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MENGEMBANGKAN PENYIDIKAN KASUS 

PEMBUATAN ELEKTRONIK KTP ATAU E-KTP 

TERNYATA MENYERET NAMA KETUA KPK AGUS 

RAHARDJO YANG DIDUGA MENGETAHUI PROYEK 

INI KARENA PADA SAAT ITU AGUS MENJABAT 

KETUA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG DAN JASA PEMERINTAH ATAU LKPP. 

...Tidak hanya itu kasus ini juga ternyata menyeret nama ketua KPK Agus 

Rahardjo. Agus diduga mengetahui proyek ini karena pada saat itu Agus 

menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

atau LKPP.... (Tv One, 1 Maret 2017) 

 

Berdasarkan penggalan wacana (5) terdapat elemen maksud dalam 

memberitakan korupsi KTP elektronik. Penyebutan nama ketua KPK saat ini oleh Tv 

One tentunya memiliki maksud tertentu. Dalam hal ini Tv One ingin bermaksud 

mengungkapkan penonjolan informasi bahwa Agus Rahardjo terlibat dalam kasus 

korupsi KTP elektronik. Tv One dalam penggalan wacana (5) secara implisit meyakini 

bahwa Agus Rahardjo terlibat dalam proyek KTP elektronik. Akan tetapi, Tv One 

tidak menguraikan secara eksplisit keterlibatan Agus Rahardjo yang saat itu menjabat 

sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP 

dalam proyek KTP elektronik. Praktik bahasa yang digunakan Tv One dalam 

penggalan wacana (5) untuk menonjolkan basis kebenarannya. Hal serupa pun 

dilakukan oleh Kompas Tv dalam mengonstruksi wacana berita korupsi KTP 

elektronik sebagai berikut. 

(6) KONTEKS : SIDANG PERDANA KASUS KORUPSI PROYEK  

KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK YANG 

AKAN DIGELAR DI PENGADILAN TINDAK PIDANA 

KORUPSI (TIPIKOR) KUSUMA ATMAJA INILAH AKAN 

DIBACAKAN ATAS DUA TERDAKWA IRMAN DAN 

SUGIHARTO MANTAN PEJABAT KEMENTERIAN 

DALAM NEGERI PADA ISI DAKWAAN KARENA 
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PENGADILAN ANTI SEJUMLAH NAMA BESAR AKAN 

TERUNGKAP 

...Beredar dokumen yang memuat nama-nama sejumlah anggota komisi dua 

DPR, serta politisi yang disebut menerima komisi dari proyek e-KTP. Jumlah 

uang yang diterima beragam mulai dari $25.000 Amerika Serikat atau sebesar 

Rp334.000.000 hingga $1.400.000 Amerika Serikat atau sebesar 

Rp18.000.000.000.... (Kompas Tv, 7 Maret 2017) 

 

Pada penggalan wacana (6) terdapat elemen maksud dalam memberitakan 

korupsi KTP elektronik. Kompas Tv dalam memberitakan skandal mega korupsi KTP 

elektronik menonjolkan informasi nama-nama anggota komisi dua DPR menerima 

komisi proyek KTP elektronik beserta jumlah nominalnya.  Akan tetapi, Kompas Tv 

tidak menguraikan secara eksplisit edaran dokumen yang dimaksud berasal dari mana. 

Hal ini tentunya ada pengurangan informasi atau fakta yang dilakukan Kompas Tv 

seakan memunculkan opini dari pembuat berita. Praktik bahasa yang digunakan 

Kompas Tv dalam penggalan wacana (6) untuk menonjolkan basis kebenarannya 

bahwa ada edaran dokumen yang memuat nama-nama sejumlah anggota komisi dua 

DPR, serta politisi yang disebut menerima komisi dari proyek E-KTP. Hal ini tentunya 

berdampak pada penghilangan fakta lain pada pemberitaan tersebut. Selain 

penggunaan semantik, terdapat penggunaan sintaksis dalam mengonstruksi wacana 

berita korupsi KTP elektronik. Hal ini dapat dilihat dari penggalan wacana berikut. 

