peristiwa sejarah dengan cara yang menarik dan menyenangkan. 

Zaman kolonial hampir dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, akan tetapi 

Sawahlunto di Nagari Minangkabau Sumatera Barat lebih terkenal dengan daerah bekas 
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jajahan Kolonial. Hal tersebut dapat digambarkan berdasarkan pernyataan Noor (2015) 

yang menyatakan  

“Kota Sawahlunto layaknya kuali raksasa, sebuah ceruk besar yang 
dikelilingi oleh buki-bukit Barisan. Memasuki kota, aroma zaman 
kolonialisme Belanda sudah tercium. Bangunan-bangunan tua sepanjang 
jalan terawat rapi. Banyak gedung-gedung berasitektur eropa, china dan india 
di kawasan kota lama. Semakin ke dalam, semakin nyata bahwa kota ini 
pernah berjaya dengan tambang emas hitamnya:batubara.” 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara yang 

pernah dijajah telah mencatat berbagai peristiwa sejarah. Peristiwa tersebut menjadi 

kesan yang mendalam bagi masyarakat Indonesia sehingga tidak heran banyak karya 

sastra tercipta sebagai bentuk realitas sejarah bangsa. Salah satu karya sastra yang 

merekam cerita sejarah adalah cerpen “Orang Rantai’ karya Pinto Anugrah.  

Selanjutnya, Noor (2015) dalam perjalanannya ke Sawahlunto pun menemukan 

sejarah Orang Rantai yang dahulunya adalah ratusan tahanan dan narapidana yang 

berasal dari seluruh Nusantara untuk dipekerjakan di lubang-lubang tambang. Mereka 

dirantai dan bekerja menambang batu bara sampai kedalaman 15 meter. Temuan Noor 

tersebutlah yang dikenal sebagai sastra lisan “Orang Rantai” di Minangkabau, kemudian 

oleh Pinto Anugrah digubah menjadi sebuah teks cerpen.  

Oleh karena itu, penulisan kembali teks “Orang Rantai” merupakan hasil 

perwujudan dari perenungan kreatif terhadap catatan sejarah yang kemudian 

menghasilkan inovasi sekaligus kontrol terhadap perubahan. Dorongan untuk 

melakukan pembaharuan dan pembatasan yang diberikan oleh catatan sejarah dapat 

menimbulkan suasana intelektual dan sosial yang menggairahkan. Proses yang 

menggairahkan antara catatan sejarah dan pembaharuan menyebabkan hasil 

kesusasteraan akan berkaitan dengan masalah konsep dan estetika atau puitika dari 

karya lain. Jadi, hal ini penting untuk diteliti dengan maksud menemukan bahwa 

penyalinan dalam penyaduran merupakan hasil karya kreativitas dan inovasi penulis 

sekaligus sebagai pembaca dengan menggunakan teori resepsi sastra. Tujuan kajian 

ini adalah mendeskripsikan resepsi wacana kolonial dalam cerpen “Orang Rantai” 

karya Pinto Anugrah. 

Istilah kolonial selalu identik dengan penjajahan. Hal tersebut ditegaskan 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
1046 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

seperti batasan yang diungkapkan dalam KBBI (dalam jaringan) “Kolonial adalah 

sesuatu yang berhubungan dengan sifat jajahan.” Dengan demikian, kolonial 

merupakan suatu kondisi yang menunjukan ada suatu pihak/kelompok yang dengan 

sengaja dan tersistem menjajah suatu kelompok masyarakat/wilayah. 

Stereotipe kolonial  dalam pandangan Edward Said (dalam Artawan dan I 

Nyoman, 2015), dibentuk oleh Barat atau kelas superior terhadap Timur. Timur 

merupakan negara bentukan yang mereka ciptakan atau sivilisasi agar menjadi 

beradab sebagai mana dirinya.  Hubungan antara Timur dan Barat adalah hubungan 

kekuatan, dominasi, hubungan berbagai derajat hegemoni yang kompleks. Timur 

ditimurkan tidak hanya karena ia didapati dalam keadaan ”bersifat Timur” dalam 

semua hal yang dipandang umum oleh rata-rata yakni mudah untuk–dijadikan Timur. 

Dengan demikian, konsep kolonial yang diacu dalam kajian ini adalah menemukan 

bagaimana pihak (Barat) memerlakukan masyarakat yang dijajah sebagai orang Timur 

yang selalu dianggap sebagai bagian yang lemah. 

Hans Robert Jauss (dalam Susanto, 2011) telah mengenalkan satu pendekatan 

terhadap sejarah sastra dengan menitikberatkan pada tanggapan dari pembaca. 

Menurut Hans Robert Jauss, teori dasar teori estetika resepsi yang dia kembangkan 

oleh dirinya merupakan satu usaha untuk memberikan jembatan antara dua tradisi 

dalam teori kesusasteraan yakni tradisi formalistik dan marxisme. Estetika resepsi 

sendiri pada hakikatnya merupakan satu sintesis dari teori puitik dan juga teori 

penafsiran atau sering disebut dengan hermeneutika. 

Sementara itu, pendekatan untuk memahami resepsi wacana kolonial dalam 

cerpen “Orang Rantai” karya Pinto Anugrah dengan teks terdahulunya adalah 

pendekatan intertekstualitas. Intertekstualitas pertama kali dikembangkan oleh 

Kristeva. Kristeva (dalam Lack, 1993) dan melalui penjelasan Culler (dalam Teeuw, 

2013) menjelaskan bahwa setiap teks terwujud sebagai mosaik-mosaik kutipan. 

Setiap teks merupakan peresapan dan transformasi teks-teks lain. Sebuah karya 

hanya dapat dibaca dalam kaitan ataupun pertentangan dengan teks-teks lain, yang 

merupakan semacam kisi; lewat kisi itu teks dibaca dan diberi struktur dengan 
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menimbulkan harapan yang memungkinkan pembaca untuk memetik ciri-ciri 

menonjol dan memberikannya sebuah struktur. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi karya 

sastra karena karya sastra dipandang sebagai produk komunikasi antar pengarang 

dengan lingkunganya. Dengan menggunakan metode kualitatif, karya sastra yang telah 

dijadikan bahan penelitian diuraikan dan diterangkan berdasarkan hubungan 

antarinformasi yang terdapat di dalamnya.  Subjek penelitian ini adalah cerpen “Orang 

Rantai” karya Pinto Anugrah. Cerpen “Orang Rantai” merupakan salah satu cerpen 

karya Pinto Anugrah yang terdapat dalam sebuah antologi cerpen berjudul Kumis 

Penyaring Kopi. Antologi ini diterbitkan pada tahun 2012. Pintu lahir di Sungai Tarab, 

Tanah Datar, Sumatra Barat. Beberapa karyanya bercerita tentang lokalitas, yaitu 

daerah tempat tinggalnya, termasuk cerepen “Orang Rantai”.Teknik pengumpulan dan 

analisis data dalam penelitian ini digunakan beberapa hal sebagai berikut. (1) 

Iventarisasi sumber data, (2) Identifikasi data, yaitu mengidentifikasi aspek resepsi 

sastra, (3) Analisis dan interpretasi, dan (4) Penyimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan tujuan kajian ini, berikut deskripsikan resepsi wacana kolonial 

dalam cerpen “Orang Rantai” Karya Pinto Anugrah sebagai bentuk upaya menegaskan 

bahwa literasi sastra dapat menjadi salah satu upaya mengenalkan narasi sejarah 

bangsa dengan cara yang kreatif. 

Cerpen “Orang Rantai” bercerita tentang kehidupan sebuah keluarga di 

Sawahlunto. Keluarga itu terdiri dari Bapak, Mak, dan Saya yang sebenarnya mereka 

berasal dari Jawa. Tokoh Bapak bekerja sebagai kuli kontrak yang bertugas 

memindahkan batu bara dari atas lori ke dalam tungku di sebuah perusahaan batu bara 

milik Belanda. Sebagai sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Belanda, peraturan bagi 

para pegawai sangat ketat. Upah yang diberikan pun terbilang kecil. Suatu hari tokoh 

Bapak terlibat pertengkaran di tempat judi di pasar malam yang mengakibatkan 
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seorang Indo Belanda terbunuh. Bapak dijadikan tersangka dan ditangkap oleh 

segerombolan polisi yang bersenjata laras panjang. Bapak dibawa oleh para polisi itu 

dan menurut opas penjaga Goedang Ransoem, Samin dan Amaik, dia dijadikan orang 

rantai. Orang rantai adalah sebutan bagi para pekerja paksa di lubang tambang dalam 

Sungai Durian yang kakinya selalu dirantai sehingga tidak dapat melarikan diri. 

Mereka adalah narapidana yang dijadikan kuli karena merampok dan membunuh. 

Tokoh Saya dalam cerpen “Orang Rantai” diceritakan terus mengalami mimpi 

buruk tentang keberadaan orang rantai. Dia selalu gelisah karena dalam mimpi itu dia 

menyaksikan bagaimana para orang rantai dijadikan kuli dan ditindas secara tidak 

manusiawi. Kondisi ini menggambarkan situasi kolonial pada masa penjajahan 

Belanda dengan menunjukkan adanya penindasan yang dilakukan oleh Belanda 

sebagai pemilik gudang batu bara  terhadap kuli kontrak dan orang rantai. 

Orang rantai adalah bentuk dari ketertindasan. Orang adalah representasi dari 

tubuh yang juga dijadikan sebagai ruang yang semestinya memiliki kebebasan. Rantai 

adalah sebuah simbol yang dapat mengikat dan membatasi kebebasan yang dimiliki 

oleh tubuh. Situasi ketertindasan ini bahkan terasa nyata dalam mimpi. Hal ini seperti 

kutipan cerpen “Orang Rantai” sebagai berikut. 

