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tidak memberikan bimbingan atau arahan untuk membaca di rumahnya. Faktor 

tersebut yang membuat memiliki kemampuan membaca yang rendah.   
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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. 



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

 
582 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

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.   
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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. 
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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).  
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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  
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    = 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

 
619 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
620 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

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. 



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

 
622 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

 
Keywords: character, internalization, Indonesian Language, literacy, textbook 

 
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.  
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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 



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

 
649 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

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 



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

 
671 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

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. 
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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.  
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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. 



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

 
696 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

 

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 



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

 
697 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

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.  
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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) 



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

 
711 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

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 



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

 
727 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

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. 



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

 
741 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

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 
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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).  
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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 
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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 
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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  
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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  