(7) KONTEKS : KPK TETAPKAN ANDI AGUSTINUS ALIAS ANDI  

NAROGONG SEBAGAI TERSANGKA DALAM SUAP 

PROYEK PENGADAAN KTP ELEKTRONIK YANG 

DIKELOLA KEMENDAGRI TAHUN 2011-2012 YANG 

DITANGKAP KPK DI WILAYAH JAKARTA SELATAN 

...Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menangkap tersangka 

baru dalam kasus suap pengadaan KTP elektronik yang dikelola Kemendagri 

tahun 2011-2012. Sementara tersangka baru adalah Andi Narogong yang 

ditangkap KPK di wilayah Jakarta Selatan.... (Tv One  6) 
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Penggalan wacana (7) terdapat elemen bentuk kalimat dalam memberitakan 

Andi Agustinus. Tv One mendayagunakan bentuk kalimat aktif dan pasif.  Penggunaan 

verba meng-D yaitu menangkap. Dalam konteks penggalan tersebut, pilihan terhadap 

bentuk aktif ini mengandung penonjolan KPK sebagai pelaku. Verba yang digunakan 

dalam penggalan mengarah pada bentuk-bentuk verba yang bermakna melakukan 

tindakan yang disebut pada kata pangkalnya. Dalam hal ini menempatkan KPK 

sebagai pelaku dalam tataran fungsi sintaksis, sedangkan Andi Narogong sebagai 

sasaran. Sementara bentuk pasif “di-D” dicirikan dengan oleh penggunaan verba 

ditangkap. Bentuk pasif yang didayagunakan oleh Tv One dalam penggalan wacana 

(7), yaitu dengan verba di-D. Bentuk pasif tersebut lebih mengedepankan kehadiran 

pelengkap dalam konstruksi kalimat daripada kehadiran pelaku. Dalam hal ini, Tv One 

menghilangkan pelaku dalam konstruksi kalimat yaitu KPK dan anak buahnya. Hal 

yang sama pun dilakukan oleh Kompas Tv dalam mengonstruksi wacana berita berikut 

ini. 

(8) KONTEKS : KPK MENDUGA MIRYAM S. HARYANI MEMBERI  

KETERANGAN TIDAK BENAR DALAM 

PERSIDANGAN TERDAKWA IRMAN DAN 

SUGIHARTO  

...KPK menduga Haryani secara sengaja memberi keterangan tidak benar 

dalam persidangan dengan terdakwa Irman dan juga Sugiharto. Pasca 

ditetapkan sebagai tersangka Miryam Haryani pun dicegah untuk berpergian 

ke luar negeri.... ( Kompas Tv, 5 April 2017) 

 

Penggalan wacana (8) terdapat elemen bentuk kalimat dalam memberitakan 

Miryam S. Haryani. Kompas Tv mendayagunakan bentuk aktif dan pasif secara 

simultan pada wacana berita tersebut. Bentuk aktif dicirikan oleh penggunaan verba 

meng-D yaitu menduga. Dalam konteks penggalan tersebut, pilihan terhadap bentuk 

aktif ini mengandung makna bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memperkirakan 

Miryam memberi keterangan tidak jujur dalam persidangan Irman dan Sugiharto 

sehingga ia ditetapkan sebagai tersangka. Oleh sebab itulah Miryam dijadikan sebagai 

tersangka baru dalam kasus KTP elektronik. Verba yang digunakan dalam penggalan 
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mengarah pada bentuk-bentuk verba yang bermakna melakukan tindakan yang disebut 

pada kata pangkalnya. Dalam hal ini menempatkan KPK sebagai pelaku dalam tataran 

fungsi sintaksis, sedangkan Miryam sebagai sasaran. Sementara bentuk pasif “di-D” 

dicirikan dengan oleh penggunaan verba ditetapkan. Bentuk pasif yang didayagunakan 

oleh Kompas Tv dalam penggalan wacana (8), yaitu dengan verba di-D. Bentuk pasif 

tersebut lebih mengedepankan kehadiran pelengkap dalam konstruksi kalimat 

daripada kehadiran pelaku. Dalam hal ini, Kompas Tv menghilangkan pelaku dalam 

konstruksi kalimat yaitu penyidik KPK. Penggunaan stilistika pun didayagunakan 

dalam mengonstruksi wacana berita korupsi. Hal ini dapat dilihat pada penggalan 

wacana berikut. 