“Tidak!” Aku terbangun. Mimpi itu lagi. Oh, mimpi dalam mimpi. Benarkah 
ketakutan itu. Aku mencoba bangkit dari tempat tidur hendak membasuh muka. 
Menghilangkan rasa takut. Namun rasanya tubuh ini nyeri digerakkan. 
Kuperiksa tubuhku; perut, dada, dan punggungku memar seperti bekas 
cambukan. Kakiku, terasa berta dilangkahkan dan dipergelangan kakiku memar 
bekas dirantai. Pergelangan tanganku juuga memar dan sulit digerakkan. Aku 
sulit bernapas. Napasku sesak seperti ada yang mencekik. Kuraba leher ini, 
memar, perih, kulitnya lunak. Aku semakin tercekik. Oh, aku ngat cerita guru 
itu; orang rantai. Apakah aku? Darahku serasa habis. Kemudian gelap. Kelam 
(Anugrah, 2012).  
 
Orang rantai menunjukkan adanya tubuh yang berada pada posisi subordinat 

karena dibelenggu oleh rantai yang dapat membatasi ruang geraknya. Tokoh Bapak 

yang dijadikan sebagai orang rantai berposisi sebagai sosok yang dipinggirkan dan 

diberi perlakukan yang berbeda atau ditindas. Tokoh Bapak tidak diberi ruang untuk 

hadir sebagai subjek yang dapat menentukan sendiri sikapnya namun dihadirkan 

sebagai objek yang dikenai perlakuan oleh tokoh lain yaitu Belanda. Semantara itu 

hadir tokoh Saya yang berusaha untuk mendobrak penindasan itu dan membebaskan 
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tokoh Bapak meskipun pada akhirnya tidak berhasil dan bahkan justru dia turut 

merasakan dirinya berada dalam penindasan layaknya orang rantai. 

“Tolong izinkan saya masuk. Saya ingin menemi Bapak.”  
Saya terus memaksa masuk. Tapi tubuh dua orang polisi itu begitu kekar dan 
kuat, sulit untuk menerobosnya. Sepertinya dua polisi itu sudah muak melihat 
tingkah saya, mereka menyeret dan melempar saya ke sungai, seperti mereka 
melemparkan bangkai anjing (Anugrah, 2012).  
 

Cerpen ini selain menunjukkan orang sebagai tubuh atau ruang yang terjajah 

juga menunjukkan adanya waktu yang terdiri dari waktu dunia nyata dan waktu dunia 

mimpi. Waktu di dunia nyata lebih sempit dibandingkan waktu di dunia mimpi. Waktu 

di dunia mimpi memungkunkan penjelajahan yang lebih dalam dan luas. Sementara 

waktu di dunia nyata terbatas. Ini berarti waktu di dunia nyata memberi batasan 

terhadap ruang gerak subjek, sementara waktu di dunia mimpi memberi kebebasan 

ruang gerak subjek. Tokoh saya mengalami waktu di dunia nyata dan waktu di dunia 

mimpi. Ketika berada pada waktu di dunia nyata, dia tidak dapat menemukan 

keberadaan orang rantai. Ketika dia berada pada waktu di dunia mimpi, dia bahkan 

dapat merasakan dirinya sebagai orang rantai. Waktu di dunia mimpi memberikan 

gambaran kepada tokoh tentang situasi yang tidak dia alami sendiri namun dia seakan-

akan dapat merasakannya sendiri. Tokoh Bapak yang berada di masa lalu seakan dapat 

dihadirkan kembali oleh toko saya melalui dunia mimpinya. Ini berarti waktu dunia 

mimpi dapat menghidupkan kembali yang telah mati, menghadirkan kembali yang 

telah pergi, dan mengadakan kembali yang tiada. Oleh karena itu, situasi kolonial di 

masa lalu hadir ketika tokoh saya dalam dunia mimpi dan situasi poskolonial hadir 

ketika tokoh saya dalam dunia nyata. Situasi poskolonial ini disajikan dalam cerita. 

“Ini, bukanlah kehidupan senja di pegunungan yang sepi. Kota ini, kota yang 
membara oleh batubaranya. Kota yang terletak pada sebuah lembah, dikurung 
oleh perbukitan, hingga jika dilihat dari salah satu puncaknya persis seperti kuali. 
Kota kuali. Tapi jangan pernah membayangkan, karena letak topografisnya kota 
ini kota yang sejuk, yang setiap saat akan berhembus angin gunung atau angin 
lembah. Kota ini berdebu dengan suhu yang amat panas, apalagi jika siang hari” 
(Anugrah, 2012). 
 

Interpretasi kota dan desa bisa sering kali berbeda. Desa adalah tempat nyata 

bagi orang desa sedangkan kota hadir sebagai utopia yang dibayangkan sebagai 

sesuaitu yang ideal. Cerpen ini menggunakan kata “kota” namun kota yang dihadirkan 
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tidak seideal yang diharapkan. Kota adalah tempat yang sibuk. Kota adalah 

keterbatasan. Kota adalah tempat yang membelenggu. 

“Sawahlunto, begitulah nama resmi kota ini. Dapat dikatakan bahwa kota ini 
kota yang sibuk. Pecahan batubara terserak dimana-mana. Lori-lori hilir mudik 
mengangkut batubara dari lubang-lubang tambang yang tak jauh dari pusat kota. 
Tiap sebentar kereta api akan berangkat dan berhenti di stasiun mengangkut 
emas hitam itu ke pelabuhan” (Anugrah, 2012). 

 

Jika tadi sudut pandang yang dihadirkan dari sisi terjajah, kini sudut pandang 

yang dihadirkan adalah dari sisi penjajah. Pemilik perusahaan batu bara asal Belanda 

dihadirkan sebagai sosok penjajah. Selain pemilik perusahaan, polisi dan penjaga 

gudang juga hadir sebagi penjajah. Sosok penjajah digambarkan dapat mengatur dan 

mengambil kebijakan sesuai keinginannya, termasuk dia berhak menentukan siapa 

saja yang bisa dijadikan sebagai orang rantai. Penjajah adalah tuan bagi si terjajah. 

Tubuh terjajah tidak memiliki kuasa sebab tubuh itu dikuasai oleh tubuh yang lain, 

yaitu penjajah. Penjajah di sisi yang lain dapat mengamankan tubuh si terjajah melalui 

ruang baru yang dibangun atau disediakan bagi tubuh itu yaitu dengana adanya barak 

tempat tinggal. Di dalam barak tubuh terjajah menjadi aman sedangkan di luar barak, 

misalnya di pasar malam tubuh terjajah bisa saja bebas sekaligus terancam. 

“Kota saat ini mulai ramai, besok akan ada pasar malam. Pasar malam yang 
selalu rutin diadakan oleh perusahaan tambang tempat Bapak bekerja setiap 
minggu pertama di awal bulan, yang berlangsung selama seminggu penuh, 
semacam perayaan untuk para kuli kontrak setelah menerima gaji. Inilah yang 
selalu saya nanti-nantikan. Berbagai macam hiburan dan permainan akan 
meramaikannya, seperti buayan kaliang atau bianglala, komedi putar, dan 
sirkus” (Anugrah, 2012). 

 

Pinto Anugrah dalam hal ini hadir sebagai penulis sekaligus pembaca. Sebagai 

orang yang berasal dari Sumatra Barat Pinto memiliki pengalaman atau cerita tentang 

situasi Sumatra Barat pada masa kolonial Belanda, yaitu cerita rakyat “Orang Rantai”. 

Oleh karena itu, cerpen berjudul “Orang Rantai” diresepsi kemudian hadir sebagai 

salah satu bentuk transformasi terhadap cerita rakyat dengan judul yang sama.  

 

PENUTUP 
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Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

resepsi wacana kolonial yang dilakukan oleh Pinto Anugrah sebagai pembaca  sekaligus 

penulis dengan memertahankan konsep wacana kolonial sebagai objek yang berada pada 

kekuasaan dan memerlakukan masyarakat jajahan dengan kejam. Hal yang diubah dan 

dibalik oleh Pinto adalah cerita ini disajikan dalam bentuk mimpi dalam bentuk narasi 

singkat dan seolah ada ideologi perlawanan yang sengaja disampaikan Pinto untuk 

gambaran bagi pembaca di zaman sekarang. Selain itu, resepsi wacana kolonial tersebut 

merupakan bentuk literasi sastra. Literasi sastra dapat dilakukan dengan pembacaan 

yang sampai pada taraf penafsiran atau merepsepsi sebuah teks sastra. Jadi, literasi sastra 

pada teks sastra yang memuat latar peristiwa sejarah akan memberikan informasi sejarah 

kebangsaan bagi pembaca teks sastra.  
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ABSTRAK 
Lemahnya budaya literasi di kalangan akademisi terutama mahasiswa merupakan 
permasalahan krusial dalam dunia pendidikan. Budaya literasi perlu dikuatkan 
kembali dengan dikembangkannya beberapa model pembelajaran, salah satunya yaitu 
model project based learning. Prinsip project based learning tidak hanya menekankan 
pada pemahaman saja, tetapi proses untuk mengalami dan menghasilkan proyek secara 
kontekstual. Prinsip tersebut sejalan dengan capaian pembelajaran Bahasa Indonesia 
di perguruan tinggi yaitu untuk menguatkan kemampuan mahasiswa dalam rangka 
menulis karya ilmiah. Pembelajaran yang dikembangkan dengan model tersebut dapat 
mendorong mahasiswa untuk lebih produktif dan aktif dalam kegiatan membaca dan 
menulis sehingga dihasilkan ide-ide yang inovatif. Penguatan budaya literasi 
berkontribusi besar dalam penciptaan generasi bangsa yang cerdas dan unggul dalam 
membangun bangsa yang beradab. 
 
Kata kunci: budaya literasi, model project based learning,pembelajaran Bahasa 

Indonesia 
 
ABSTRACT 
Weak culture of literacy among academics, especially students is a crucial problem in 
the world of education. Cultural literacy needs to be reinforced by the development of 
several learning models, one of which is the model of project based learning. The 
principle of project based learning not only emphasizes understanding, but the process 
of experiencing and producing projects contextually. The principle is in line with the 
achievement of Indonesian language learning in universities that is to strengthen the 
ability of students in order to write scientific papers. Learning developed with the 
model can encourage students to be more productive and active in reading and writing 
activities resulting in innovative ideas. The strengthening of literacy culture 
contributes greatly to the creation of a generation of intelligent and superior nations 
in building a civilized nation. 

 
Keywords: culture of literacy, model of project based learning, learning Indonesian 
 
 
I. PENDAHULUAN 

Kegiatan berliterasi di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Kondisi tersebut 

dapat dilihat dari hasil penelitian di bidang literasi yang dilakukan oleh Central 
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Conecticut State University di New Britain, Conn, Amerika Serikat yang menyatakan 

bahwa Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara (The Jakarta Post, 12 Maret 

2016). Artinya, Indonesia masih jauh dari budaya literasi.  

Lemahnya budaya literasi dapat ditemui di berbagai kalangan masyarakat, 

terutama di kalangan akademis. Masih banyak dosen dan mahasiswa yang belum 

membiasakan kegiatan berliterasi. Buktinya, tidak sedikit mahasiswa yang lebih suka 

mendengar dan melihat dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Mahasiswa juga lebih 

suka mendengar dan melihat daripada membaca dan menulis. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa mahasiswa belum dapat menyadari pentingnya manfaat dan 

keuntungan dari kegiatan berliterasi. Inilah bukti bahwa budaya literasi belum 

mengakar kuat pada bangsa Indonesia. 

Kemajuan suatu bangsa dapat ditandai dengan kuatnya budaya literasi di 

kalangan masyarakat. Para antropolog bahasa memandang literasi sebagai titik 

pangkal pembeda masyarakat primitif dari masyarakat “beradab” (Ma’mur, 2010:4). 

Dengan melihat kondisi di Indonesia, perlu tingkatkan kecintaan mahasiswa terhadap 

kegiatan berliterasi. Peningkatan tersebut daat dilakukan dengan dikembangkannya 

suasana belajar yang menyenangkan dengan diterapkannya model-model 

pembelajaran yang inovatif.  

Kegiatan berliterasi dalam hal ini tidak hanya mencakup kegiatan membaca dan 

menulis saja. Aronof (1995:68) mengatakan bahwa literasi tidak hanya diartikan 

sebagai kemampuan menulis dan membaca saja, tetapi “... has instead come to be 

considered synonymous with its hoped-for consequences.” Literasimemiliki makna 

dan implikasi dari keterampilan membaca dan menulis dasar ke pemerolehan dan 

manipulasi pengetahuan melalui teks tertulis, dari analisis metalinguistik unit 

gramatikal ke struktur teks lisan dan tertulis (Goody & Watt, 1963; Chafe & 

Danielewicz, 1987; Olson, 1991; Ong, 1992 dalam Musfiroh dan Listyorini, 2016:2).  

Kegiatan literasi dalam tulisan ini difokuskan pada keterampilan menulis. 

Kegiatan menulis dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk menjadi opinion leader 

untuk menyampaikan gagasan-gagasannya melaluui tulisan. Dorongan untuk aktif dan 

produktif dalam kegiatan menulisa dapat dilakukan dengan memberikan porsi lebih 

dalam pembelajaran. Pembelajaran Bahasa Indonesia di perguruan tinggi 
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dimaksudkan agar mahasiswa dapat belajar untuk meningkatkan kemampuannya 

dalam menguasai keterampilan berbahasa terutama dalam menulis karya tulis ilmiah.  

Pentingnya pembelajaran Bahasa Indonesia dalam mengembangkan potensi 

mahasiswa dalam menulis perlu diciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan 

mendorong mahasiswa untuk aktif belajar. Dalam hal ini perlu dikembangkan model 

pembelajaran agar tidak terkesan monoton dan membosankan. Model yang tepat di 

antaranya adalah model project based learning.  

Model pembelajaran Project Based Learning merupakan pembelajaran 

konstruktivis yang dapat menciptakan suasana belajar yang nyata bagi siswa sehingga 

dapat melahirkan pengetahuan yang permanen.  Project Based Learning adalah suatu 

model yang dapat mengorganisasi proyek-proyek dalam pembelajaran (Giilbahar & 

Tinmaz, 2006). Project based learning memberi peluang pada sistem pembelajaran 

yang berpusat pada mahasiswa, lebih kolaboratif, mahasiswa terlibat secara aktif 

menyelesaikan proyek-proyek secara mandiri dan bekerja sama dalam tim dan 

mengintegrasikan masalah-masalah yang nyata dan praktis. 

Dengan melihat prinsip model Project Based Learningyang lebih menekankan 

pada proyek, hal tersebut sejalan dengan capaian pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu 

mahasiswa diharapkan menguasai keterampilan berbahasa sehingga dapat 

menerapkannya dalam proses menulis karya tulis ilmiah. Mahasiswa memang 

seyogyanya dapat menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan. Namun, kondisi 

tersebut masih jauh dari harapan karena ternyata masih banyak mahasiswa yang 

kesulitan dalam menulis karya tulis ilmiah. Budaya plagiat masih menjadi hal yang 

biasa di kalangan mahasiswa. Kondisi tersebut berarti, mahasiswa masih jauh dari 

budaya literasi sebagai pangkal dan fondasi untuk bekal menulis. Permasalahan inilah 

yang perlu ditangani karena menjadi masalah yang krusial dalam dunia pendidikan. 

Pendidikan tanpa literasi tak kan mungkin dapat mencetak generasi yang cerdas dan 

beradab.  

 
II. OPTIMALISASI BUDAYA LITERASI MELALUI PENGEMBANGAN 

MODEL PROJECT BASED LEARNINGDALAM PEMBELAJARAN 

BAHASA INDONESIA 
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Permasalahan literasi di Indonesia perlu mendapat perhatian lebih terutama 

dalam dunia pendidikan. Genjotan dalam berliterasi dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, di antaranya pemerintah telah mencanangkan program literasi yaitu mengawali 

pembelajaran dengan membaca 10 menit. Program tersebut harusnya disambut baik 

untuk dapat menumbuhkan kecintaan kembali dari kaum terpelajar dan masyarakat 

Indonesia terhadap kegiatan berliterasi. Gerakan tersebut selanjutnya menjadi 

kekuatan untuk dapat menciptakan mahasiswa sebagai agen of change dalam 

memajukan suatu bangsa. Oleh karena itu, generasi muda bertugas besar dalam 

meningkatkan kompetensi, kontribusi, produktivitas, serta kapasitas intelektualnya 

(Imam dalam Syahriyani, 2008). 

Melalui budaya literasi, transferilmu pengetahuan dari satu negara ke 

negara yang lain dapat berjalan secaraoptimal. Selain itu, tanpa kemampuan 

membaca dan menulis, sebuah bangsatidak akan dipandang sebagai bangsa 

yang bermartabat. Oleh karenanya, permasalahn budaya literasi harus mendapat 

perhatian lebih.  

Lemahnya budaya literasi dapat ditumbuhkan kembali melalui ranah 

pendidikan. Hal tersebut didasarkan pada proses pendidikan yang tidak terlepas dari 

kegiatan berliterasi sehingga sangat tepat untuk digunakan sebagai sarana menguatkan 

budaya literasi pada generasi muda. Literasi dalam hal ini tidak hanya mampu 

membaca, menulis, berbicara, dan kemampuan berpikir, tetapi juga menggunakan 

kemampuan tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari sdi sekolah maupun di luar 

sekolah (Klein, dkk. 1991:2).  

Proses menulis dibutuhkan informasi yang dapat digali dengan membaca. 

Kemampuan akan keaksaraan (tulisan) dan kewicaraan (lisan) menjadi modal utama 

seseorang untuk dapat mengungkapkan ide-idenya melalui tulisan (USAID, 2015:12). 

Keterampilan dalam menemukan informasi dapat ditunjukkan melalui kemampuan 

mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan, kemampuan mengakses dan menemukan 

informasi, kemampuan mengevaluasi informasi dan menggunakan informasi secara 

efektif dan etis (American Library Association). Literasi dapat pula mengembangkan 

kepribadian diri dalam hal etika dan sikap.  
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Pentingnya literasi dalam mengembangkan kemampuan dan kepribadian 

seseorang menjadi alasan penting perlunya peningkatan budaya literasi dalam dunia 

pendidikan. Lemahnya kegiatan berliterasi dapat diatasi dengan dikembangkannya 

model project based learning dalam pembelajaran. Model Project Based Learning 

adalah model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

berpikir secara kritis dan memberi rasa kemandirian belajar (Rais, 2010).  

Project based learning menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-

kegiatan yang kompleks (Cord, 2001). Model ini berfokus pada konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip utama (sentral) dari suatu disiplin, melibatkan mahasiswa dalam 

kegiatan pemecahan masalah dan tugas-tugasbermakna lainya, memberi peluang 

mahasiswa bekerja secara otonom mengonstruk belajar mereka sendiri, dan puncaknya 

menghasilkan produk karya mahasiswa bernilai, dan realistik (Okudan & Sarah, 2004). 

Oleh karena itu, model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) memberikan 

dampak yang besar dalam mencapai hasil pembelajaran yang maksimal.  

Buck Institute for Education (1999) menyebutkan beberapa hal terkait dengan 

karakteristik PjBL, antara lain: (a) mahasiswa sebagai pembuat keputusan, dan 

membuat kerangka kerja, (b) terdapat masalah yang pemecahannya tidak 

ditentukansebelumnya, (c) mahasiswa sebagai perancang proses untuk mencapai hasil, 

dan (d) mahasiswa bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi 

yang dikumpulkan. Sejalan dengan hal tersebut, model PjBL dapat digunakan dalam 

meningkatkan kemampuan menulis karya tulis ilmiah bagi mahasiswa melalui 

pembelajaran Bahasa Indonesia.  

Pembelajaran Bahasa Indonesia menjadi perkuliahan yang wajib diikuti oleh 

semua mahasiswa dikarenakan pentingnya pembelajaran tersebut dalam mendukung 

budaya literasi yang memberikan andil besar dalam menciptakan generasi bangsa yang 

potensial (Musfiroh dan Listyorini, 2016). Namun, kondisi tersebut belum sejalan 

dengan kenyataan. Mahasiswa kini tengah 

mengalami kecenderungan delitenismedan bahkan dangkal dalam berpikir. 