(9) KONTEKS: PEMANGGILAN JAMAL AZIZ, ABDUL MALIK  

HARMAIN, ZAZULI ZUAENI, DAN MIRWAN AMIR OLEH 

PENYELIDIK KPK SEBAGAI SAKSI DARI TERSANGKA 

SUGIHARTO UNTUK MENGONFIRMASI ADANYA 

ALIRAN DANA YANG DIDUGA DITERIMA OLEH 

ANGGOTA DPR DARI PROYEK E-KTP YANG DIDUGA 

MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA MENCAPAI  RP 2 

TRILIUN 

...Jamal membantah dirinya terlibat dan menerima uang panas tersebut dari 

proyek e-KTP yang diduga merugikan keuangan negara mencapai  Rp 2 

Triliun... (Tv One, 2 Februari 2017) 

Pada penggalan wacana (9) dapat ditemukan adanya penggunaan metafora 

yaitu uang panas. Metafora tersebut merujuk pada uang hasil korupsi KTP elektronik 

yang diduga diterima oleh Jamal. Secara leksikal uang berarti alat tukar atau standar 

pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, sedangkan panas berati bersuhu relatif 

tinggi. Jadi, metafora tersebut bukan berati alat tukar yang sah bersuhu tinggi 

melainkan uang hasil korupsi KTP elektronik yang nominalnya fantastis. Tv One 

menggunakan metafora tersebut sebagai ornamen dari suatu berita sehingga bisa 

dijadikan landasan berpikir bahwa gagasan yang disampaikan benar adanya. 

Pemanfaatan metafora tersebut cenderung untuk menunjukkan keyakinan bahwa 

Jamal menerima uang hasil korupsi KTP elektronik sehingga maksud wartawan dapat 



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

 
843 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

tersampaikan kepada pemirsa. Hal yang sama pun ditemukan pada wacana berita 

Kompas Tv berikut ini. 

(10) KONTEKS:MUHAMMAD NAZARUDIN MEMBEBERKAN  

KETERLIBATAN SEJUMLAH NAMA DALAM KASUS 

DUGAAN KORUPSI KTP ELEKTRONIK YANG 

BERLANGSUNG DI PENGADILAN TINGGI TIPIKOR 

JAKARTA SENIN LALU, SETIAP PEMBERIAN UANG 

DIKETAHUI MANTAN KETUA PARTAI DEMOKRAT 

ANAS URBANINGRUM 

... Nazarudin juga menyebut tak hanya ke komisi dua uang pelicin proyek KTP 

elektronik hingga menyebar ke badan anggaran, namun mantan Ketua Badan 

Anggaran DPR Melcias Marcus Mekeng membantah menerima uang terkait 

pengadaan KTP elektronik akan terungkap.... (Kompas Tv8) 

Pada penggalan tuturan (10) dapat ditemukan adanya penggunaan metafora 

yaitu uang pelicin. Metafora tersebut merujuk pada uang yang digunakan untuk 

menyogok anggota DPR dan badan anggaran dalam proyek KTP elektronik.. Secara 

leksikal uang berarti alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang 

sah, sedangkan pelicin berarti keadaan berminyak atau berlendir. Jadi, metafora 

tersebut bukan berati uang yang berminyak atau berlendir melainkan uang yang 

digunakan untuk memuluskan proyek KTP elektronik. Kompas Tv menggunakan 

metafora tersebut sebagai ornamen dari suatu berita sehingga bisa dijadikan landasan 

berpikir bahwa gagasan yang disampaikan benar adanya. Pemanfaatan metafora 

tersebut cenderung untuk menunjukkan keyakinan bahwa uang sogokan diterima oleh 

anggota DPR dan badan anggaran dalam proyek KTP elektronik sehingga maksud 

wartawan dapat tersampaikan kepada pemirsa. 