Mahasiswa hanya cukup tahu tema umumtanpa mengetahui detail-detail informasi 

yang masuk. Salah satu indikator yangpaling mungkin dapat didiagnosis adalah 

adanya budaya plagiarisme yang merebah di kalangan terpelajar. Budaya plagiarisme 
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dapat menjadi faktor utama pelemah budaya literasi.  

Kegiatan menulis di kalangan mahasiswa perlu ditumbuhkan kembali. Dalam 

hal ini, proses menulis dibutuhkan beberapa tahapan yang dapat diselesaikan dengan 

beberapa proyek. Kegiatan yang berorientasi pada proyek dapat membantu mahasiswa 

dalam menuangkan gagasannya dengan tepat dan dapat  pula meningkatkan 

produktivitas. Kegiatan menulis berbanding lurus dengan kemampuan daya nalar. 

Kartodirdjo (dalam Syahriyani, 2010) menyatakan bahwa banyak mahasiswa yang 

lemah dalam kegiatan menulis dikarenakan sulit dalam menyampaikan gagasan 

pemikiran secara logis, analitis, dan kritis. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

kemampuan seseorang dalam berbahasa tulis juga dipengaruhi kemampuan 

bernalarnya (Suroso, 2007:32). 

Dari paparan tersebut jelas bahwa literasi dapat dijadikan sebagai tolok ukur 

kemajuan suatu bangsa. Robert A.Day (dalam Musfiroh dan Listyorini, 2016) 

mengatakan:“Scientist are measured primarilynot by their dexterity in 

laboratorymanipulations, not by their innateknowledge of their board or 

narrowscientific subjects, and certainly not bytheir wit or charm; they are 

measured,and become known (or remainedunknown) by their publications.”Dengan 

demikian, budaya literasi perlu dioptimalkan untuk membangun bangsa yang beradab.  

 
III. PENUTUP 

 
Budaya literasi tengah melemah di kalangan akademis terutama mahasiswa. 

Kondisi tersebut menjadi permasalahan krusial yang harus segera ditangani dengan 

meningkatkan proses pembelajaran dengan dikembangkannnya model pembelajaran 

yang inovatif yaitu, model project based learning. Terutama dalam Pembelajaran 

bahasa Indonesia yang sangat potensial dalam menguatkan budaya literasi bagi 

mahasiswa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dioptimalkannya kegiatan menulis 

karya tulis di kalangan mahasiswa. Pengauatan budaya literasi didasarkan pada 

pentingnya budaya literasi bagi pembanguanan bangsa yang beradab dan memajukan 

bangsa yang bermartabat.  
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NOTULEN 
 

KONFERENSI BAHASA DAN SASTRA II 

“MEMBANGUN BUDAYA LITERASI” 

SIDANG PLENO UTAMA 

 

Acara diawali oleh pembacaan puisi Tanda-Tanda karya Taufik Ismail oleh mahasiswa 

berprestasi BSI 2 FBS Unnes, Arum Yuliya Lestari.  

Moderator  : M. Burhanudin., S.S, M.A. 

Notulis  : Wahyu Mutiana, Windari Esa Meigiza    

  

 

Pembicara 1 

1. Literasi dalam pembelajaran 

Peraturan pemerintah nonor 23 tahun 2015 terkait membaca 15 menit setiap hari 

sebelum pembelajaran dimulai. Masalahliterasi, masalah membaca adalah masalah 

yang luar biasa. Peringkatnegara Indonesia berada pada 69 pada 71 negara. Setelah 

melakukan 1 tahun penelitian hasil tes inaf tingkat 1 anak-anak indonesia 

mengalami kesulitan, sangat memprihatinkan dalam memaknai sebuah terks 

terutama hal sastra.  

Membaca, menulis, berhitung dudah dibiasakan dari TK akan tetapi tidak 

berkelanjuan pada pendidikan selanjutnya.  

Deklarasi praha 2003, pengetahuan bahasa dan budaya. Bagaimana mengaitkan 

pembelajaran berliterasi, 240.000 sd di indonesia.  

Kosakata adalah inti dari literasi. Kalau anak usia 7 tahun kurang memiliki 

kosakata, budaya literasinya kurang. Buku yang ada di perpustakaan sekolah lebih 

baik yang bergambar karena menarik bagi siswa SD kelas rendah.  

Bercakap dan menyimak dianggap biasa. 

Membaca menulis seharusnya bisa ditangkao oleh anak.  

soal cerita dikemas dengan kurang baik. kepekaan empati yang merupakan 

kecerdasan ssial yang menjadi kesenangan belajar durang digali selama pendidikan 

indonesia sekarang ini. 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
1060 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

Lks atau buku ajar anak SMP. 

Hasil karya anak tidak dipajang dalam kelas.  

 

Hampir 90 % perpustakaan kurang berfungksi karena tidak berisi buku yang 

menyenangkan melainkab  berisi buku teks. Kalau sekolah basic sekolah belum 

sempurna, perpustakaannya juga sama. Paud dan SD sudah terbiasa dengan Gadget 

bagaikan narkoba visual. Visual literasi sangat mempesona anak-anak, oleh karena 

itu harusnya diciptakan buku bergambar yang menarik. 

 

Universitas borneo, membekali 41 mahasiswa yang akan magang dibekali buku-

buku dari malaysia.  

 

Beragam cara agar pembelajaran berjalan baik.  ada 7 literasi yang dikembangkan 

di abad 21  

Membaca, menulis, sains, Literasi finansial dan  

 

Ruang lingkup kegiatan gerakan literasi sekolah berisi 3 tahapan. Ada 3 suku yang 

ada di indonesia (NTT 1 kampung ada 2 bahasa). 280 bahasa mulai punah karena 

tidak ada penuturnya. 275 bahasa ibu.  

Melalui Unisef mmebuat buku teks unutk anak sd. 

 

Bagaimana aspek kemanusiaan tumbuh kebang anak dapat disasilitasi.  

Pertanyaan : adakah riset untuk buku teks Indonseia?karena baebentuk LKS 

 

6 kecerdasan di kelas yang dapat dikembangkan menjadi peningkat literasi 

di kelas sekolah. 

 

1. Nenek moyang kita adalah penutur handal. Menciptakan perahu. Bagaimana 

cara menyurunkan  ilmu menciptakan perahu. Sama dengan tradisi yang 

tberkelanjutan.  Sama seperti mendongeng dan bebicara. Menyanyikan lagu 
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nasional dan akhir pebelajaran lagu daerah permendikbud tidak dilakukan oleh 

guru. Guru tidak punya cara unik untuk melihat adak unik 

 

2. Nenek noyang menenun. Sudah memiliki cara untuk mengembangkan hudup 

manusia dengan pekerjaan tangan. ;iterasi crafe. Contohdi india, tidak ada 

perca yang tersisa karena selalu dibuat untuk benda lain seerti kalung gelang, 

topi, dan haganya sampai 7 juta. Dan sama kualitasnya.  

 

3. Historis sosial budaya. 

Ketika membuat rancangan pembelajaran harus meilat latar belakang ssosial 

budaya. Hal sederhana dilakukan dengan cara anak membawa apa yang ada di 

rumahnya. Misal di kamar ada apa, di kebun ada apa, di halaman ada apa. 

Budaya minangkabau diangkat dalam buku teks. 

 

4. Bahasa ibu, randai kesenian minang yang sangat bernilai. Randai nyanyi, 

pencak silat, dan menari 

Pengetahuan bahasa budaya. 

Ada pemikiran terkait fungsi otak kanan. Guru yang hadir dalam kelas. Guru 

SD Guru kelas. Guru SMP-SMA guru mata pelajaran. Dalam merancang rpp 

didesain impati simfoni . ada penerbit yang menjual 1,5 juta RPP. 

 

5. Praktik baik. 

pertama buku yang berkualitas untuk anak indnesia. Contoh hewan dijadikan 

tokoh cerita. Yang disangkutkan dengan keluargaku. Diangkat dalam dunia 

hewan. Pojok baca di sumatera barat gurunya sangat kreatif, di pojok atau 

susdut budaya dan baca. ‘setiap tema bergnti temanya dan pengadaannya.  

 

6. Cerita. 

Drop out pertama kali pada SD. Secara tidak sengaja ketika membaca buku, 

ada seorang anak kurus sekali seperti kurang gizi. Dekati anaknya, ditanya. 

Ternyata orang tuanya jadi tkw semua. Yg mnrwat adalah oang sekampung. 
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Guru jarang memahami peserta disik. Setiap anak punya peserta sendiri yang 

harus dipahami guru.  

 

7. Empati 

Bagaimana dokter menjadi relawan di papua kerjanya buang ingus. Di sungai.  

 

8. Simponi.  

Anak bersa berkesenian. 

Bermain 

Batu dipantai bisa enjadi media pembelajaran 

 

9. Makna 

 

11.06 ibu dewi selesai 

Simpulan dari Pak Burhan : 

Bagaimana memaksimalkan keterampilan berbahasa tidak kalah penting guru 

menanamkan ekcerdasadn sisial pada siswanya. 

 

2. Dr. Gautam 

Etos budaya melalui pola pikir kolonial 

Leterasi  kebudayaan di india 

Leteasi perlu ditingkatkan mulai tingkat SD. 

Buku dongneg dan cerita, saat usia anak 5=6 tahun.  

Bagaimana anak dapat berpikir untukmemecahkan masalah sendiri.  

Penelitian ada banyak faktor dalam masyarakat bahasa dan bahasa ibu. Bahasa ibu 

= memulai pendidikan dasar. Malau pendidikan dasar bahasa yang anak mengerti 

itu penddiikan yang nyata. Menajdi sumber salah satu penelitian yang baik untuk 

indonesia. 12 tahun usia anak harus lebih dari 500 cerita yang sudah dibaca. 

Dongeng memang bagus, bagaimana mengenal orang danmemecahkan masalah 

dengan keputusannya sendiri. Anak-anaknya tertarik dgn dongeng, skrg raong tua 

suka liat anak sinetron dan kartun. Tidak ada bentuk imajinasi lagi yang dapat 
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dikembangkan oleh anak. Bahasa ibu dan bahasa danerah punya lokal kultur yang 

luar biasa.  

Ontoh anak jatuh sakit. Baaimana, kalau nagis terus. Dokterbisa memberi oba yang 

pas. Karena bahasa melakukan perjalanan 2000-3000 tahun.  