SIMPULAN 

Dengan analisis wacana kritis model van Dijk diketahui penempatan topik 

pada bagian awal pemberitaan merupakan strategi Tv One dan Kompas untuk 

menimbulkan daya tarik berita kepada masyarakat dalam menyimak berita korupsi 

KTP elektronik. Pada aspek tekstual ini TV One dan Kompas Tv menggambarkan 
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kecenderungan pola struktur piramida terbalik pemberitaan yang terdiri dari judul, 

lead (inisari berita), tubuh berita. Perbedaan yang sangat mencolok pada penggunaan 

metafora Tv One sangat minim dalam penggunaan metafora, sementara Kompas Tv 

sering menggunakan metafora pada pemberitaan KTP elektronik. Hal ini dilakukan 

sebagai strategi dalam merekonstruksi peristiwa korupsi KTP elektronik sehingga 

bermakna kias sehingga perlu ditafsirkan masyarakat. Hasil rekonstruksi Tv One dan 

Kompas Tv diketahui cenderung menunjukkan keberpihakan pada KPK dalam upaya 

memberantas dan membongkar praktik korupsi E-KTP agar pandangan masyarakat 

memercayai pemberitaan yang disampaikannya. 
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ABSTRAK 
Fokus analisis penelitian ini mengidentifikasi dan mengevaluasi penggunaan bahasa 
yang terdapat pada artikel ilmiah dengan mengimplementasikan Apraisal sebagai 
kerangka kerja analisis. Penelitian ini memaparkan sikap, pemosisian dan graduasi 
sebuah tulisan yang diadaptasi dari Martin dan White (2005) dalam penguraian 
kerangka Apraisal yang terdiri dari tiga subsistem yang beroperasi secara paralel. 
Sebagai mekanisme dasar analisis wacana kritis, maka Apraisal diimplementasikan 
menjadi sebuah frame work linguistik forensik dengan mengacu pada pendapat Olsson 
(2008); Wohl (2010); Coulthard dan Alison Jhonson (2007). Penelitian ini bertujuan 
untuk (1) mendeskripsikan  evaluasi bahasa artikel mahasiswa pada pola Apraisal 
sikap, (2) mendeskripsikan evaluasi bahasa artikel mahasiswa pada pola Apraisal 
pemosisian, (3) mendeskripsikan evaluasi bahasa artikel mahasiswa pada pola 
Apraisal graduasi. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dilakukan dengan 
metode analisis konkordansi dan distribusi dengan menggunakan perangkat lunak 
program konkordansi Simple Concordance Program (SCP). Data penelitian yakni 10 
teks artikel yang bersumber dari 10 orang mahasiswa Prodi. Pendidikan Bahasa 
Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kecenderungan pola penggunaan 
leksis Apraisal sikap negatif ditunjukkan dalam unsur afek, unsur penilaian, dan unsur 
apresiasi yang negatif oleh para penulis (2) kecenderungan pola penggunaan leksis 
Apraisal pemosisian negatif oleh para penulis tentang peristiwa negatif atau 
pengingkaran terhadap peristiwa yang dituliskan (3) kecenderungan pola penggunaan 
leksis Apraisal graduasi yang negatif oleh para penulis didominasi penggunaan leksis 
metafora dalam peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga kecenderungan setiap 
frasa dan klausa dapat dibuktikan secara sintagmatik dan paradigmatik sebagai 
ancangan analisis wacana forensik. 
Kata Kunci: Apraisal, Sikap, Pemosisian, Graduasi, Analisis Wacana Forensik 
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PENDAHULUAN 

Kerangka Apraisal merupakan suatu teori bahasa evaluatif, dikembangkan 

dalam tradisi linguistik sistemik fungsional. Kerangka kerja Apraisal merupakan 

pendekatan yang menjajaki, memerikan dan menjelaskan bagaimana bahasa 

digunakan untuk mengevaluasi, menunjukkan sikap mental, menyusun persona 

tekstual dan mengelola sikap dan hubungan antarpribadi. Pendekatan Apraisal 

menjajaki bagaimana penutur dan penulis menyampaikan penilaian tentang orang pada 

umumnya, penulis/penutur lainnya, dan ucapan-ucapannya, objek material, peristiwa 

dan keadaan, sehingga membentuk aliansi dengan orang-orang yang sama-sama 

memiliki pandangan ini dan memasang jarak dengan orang-orang yang berpandangan 

berbeda. Martin dan White (2005: 35) menguraikan kerangka Apraisal  terdiri dari tiga 

subsistem yang beroperasi secara paralel. Sikap melihat bagaimana seseorang 

mengekpresikan keadaan. Pemosisian mempertimbangkan tentang posisi seseorang. 

Graduasi menyelidiki bagaimana penggunaan fungsi bahasa menguatkan atau 

melemahkan sikap dan keterlibatan/pemosisian.  

Sebagai mekanisme dasar analisis wacana kritis, maka Apraisal 

diimplementasikan sebagai sebuah frame work linguistik forensik. Analisis wacana 

merupakan salah satu tataran linguistik forensik. Analisis wacana mengidentifikasi 

praktik pemakaian bahasa, terutama politik bahasa. Analisis ini lebih tinggi tatarannya 

tidak hanya terbatas pada persoalan kalimat semata. Akan tetapi, analisis wacana ini 

memiliki korelasi menyeluruh atas isi sebuah dokumen. Biasanya, analisis wacana ini 

digunakan untuk membuktikan keabsahan dokumen pada sebuah perkara hukum, 

tetapi dalam kajian ini analisis wacana dipergunakan sebagai kerangka analisis 

evaluasi bahasa dalam artikel mahasiswa. Analisis wacana memungkinkan para dosen 

untuk melihat bagaimana pesan-pesan diorganisasikan, digunakan, dan dipahami oleh 

mahasiswa prodi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam penyusunan artikel. 

Di samping itu, analisis wacana dapat pula digunakan dan dimungkinkan untuk 

melacak variasi cara yang digunakan oleh seseorang (komunikator) dalam upaya 

mencapai tujuan atau maksud-maksud tertentu melalui pesan-pesan yang terdapat di 

dalam sebuah wacana. Pengkajian ini diadaptasi ke dalam model kerja wacana forensik 

dalam menemukan sikap, pemosisian dan graduasi tulisan artikel mahasiswa.  
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TEORI & METODOLOGI  

Apraisal yang dikembangkan oleh Martin & White (2005), White (1998) di 

samping teori evaluatif bahasa lainnya, seperti Biber dkk (1999),  Biber & Finegan 

(1988, 1989), Conrad & Biber (2000), Biber & Conrad (2009), Bednarek (2005, 

2006, 2008, 2009), Hunston & Thompson (2000), dan Hunston (2011). Teori Apraisal 

berhubungan dengan sumber-sumber linguistik dimana teks sebagai wadah untuk 

mengungkapkan, menegosiasikan, dan  membangun inter-subjektivitas yang khusus 

dan akhirnya memosisikan ideologi. Dalam cakupan yang luas, teori ini lebih khusus 

berhubungan dengan bahasa evaluatif, sikap dan emosi, dan dengan seprangkat 

sumber-sumber yang secara eksplisit memposisikan proposal dan proposisi sebuah 

teks secara interpersonal. Yakni yang berhubungan dengan makna-makna yang 

bervariasi dalam istilah persetujuan dengan ujaran-ujaran mereka, yang bervariasi 

dalam suatu kesempatan secara interpersonal baik dalam ujaran individu maupun 

sebagai teks terbentang secara kumulatif (White 2001). Kerangka Apraisal merupakan 

pengembangan kerja dalam linguistik fungsional linguistik yang dikembangkan 

Halliday (1985/1994), dan berhubungan dengan makna interpersonal dalam teks–

negosiasi hubungan sosial dengan mengkomunikasikan emosi, penilaian, dan 

apresiasi. Sebagai mekanisme dasar analisis wacana kritis, maka Apraisal 

diimplementasikan menjadi sebuah frame work linguistik forensik dengan mengacu 

pada pendapat Olsson (2008); Coulthard dan Alison Jhonson (2007). Ini memiliki 

korelasi menyeluruh atas evaluasi bahasa sebuah tulisan. 