 

Literasi kebudayaan di indonesia. 

 

Kita tidak percaya pada kebudayaan dan trasisi, keudayaan yang kita praktikan. 

Pemimpim ynag muncul pada dasarnya punya ide yang sangat kuat yang bisa 

mempimpin masyarakt.  

Raja ram mohay ray 1772-18833 

Dia menadi ahli sebuah agama disunia pada saat itu. Bagaimana kita bisa 

melanjutkan literasi kebudayaan yang sangat penting. Setiap masalah setiap isu 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Literasi dalam amsyrakat dalam wkatu panjang ada hal yang menjadikan tidak bisa 

n=maju berlekanjutan. 

 

 

Swani vivekananda 1863-1902 

Beliau memntingkan kbeudyaaan. Setaipa agamu punya tolerasi terhadap agama 

lain.  

 

Dayanand saraswati 1824 1883 

Kamitidak harus input produk dari negara lain. Pa yang saudh diinfestasi kan dlam 

indsutri negeri.kita perlu memberikan kebijakan terhadap anak, siapasaja 

masyarakat dkita harus punyak kebijakan perkembangan dnegan ide kita yang 

untuk u=itu kuta tidak perlu lagi; 

Seotap orang harus memiliki ijazah dapt mengimpor kayu, kapas dan yang lain.  

 

Plastik adalah sumber penyebab kanker. Keramik yang bisa di bentuk.  
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Tokoh dari india. 

 

Moh. Mu’minin 

Peneliti pemula 1994 pendekatan pembelajaran bahasa indonesia 

2004 penerapan pembelajran pendekatan berbasis kontekstual 

Rberbasis literasi 2013 bermuatan pendidikan karakter  

Membaca, menulis, menonton.  

R – renungkan apa yang dipilih. 

T tuliskan 

P publikasi. 

Sri sekar ningsih = partner peneliti. Istrinya 

 

Latar belaakang. 

Pembelajran abahsa indoneisa perlu dikembangkan kemampuan literasi yang dapat 

meningkatkan kemampuan akademik dan pemikiran yang logis. Hasil simakan 

perlukiahan dan hasil bacaan rfenrensi dikolaborasi. Namanya pembelajaran 

kooperatif. Saat ujian tidak diberikan. 

Diharapkan enignkatkan prestasi dan kecakapan seseorang 

 

Banyak sekali orang cerdas yang berkarakter kurang baik. oleh karena itu perlu 

ditanamkan pendidikan karaker. Muncullah yang bermuatan pendidikan karaktr 

berbasis literasi.  

Penerapan pembuatan tek berbasis litrasi 

 

Rumusan masalah. 

Model pembekajaran meluis teks deskripsi berbasis literasi bermuatan pendidikan 

karakter dengan stragteri lingkup SMP 

 

Tujuan penelitian 

Dapat diketahui: 

Model 
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Aktifikas 

Hasil pembelajran 

 

Pendekatan yang digunakan 

Pendekatankulatitasi 

Pendekatan kuantitastif untuk mesdskripkn merotdepembelajaran 

 

Metode penetitian 

Penetiain dekripsif dan penerapan 

 

Data peneltitian 

Kualitatfi 

Kuantitatif 

 

Instrumen pengumpulan data 

Pedoman angket dan sal teks 

 

Teknik analisis data 

Kualtitafi untu aktfiiatas pembelajarannnya 

Keuantidataf : keefektian 

 

Seimpulan 

Aktifits pembelajaran guru dan siswanya aktif.  

Hasil pembelajran dapat ekefektif. 

 

Simpulan dari Pak Burhan : sangat valid san efektif pada pembelajaran. 

Kolaborasi yang harmoni sangat menginspirasi dan siap go internasional. 

 

Pertanyaan : 11. 

1. Fitri Yuli Rahmawati (Universitas Muhamadiyah Surakarta) 
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Ibu dewi : pada usia 7-9 tahun siswa sekolah dasar membaca diagram tabel dan 

bagan mulai mencari tahu apakah usia tersebut di negara lain sudah dia ajari itu? 

Materi diagaam dilompat ke SMP 

Buku non teks kenapa pemerintah tidak mnyurvei buku non teks 

2. Indriani STKIP Negeri Sumbar 

Dewi  

Landai : di sumbar 

Menghaal dialog tek dari randai itu tidak ada, 1 dlkelompk randai. Kelompk randai 

disuruh menghapal 

Literasi terhadap randai 

3. Andi Kusworo Pascasarjana Unnes 

India dan indonesia yang merdeka tidak lama setelah indonesia. india lebih maju, 

pertanian, otomotif , kampus yang baik, sains dan teknologi pendidikan, 11 peraih 

nobel dari india. Bagaimana pemerintah ndia membagun literasi dari bergai aspek 

yang memcu pembangunan indoa, padahal indonesia merdeka lbih dulu daripada 

india.  

 

Jawaban  

1. Ibu Dewi 

Masalah literasi adalahmasalah domestik. Bagaimana anak sudah cocokin 

tapiperkembangan nya tidak pesat. 1947 menteri pendidikan saat itu adalah 

pndidik uns 1926. Kihanjar dewantara taman siswa 1923. Karena membuat 

sekolah kerja. Eras budi adalah isntpirasi, naik kereta ke 3 bulan dilatih cara dan 

dapat membuat media pembelajaran; membuat buku kareakter namanya kutu budi. 

Era budi melahirkan teks belajrkan bahasa tek ini budi, ibu dan kakak budi. 

Secarakonsep tidak utuh, hanya membaca tidakmemaksai apa yang idbaca karena 

budi itu tidak nyata.  

Sd pendekatan teks multi modal, peta buta pada buta. Memnag konvensional 

tapimerupakan bagian diadalamnya. Bagaimana teks multi modal hadir sejak dini 

sebagai teks untuk anak. Randai yang berarti sebuah kesenian, tikungan hayat tks 
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tidak sampai dicatak, di print. Bagaimana randai itkskan agar anak bisa baca, akan 

tetapi anak skg tidak terlalu menetahui lokal kultur.  

Yg diketahui hanya sekolah, pasar, dan rumah. Banyal hal lain yang belum 

dikeatahui siswa karena belum memjelajah. 

2. India 

Anak terus dipelajari pendidikan denganmeningkatkan budaya literasi dengn 

menyediakan buku-buku, agar pikirannya terbuka, teknoligi, pendidikan bahasa. 

Bahasa selain inggris juga diajarkan. Demokrasi yan g dianut 30 tahun indoensia 

membuat tindoeisamenetap tapda proses yang sama dan tidak berkembang. 

Karakteristik demorasi di india sangat kuat. Pendiikan mulai dari dasar. 

Pendidikan sangat murah diiindia. 300 dolar tiap smester.  

 

12.16 diskusi selesai 

Materi panel 1 

Isama -13.00 

 

SIDANG PLENO 2 

 

Moderator : Pak Mulyana 

 

Pembicara 

a. Moh. Farhan 

b. Prof Faridi  

c. Prof. Agus Nuryatin  

 

a. Moh. Farhan 

Building literacy thogh media  

social media : Reflections pf cultural renascence 

mohammad farhan zeb khan 

jawaharlal nehru universitu JNU New Delhi India 

program : mendengarkan, memaca, menulis,berbicara 
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- Banyak yang mengajar dengan menggunakan media 

- Tapi beberapa dari kita mengajarkan tentang media 

Mengomunikasikan tatap muka orang ke oaranh. 

Menurut data dari wearesocial.sg 39 juta sudah ada akses internet 

Sudah termasuk semua sosial media seperti facebook, twitterer, googl+, 

instagram dan banyak yang lain.  

 

Pentingnya media literasi 

Peningkatan proses demokrasi 

 

Menjadi penyelenggara media literasi 

 Berpikir kritis ketika mngevaluasi media pembelajaran 

 

Media sosial literasi di indonesia 

 

Pertumbuhan negara yang cepat di indonesia menjadi pengguna terbanyak ke 

4 didunia dibawah india, uae, dan saudi arabia 

 

 

b. Prof. Dr. Abdurrachman faridi *unnes 

Peran nilai nili sosial 

Latar belakang 

Kenakalan remaja, narkoba, korupsi, dll 

Peran pembangunan pendidikan karakter tidak hanya ditumbuhkan dalam 

sekolah akan tetapi sejak dari keluarga dilingkungan rumah.  

Budaya dan bahasa sebagai pembentuk karakter anak dalam berperilaku dan 

berbahasa. 

 

Budaya dan perlaku komunikasi 

Budaya : contoh seorang anak berbahasa kepada orang yang derajatnya lebih 

tinggi, pasti dengan bahasa yang berbeda. Perilaku komunikasi misalnya orang 
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jepang yang hormat dengan cara menunduk. Tidak hanya dalam berbahasa, 

akan tetapi juga dalam berperilaku.  

Mendongeng 

Penanaman nilai karakter moral dan keagamaan 

 

sugestopedia 

persyaratan : 

musik lembat- membuat anak rileks 

cahaya redup- membantu suasana tidur 

ruang ac- membuat nyaman 

cerita narasi- untuk penanaman nilai  

 

mengapa dongeng dan sugestopedia 

tepat dalam penanaman dan pembentukan karakter 

 

nilai 

 

faktor pembentuk karakter 

simpulan 

 

c. Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum. 

Komunitas dan sayembara sebagai arena literasi sastra 

Sastra saling berkaitan dengan bahasa. Sastra sebagai linguistik terapan yang 

berarti bahasa yang digunakan dalam bidang sastra. Bahasa dalam sastra, sastra 

adalah karya seni. Media sastra adalah bahasa. Ruang literasi sastra bisa 

meluas. 

1 literasi dalam konteks bacaan 

2 konteks literasi dalam hal menulis 

3 literasi dalam hal aksi action kegiatan yang diwadahi dalam karya sastra 

Apabila dikaitkan dalam kegiatan menulis, menulis karya sstra bisa dikatakan 

menguasai odel paragraf. Karena dalam teks karya sastra yang dianggap hanya 
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naratif, sebenarnya juga terkandung paragraf yang lengkap. Misalnya 

menggambarkan tokoh dalam bovel, otomatis harus menguasasi paragraf 

deskriptif. Misalnyamemperngaruhi agar tertarik pad agagasan, maka harus 

menguasai parafraf persuasif.  

Kekuatan sastra, seorang penuluis harus mampu menghadirkan satu objek yang 

bfaktanya berbentuk abstrak, contohnya siti nurbaya. Seseuatu yang abstrak 

bisa dikonkrit kan dan dapat dijadikan sebuah legenda.  

229 yang masuk ke panitia salah satunya berasal dari luar negeri yang 

berbahasa inggris. 

 

TANYA JAWAB 

 

a. Ratnaningtyas S2 Unnes 

Prof. Agus 

Pembelajaran bahasa dan sastra yang terasa ada sekat yang memisahkan, 

bagaimana memupuk siswa sudah bisa membuat macam paragraf yang 

diteruskan dalam pembelajaran sastra karena belum mengetahui istilah 

sastra. (memupuk pemikiran siswa yang menganggap bahwa sastra itu 

sulit, dan dapat mencintai sastra) 

Jawab :  

Prof Agus 

Kesalahan konsep, tidak ada kebebasan yang dibuka oleh pendidik karena 

dituntut menyerupai puisi contoh. Pemikiran apapun yang dituangkan 

dapat ditulis yang kemudian dapat brupa karya sastra. Baik buruknya 

diukur dari apakah tulisan itu sudahmewakili perasaannya atau belum.  

Siswa yang sudah menguasai macam paragraf harus diterapkan pada 

sesuatu yang nyata, contohnya menulis berdasarkan perasaan dan 

pengalaman pribadi. 

Sesungguhnya karya sastra berkait erat dengan realitas. Perbedaannya 

terjadi pada sudut pandang.  

b. Prof. Agus  
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Bagaimana dari sisi literasi dalamkontask yang komperenhensif apakah 

ada standar kategori penilaian (kualitas), apakah menyertakan 

backgruound pendidikannya, apakah yang mendominasi sehigga dikaitkan 

korelasinya dengan literasi 

Prof Faridi  

Kaitannya dengan cerita rakyat, kecanduannya terhadap gadget terutama 

ssosial media salah satunya youtube. Visualisasi dongeng dapat diiringi 

seiring berkembangnya teknologi. 

 

Jawab : 

Prof Faridi  

Sanggar cerita dapat diperoleh. Lebih baik audio saja, jangan audio visual.  

Prof. Agus 

Yang menarik : animo yang begitu banyak. Ada yang diluar background 

bahasa dan sastra. Temanya tidak boleh lepas dari kontruksi budaya lokal 
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SIDANG KOMISI 1 
Ruang Daisy 

 
1. Ahmad Bahtiar dan Suryo Ediyono dari Pasca sarjana PBI UNS 

Judul : Menjadi guru sastra yang ideal 
Latar belakangnya bahwa pembelajaran sastra tidak terpisahkan dalam BSI. Masih 
digabung antara sastra dengan Bahasa dan Satrs Indonesia dari pendirikan dasar 
samai dengan pendidikan menengah. Sering kali hanya khusus mengajarkan 
bahasa. Oleh karena itu, terkadang pembelajaran sastra menjadi kurang ideal. 
Berdampak pada pembelajaran yang tidak kondusif, siswa tidak beminat pada 
sastra. Menurut Taufik Ismail, di Indonesia kondisi yang sangat ironis sekali. Perlu 
merombak kurikulum untuk mengidealkan pembelajaran. Karena baru pada 
pendidikan tinggi sastra dan bahasa tersendirikan. Perlunya guru yang kompeten 
dan ideal yang dapat mengajarkan sastra. 
 
Kompetensi guru 
a. Pedagogik : pembuatan pembelajaran dan evaluasi 
b. Sosial 
c. Profesiaonal 
 
Kompetensi sastra 
a. Memahami ilmu sastra : sejarah sastra bisa dijelaskan untuk menjadi 

kompetensi yang dapat diajarkan dalam proses pembelajaran 
b. Berminat pada sastra : sering pergi ke perpuskakaan membaca buku 

1) Membaca karya sastra 
2) Menyaksikan pementasan sastra 
3) Mendatangi perpustakaannn 
4) Memnaca ulasan karya sastra : pemaknaan yang lebih, pengetahuan yang 

dapat dinilai pada siswanya 
c. Pengalaman asstra : dikelas, komunitas, yang sekiranya berhubungan dengan 

sastra.  
1) Membuat pertunjukan asstra 
2) Menulis karya sastra 
3) Menampilkan karya sastra (untuk publikasi) 
4) Mengikuti lomba sastra 
5) Diharapkan menular pada siswanya 

d. Mengikuti pekembangan sastra : harus mengetahui sastra kontekstual yang 
sedang berkembang, dan menjadi pembahasan. 
1) Mengenal sastrawan kontemporer 
2) Mengikuti pelatihan astra 
3) Ikut komunitas asatra 
4) Melakukan penelitian sastra 

 
2. Wida Cahyaningrum Universitas Negeri Jakarta 

Judul : A critical discourse analisys of skin whitening product advertisements in 
indonesia 
Biasanya persepsi di indonesia, cantik itu putih.  
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Latar belakang : 
Fokus ideologi. Perempuan yang peduli pada penampilan fisik. Negara Indonesia 
yang termasuk negara tropis menjadikan Indonesia masuk katerogi cukup gelap. 
Pigmen melalin 
Analisis 1 : analisis tekstual 
Disjunctive syntax 
Adjektive 
 
Analisis 2 : discource practice analisys 
Analisis 3 : analisis praktik sosial 
 

3. Wachid E. Purwanto Universitas Ahmad Dahlan 
Tajussalatin : piterasi yang menjadi dasar pemerintahan raja islam di melaju dan 
jawa 
Tajus : mahkota 
Salatin : jamat 
Mahkota para raja 
 
Tradisi literasi islam 
Tajusalatin disebut sebagai mahkota dari segala naskah melayu, karena dianggap 
paling unik kebahasaannya. 
 
Isi 
Perang saudara, masyarakat aceh dengan beberapa bulan mempunyai 3 raja 
selakigus. Aljauhari membuat kitab. 
Penyebaran : wilayah nusantara 
Tajusalatin versi jawa : kitab ketatangraaan pertama di jawa 
Ada 28 edisi yang dapat ditemui. 
 
Sejak akhir abad ke 19 salinan kitab bisa dibaca banyak oang. Para raja 
memerintahkan  dan duta para spenulsinya termasuk rakyatnya untuk memperlajari 
kitab tajusalatin. Diubah dalambentuk temnang karena pada saat itu kertas sangat  
nahal. 
 

4. Ika Arifianti M.Pd. Uinversitas Pekalongan 
Penerapan Teori Grace 75 Penrisp Kerja Sama pada Kasus Delik Aduan di Polda 
Jateng Dlam Perspektid Linguistik Forensik 
PRAGMATIK dalam kajiannya yaitu berupa teks yang meliputi tururan peyidik 
dan delik aduan serta konteks  
Peenerapan teori grace 1975 
Prinsip kerja sama 
Maxim kualitas menjelaskan suseuai tingkat kebutuuhan seperlunya 
Maxim kuantitas  
Maksim relevansi : terkait turunan 
Maxim cara : selara langusng, tidak berlebih-lebihan, dan runtut 
 
Kebaharuan penelitian 
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Tuturan penyidik  
-penyidik 
Pejabat kepolosian ang memiliki kewenangan 
Deik aduan 
 
Rumusan 
Bagaimana penerapannya 
 
Hasil penelitian :  
Simpulan hanya ditemukan 2 maxim kulaias dan kuantitas yng berasal dari  bap 
pegaduan tersebut. yang menjadi kajian yang sangat menarik dari kajian ligkustik 
forensik yang sekarang marak yang sering terjadi idak hanya pragratik 
sosialingusitik dan yang biasa terjadi.  
 

5. Doni Universitas Islam Majapahit (tidak hadir) 
6. Aan Sugianto Universitas  Kuningan (tidak hadir) 
7. Sukirno (Universitas Muhamadiyah Purworejo) 

Literasi Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 
Inti pembahasan 
Hakihat literasi media pembelarjaan : segala sesuatu yang dapat menyalurkan 
informasi 
Cara membiasakan penggunaan litrasi media : memfokuskan pembiasaan 
membaca meskipun diluar jam pelajaran, memahami bacaa, meningkatkan 
menjadi pembaca 
a. Prinsip kegiatan membiasakan membaca 

1) guru menentapkan waktu untuk membaca 
2) menyediakan buku 
3) susasana santai dan menyenangkan 
4) memanfaatkan peran perpustakaan 

langkah2 membaca buku 
3 langkah 
1. sesuai tujuan membaca 
2. mengingat pokok pikiran membuatcatatan 

5) kendala epnggunaan literasi media 
 fisiologi : linginan, sisoal 

b. macam2 literasi media pembelajaran 
c. fungski leiterasi media pembelajaran 

1) penyapaian lebih baik 
2) lebih interaktif 
3) dapat dipersingkat 

d. penggunaan literasi media pembelajaran 
1) dissuaikan dengan kurikulum dengan melihat Kompetensi Dasar  
2) membuat media pembelajaran untuk pendidikan dasar di sekolah 

menengah 
3) musikalisasi puisi (yang disarankan dalam kurikulum 2013) 

 
8. Andy Kusworo dan Lilik Al Imroh Universitas Negeri Semarang 
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Gerakan Literasi Sastra di Sekolah yang Terintergasi dengan Teknologi Informasi 
 
Permendiknas tentang penumbuhan budi ekerja dengan meningkatkan minat baca 
dan menulis di sekolah 
 
minat baca di indonesia 60 dari 61 negara 
 
pelaksanaan gerakan literasi sekolah : membaca nuku non pelajaran 15 menit 
sebelum pembelajaran dimulai 
disesuaikan dengan perkembangan peserta disik 
 
lietrasi : 
kemampuan mengakses dan memanfaatkan informasi secara cerdas 
menumbuhkan budaya baca perlu ditingkatkan. Yang biasanya malas, mereka 
ditumbuhkan minatnya udengan gerakan literasi sekolah 
penataan perpustakaan , siswa akan nyaman dan betah tinggal lama lama di 
perpustakaan. 
 
Tekonolgi 
Guru dan murid sudah memgalami teknologi yang cepat melalui internet, literasi 
tidak terbatas dari buku cetak saja. Bisa koran, radio, tv, dll 
Literasi sastra yang terintegrasi teknologi informasi 
Dengan tujuan saling melengkapi 
Pembuatan pojok sastra dengan disediakannya buku cetak berupa buku non 
pelajaran, dan di pojok sebelah sediakan komputer tau laptop 
 
Karya nyata peserta didik 
Ikut serta dalam penmbuatan karya sastra online 
Wattpad sebagai media menulis dan membaca yang dpat diakses siapa saja 
 
Simpulan: 
Mendukung siswa ketahap keilmuan yang lebih tinggi karena tercipta dalam 
bentuk cetak maupun online non cetak 
 

9. Media Audio Visual Stop Motion Karakter Sebagai Media Penulisan Teks Cerpen 
KTSP dengan kurikulum 2013 yang berbasis teks 
Pentingnya pembelajaran dalam konteks menulis cerpen 
Siswa yang cenderung malas menulis 
Membutuhkan waktu yang banyak: harus dikondisikan terlebih dahulu agar siswa 
secara psikologis siap dan semangat menulis 
Kurangnya media pembelajaran menyusun teks cerpen 
Guru kurang berperan sbg fasilitator 
 
Media penelitian 5 tahap 
1. Potensi dan masalah : apa yang bisa dikembangkan untuk dapat dijadikan 

media dan pembelajaran 
2. Pengupulan data 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
1076 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

3. Desain prduk : film stop motion 
4. Validasi produk 
5. Revisi dan perbaikan desain : tahap penyempurnaan 
 
Subjek penelituan 
60 siswa : 3 sekolah 
Sekolah ini terakreditasi a sudah ada media pembelajaran seperti lcd dan proyektor 
Teks analisis data 
Deskriptif kualitastif 
Hasil analisis kebutuhan 
membutuhkan inovasi media pembekalajran 
produknya berupa animasi audio visual iringan musik dan bahasa 
 
pembahsan  
yang sudah dinilai oleh ahli 
kelebihan: 
kemenarikan dalam bentuk animasi 
kurang arahan belum terlalu spesifik 
keterbatasan waktu 
 
simpulan 
didesain berdasarkan kebutuhan guru, dikemas dengan menarik dengan tampilan 
yang menarik dengan audio visual, musik iringan, dan pengisi suara 
 
 

10. Tri pujiati (univ pamulang) tidak hadir 
 

 
TANYA JAWAB 

 
1. Pertanyaan dari humono univ bengkulu 

Teori baru yan teoritis(teori grace 1975)  
BAP polisi yang ditemukan maim kualitas dan maxim kuantitas, berarti maxim 
isi yang seharusnya menajdi tekanan karena orang yang diperiksa terkait 
tekanan psikologis, karena tuturan tidkmemperhatikan kualitas dan kuantitas 
tanya apa jawabnya pa, tapi yang ditekankan isinya. 
Apakah penelitian itu sudah final, apakah masih berproses? Akapah benar 
hanya terdapat 2 maxim? 
 
JAWAB : 
Yang diteliti kasus delik aduan yang bisa dipidanakan atau tidak. Hadil analiis 
keseluruhan sesui dengan konten isi.  
 
Tanggapan : mohon judulnya diperspesisik 
 

2. Kepada Wida UNJ 
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Berkaitan dengan teori yang diperkenalkan untuk mengenalkan objek 
analisisnya, bertalian dengan identitas. Dalam pemaparannya kurang jelas 
yang menjadi titik tolak penelitian tersebut. Bagaimana menganalisis yang 
erkenaan dengan tubuh perempuan pada umumnya. (Penanya Fadli UGM) 
 

3. Penanya : Ratnaningtyas 
1. Kepada Andy Kusworo dan Lilik 

Gerakan literasi sekolah dengan media IT adakah penjejangan tepatya 
diterapkan pada tingkat jenjang pendidikan SD SDM / SMA 
Karena sekarang pun semuanya sudahmampu menggukanannya, dan 
bagaimana cara mengontrol untuk gerakan  literasi sastra 
 
Penataan perpustakaan dan penyediaan laptop dengan sekolah yang 
connect internet. Harus dipantau dan diawasi dalam penggunaan 
internet, pada sejnjang SD tidak apa. Akan tetapi pengawasan dan 
pemantauan sangat harus dilakukan. 
Tapi yang saya teliti untuk SMA yang erpotensi dapat menulis novel. 
Link dikunci sehingga tidak dapat membuka akses yang berlainan.  
 

2. Agus 
Bagaimana tahap langkah kerja menulis teks cerpen atau gaambar/ stop 
motion yang hnaymemberikan stululus termotivasi untuk menulis 
 
 
 

3. Triwidyastuti SMA 1 Praggen 
Tentang bagaimana cara membiasaakn siswa untuk gemar membaca dan 
meulis, tidak mau dibiasakan. Padahal kurikulum 2013 dilarang memberi 
tugas. Agar tidak terpaksa membaca dan ,enulis 
Bagaimana menumbuhkan motibasi anak bekebiasaan menulis dan membaca  
 
Jawaban : Sukirno (Universitas Muhamadiyah Purworejo) 
 
TK : film dongeng bergambar, buku bergambar yang difilmkan ada narator, 
gambarnya dimunculkan, hanya sekadar menghidupkan tokoh dalam gambar. 
Anak dapat menyimpulkan klimaks, pergi kerumahnya untuk meminjam buku 
dan belajar membaca karena saat TK belum bisa membaca. 
SMP SMA : menceritakan ringkaan bacaan yang kita baca : misalnya ada ceita 
dari koran, disediakan buku atau media yang ingin guru baca. 
PTN/PTS : melih melahrikan produk. Pertama ditulis menulis pengalaman 
pibadi yang kemudian dibentuk cerita pendek yang dapat dipublikasikan dalam 
media sosial ataupun online. 
 
Jawaban : Ahmad Bahtiar Pascasarjana PBI UNS  
Kembali pada diri anak, cerminan dari pengalaman. Turunan dari orang tua. 
Biasakan kita sebagai orang tua untuk membiasakan diri membudayakan 
literasi, peluang besar untuk anak dapat meniru orang tua.  
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Selesai 16.16 
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Sidang Komisi  

Sidang komisi dilaksanakan dalam serangkaian acara Konferensi Bahasa dan Sastra 2 

dimoderatori oleh Uum Qomariah, S.Pd., M.Hum. Pada pelaksanaan sidang komisi ini 

terdapat 7 pemakalah yang memaparkan makalahnya baik makalah secara konseptual 

maupun makalah yang berupa hasil penelitian yang telah dilakukan. Tujuh pemakalah 

tersebut diantaranya: 

1. Yosi Wulandari (Universitas Ahmad Dahlan) 

2. Indria Nisja (STKIP PGRI Sumbar) 

3. Ifah Hanifah (Universitas Kuningan) 

4. Tri Mulyono (Universitas Pancasila Sakti Tegal) 

5. Suyitno (Universitas Sebelas Maret) 

6. Lina Kumalasari (Cirebon) 

7. Gallant Karunia Assidik (Universitas Muhammadiyah Surakarta) 

Hasil paparan sidang komisi: 

1. Paparan pertama oleh Yosi Wulandari (Universitas Ahmad Dahlan) yang 

memaparkan tentang literasi sastra sebagai gerbang mengenal sejarah bangsa, 

persepsi wacana kolonial dalam cerpen orang rantai karya Pinto Anugrah. Pada 

hal ini dipaparkan betapa pentingnya literasi sastra yang bermuatan nilai 

sejarah bangsa agar generasi penerus dapat mengenal sejarah perjuangan 

bangsa. Dengan hal ini maka perlunya gerakan untuk mengembangkan literasi 

sastra misalnya saja terkait pemberian tugas mahasiswa atau siswa untuk 

menganalisis karya sastra yang memuat sejarah bangsa. 

2. Paparan kedua oleh Indria Nisja (STKIP PGRI Sumbar), yang memaparkan 

terkait penggunaan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD pada 

pemeblajaran menulis teks anekdot pada kurikulum 2013 SMA Negeri 3 

Padang. Pada hal ini dibahas betapa pentingnya budaya literasi pada kalangan 

peserta didik. Budaya literasi tentunya dapat dikembangkan dengan 

peningkatan keterampilan menulis teks anekdot oleh peserta didik. 

Peningkatan keterampilan menulis teks anekdot yang tentunya dapat 

meningkatkan budaya literasi yakni dengan penerapan model STAD. 
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Keterampilan menulis teks anekdot yang maksimal tentunya membutuhkan 

peran aktif peserta didik dan motivasi peserta didik yang tinggi dalam proses 

pembelajaran. Pada penelitian ini pemakalah meningkatkan tingkat motivasi 

peserta didik dengan model pembelajaran STAD yang didalamnya terdapat 

upaya untuk pemberian reward bagi peserta didik yang aktif guna memotivasi 

peserta didik agar aktif dalam berliterasi, khususnya pada bidang menulis teks 

anekdot. Pada penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil budaya literasi 

yang meningkat dengan penerapan model pembelajaran STAD dalam 

pembelajaran menulis teks anekdot di SMAN 3 Padang. 

3. Paparan ketiga dipaparkan oleh Ifah Hanifah (Universitas Kuningan), Ifah 

Hanifah memaparkan terkait pembelajaran membaca permulaan melalui 

metode analisis glass bagi siswa berkesulitan membaca (Reading difficulties). 

Penelitiannya dilatarbelakangi pada pengamatan peserta didik kelas tiga SD 

yang belum bisa menguasai membaca permulaan, lebih parahnya belum 

mampu membaca satu suku saja. Tentunya hal ini terdapat masalah pada 

peserta didik tersebut, jika dilihat pada anak seusia tersebut tentunya sudah 

lancar dalam membaca. Padahal penguasaan membaca permulaan sangatlah 

penting untuk mampu melanjutkan dalam penguasaannya terhadap membaca 

pemahaman. Tentunya banyak faktor yang memengaruhi kesulitan membaca, 

faktor tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar peserta didik. Terutama 

rendahnya motivasi belajar peserta didik dan tidak adanya penanganan bagi 

peserta didik yang kesulitan dalam menguasai membaca permulaan. Dengan 

hal ini, peneliti melakukan cara dengan penggunaan metode analisis glass guna 

mengatasi kesulitan membaca (reading difficulties) 

4. Paparan keempat oleh Tri Mulyono (Universitas Pancasila Sakti Tegal) yang 

memaparkan terkait penumbuhan budaya literasi sastra di kalangan anak-anak 

SD. Penumbuhan budaya literasi untuk kalangan anak-anak SD tentunya 

merupakan suatu upaya penting untuk menumbuhkan suksesnya budaya 

literasi. Sebenarnya pada kenyataannya peserta didik sudah mempunyai daya 

untuk membudayakan menulis puisi, misalnya puisi yang berkisar tema orang 

tua, lingkungan, binatang, teman, pendidikann, dan nasionalisme. Akan tetapi 
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modal yang sudah dimiliki kurang didukung dengan fasilitas yang dapat 

melestarikan budaya literasi. Tentunya banyak kekurangan dalam pelaksanaan 

penumbuhan budaya literasi tersebut, misalnya saja:  

a. Perpustakaan yang kurang representative 

b. Tidak adanya kewajiban untuk membaca terkhusus membaca karya sastra 

c. Tidak adanya tugas menulis sebagai kelanjutan dalam kegiatan membaca 

Simpulannya yaitu perlu adanya penumbuhan perpustakaan sederhana di 

rumah, perbaikan fasilitas perpustakaan di sekolah, adanya kegiatan wajib 

untuk melakukan pembacaan karya sastra, dan adanya kegiatan menulis setelah 

aktivitas membaca, dengan hal ini maka akan menumbuhkan budaya literasi 

sastra pada kalangan anak SD. 

5. Paparan  kelima oleh Suyitno (Universitas Sebelas Maret), memaparkan terkait 

pembelajaran cerita rakyat berbasis tematik menggunakan media wayang 

kancil untuk penanaman pendidikan budi pekerti di SD. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh faktor kasus maraknya kasus kenakalan anak-anak serta 

pelunturan budi pekerti dikarenakan rendahnya karakter peserta didik. Oleh 

karena hal tersebut maka diperlukannya strategi untuk membangun budi 

pekerti dengan penerapan model penikmatan karya sastra (Literatur Based 

Thematic) untuk menggali moral filosofis. Pada penerapannya di SD kurang 

maksimal meski sudah disusun visi dan misi. Hal ini dikarenakan visi dan misi 

yang ada di sekolah dasar tersebut hanya berfungsi sebagai visi dan misi yang 

sloganitif bukan halnya  berfungsi sebagai visi dan misi yang aplikatif. Padahal 

peningkatan pendidikan karakter merupakan salah satu upaya untuk 

mengembangkan nilai budaya bangsa. Guna mengatasi visi dan misi yang 

sloganitif maka perlu penerapan pembelajaran cerita rakyat yang 

menggunakan media wayang, selain melestarikan budaya bangsa tentunya juga 

memaksimalkan pencapaian visi dan misi dengan pencapaian penanaman 

pendidikan karakter peserta didik. 

6. Pemaparan keenam oleh Lina Kumalasari (Cirebon) yang memaparkan terkait 

Persepsi guru dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah di sekolah dasar. 
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Menyongsong kompetensi pada abad 21, yang telah dicanangkan pemerintah 

terkait pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh 

Lina Kumalasari dengan penerapan gerakan literasi  dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan literasi harian (07.15 s.d. 07.30) 

b. Kegiatan literasi mingguan sekolah (jurnal membaca di sekolah) sekali 

dalam satu minggu 

c. Kegiatan literasi mingguan rumah (jurnal membaca di rumah)  

Pelaksanaan gerakan literasi di sekolah Kinderfield diterapkan pada peserta 

didik kelas tinggi di sekolah dasar karena peserta didik kelas rendah masih 

senang bergurau atau juga bermain. Hasil yang diperoleh dari gerakan literasi 

sekolah ini yakni sudah terlaksananya gerakan literasi sekolah dengan baik. 

Baiknya penerapan gerakan literasi sekolah ini tentunya dikarenakan beberapa 

faktor, yakni:  

1. Ketersediaan sudut baca/ pojok baca yang dimaksimalkan 

2. Perpustakaan yang memadai 

3. Pemberian motivasi oleh guru, misalnya pemberian reward/sertifikat 

4. Peran pustakawan/pustakawati di perpustakaan 

5. Peran orang tua yang menerapkan gerakan literasi di rumah atau dengan 

pendampingan pembudayaan literasi di rumah.  

7. Paparan makalah ketujuh oleh Gallant Karunia Assidik (Universitas 

Muhammadiyah Surakarta) yang memaparkan tentang integrasi literasi media 

sebagai sebagai srana peningkatan Higher Order Thingking Skill  (HOTS) dan 

penguatan pendidikan karakter (PPK) peserta didik. Paparan konseptual ini 

dilatarbelakangi oleh hasil uji PISA terkait rendahnya peringkat tingkat literasi 

yang memberikan hasil bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 64. Selaras 

hal itu paparan konseptual ini didukung gerakan yang dicanangkan oleh 

pemerintah, berdasarkan permendikbud tahun 2016 terkait penerapan gerakan 

literasi sekolah. Pada hal ini pemakalah tidak hanya menawarkan pembelajaran 

yang berbasis pengintegrasian media dengan literasi namun juga mengandung 
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nilai budi pekerti dengan adanya pendampingan oleh pendidik dalam 

pelaksanaan pengintegrasian literasi media. Misalnya saja saat mengakses 

cerita dongeng secara online juga dalam pendampingan agar peserta didik tidak 

menyimpang dari apa yang telah diarahkan oleh pendidik. Pada pelaksanaan 

ini pendidik diharuskan kreatif dalam menyukseskan literasi media guna 

mencapai peningkatan Higher order thingking skill.  

Tanya Jawab:  

1. Wahyudi  Rahman (IKIP PGRI Padang, Sumbar) 

Kita sudah mengetahui bahwa banyak usaha yang dapat digunakan untuk dapat 

meningkatkan budaya literasi, misalnya pada budaya literasi sastra lisan bagi 

yang kurang mampu mengakses sastra online/buku sastra. Lalu bagaimana 

karya sastra bisa menjadi media dalam dunia literasi, jika dilihat bahwa peserta 

didik lebih bangga menggunakan bahasa asing dibandingkan dengan 

menggunakan bahasa Indonesia?  

Jawaban : Karya sastra tentunya sangat dimungkinkan untuk bisa menjadi 

media dalam meningkatkan budaya literasi, khususnya pada karya sastra 

cerpen, misalnya cerpen rantai yang sekaligus bisa menjadi gerbang 

pengenalan sejarah bangsa, dalam sejarah bangsa tentunya terdapat penguatan 

tentang pengutamaan bahasa Indonesia dibandingkan dengan penggunaan 

bahasa asing. Penjadian karya sastra menjadi media literasi juga dapat 

dilakukan dengan pembiasaan misalnya dengan penugasan analisis karya 

sastra. (Yosi Wulandari) 

 

2. Imam Baehaqi (Universitas Negeri Semarang) 

a. Menurut Anda (Gallant Karunia) apakah sudah diyakinkan bahwa peserta 

didik lebih tertarik dengan literasi digital? Soalnya saya menemukan ciri 

yang berbeda pada anak saya, anak saya lebih tertarik dengan membaca 

buku dibandingkan dengan melakukan kegiatan membaca pada 

tablet/laptop dan jika anak saya memegang gawai secara otomatis akan 
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membuka aplikasi permainan. Dan apakah pendidik di sekolah dasar sudah 

siap dengan adanya penerapan integrasi literasi media? 

b. Menurut Anda siapakah yang bertanggung jawab untuk melatih membaca 

apakah pendidik di TK atau SD? 

Jawaban:  

a. Berkaitan dengan sudah menyeluruh atau tidak peserta didik itu lebih 

tertarik dengan digitalisasi karya perlu dilakukannya penelitian untuk 

menunjukkan data yang valid atau setidaknya dapat mewakili terkait media 

yang lebih disukai oleh peserta didik. Sedangkan mengenai kesiapan 

pendidik untuk melaksanakan integrasi literasi digital dapat dikatakan siap 

jika pendidik mau terus belajar, lebih baik lagi jika disiapkan sejak 

melakukan perkuliahan dengan pengikutsertaan dalam mata kuliah yakni 

media pembelajaran untuk dapat mendukung pelaksanaan integrasi literasi 

media. (Gallant Karunia Assidik) 

Berdasarkan suatu penelitian tentang sastra lisan, lebih efektif jika 

menggunakan media konvensional jika dibandingkan dengan media 

digital, sehingga perlu diteliti kembali terkait penerapan integrasi literasi 

media. (Tri Mulyono) 

b. Yang bertanggung jawab untuk melatih membaca yakni guru SD kelas 

1dikarenakan pada usia TK peserta didik tidak diperbolehkan untuk 

berlatih membaca. Selain itu juga perlu adanya kerja sama guru di sekolah 

dan orang tua di rumah/ keluarga dalam melatih membaca.  

(Indria Nisja) 

Suyitno juga memberikan tambahan pendapat bahwa yang mempunyai 

tanggung jawab untuk melatih membaca tidak hanya orang tua/ keluarga di 

rumah dan guru di sekolah, akan tetapi terdapat peran komunitas suatu 

masyarakat dalam membudidayakan literasi membaca, sehingga ketika 

seseorang hidup di dalam kondisi masyarakat yang sudah sadar membaca 

dan menulis, maka anggota masyarakat tersebut akan secara selaras 

mengikuti apa yang ada dalam masyarakatnya tersebut, dengan hal ini 
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dapat dipastikan budaya membaca akan terus tumbuh dan berkembang. 

(Suyitno) 
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