Martin dan White (2005: 35) menguraikan kerangka Apraisal  terdiri dari tiga 

subsistem yang beroperasi secara paralel. SIKAP melihat bagaimana seseorang 

mengekpresikan keadaan. PEMOSISIAN  mempertimbangkan tentang posisi 

seseorang. GRADUASI  menyelidiki bagaimana penggunaan fungsi bahasa 

menguatkan atau melemahkan sikap dan keterbabitan/pemosisian yang dihubungkan 

oleh teks. Kerangka Apraisal ini sangat sesuai jika digunakan untuk menilai artikel 

yang ditulis oleh mahasiswa. Penulisan artikel di media massa (surat kabar atau 

majalah), tidak harus dilakukan oleh wartawannya sendiri, orang luar pun bisa 

menyumbangkan artikelnya. Dalam prakteknya penulisan artikel pada surat kabar atau 
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majalah kebanyakan dari luar. Artikel mengharuskan penulis mencantumkan namanya 

secara lengkap (by name), sebagai tanggung jawab atas kebenaran tulisannya. Artikel 

termasuk tulisan ketegori views (pandangan), yaitu tulisan yang berisi pandangan, ide, 

opini, penilaian penulisnya tentang suatu masalah atau peristiwa. 

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

analitis. Pendekatan ini menetapkan persyaratan bahwa suatu penelitian harus 

dilakukan atas dasar fakta yang ada. Analisis dilakukan menggunakan metode 

analisis konkordansi dan distribusi dengan menggunakan perangkat lunak program 

konkordansi Simple Concordance Program (SCP). Data penelitian yakni 10 teks 

artikel yang bersumber dari 10 orang mahasiswa Prodi. Pendidikan Bahasa Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kecenderungan pola penggunaan leksis 

Apraisal sikap negatif ditunjukkan dalam unsur afek, unsur penilaian, dan unsur 

apresiasi yang negatif oleh para penulis (2) kecenderungan pola penggunaan leksis 

Apraisal pemosisian negatif oleh para penulis tentang peristiwa negatif atau 

pengingkaran terhadap peristiwa yang dituliskan (3) kecenderungan pola penggunaan 

leksis Apraisal graduasi yang negatif oleh para penulis didominasi penggunaan leksis 

metafora. 

PENUTUP 

Hasil analisis menggunakan SCP dapat ditemukan (1) kecenderungan pola 

penggunaan leksis Apraisal sikap negatif ditunjukkan dalam unsur afek, unsur 

penilaian, dan unsur apresiasi yang negatif oleh para penulis (2) kecenderungan pola 

penggunaan leksis Apraisal pemosisian negatif oleh para penulis tentang peristiwa 

negatif atau pengingkaran terhadap peristiwa yang dituliskan (3) kecenderungan pola 

penggunaan leksis Apraisal graduasi yang negatif oleh para penulis didominasi 

penggunaan leksis metafora dalam peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga 

kecenderungan setiap frasa dan klausa dapat dibuktikan secara sintagmatik dan 
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paradigmatik sebagai ancangan wacana forensik. Pemanfaatan piranti lunak akan 

sangat membantu investigasi linguistik forensik. Selain efisiensi analisis, penggunaan 

angka empiris akan semakin menyempurnakan analisis linguistik forensik khusunya 

ancangan wacana forensik. Hal ini menandai pentingnya penggunaan piranti lunak 

yang beragam dan lebih teliti serta akurat dalam memberikan hasil analisis.  
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ABSTRAK 

Teknologi informasi berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan zaman. 
Terdapat dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi informasi tersebut. 
Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, diperlukan kemampuan untuk menemukan 
dan memilih informasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya ilmiah yang 
berkualitas. Literasi kritis informasi dalam penyusunan karya ilmiah dapat membantu 
penulis untuk menemukan topik tulisan yang orisinil, menghindari penyebaran hoax, 
menggunakan sumber informasi yang bermutu, dan menghasilkan tulisan yang 
bermutu serta bebas plagiarisme.  

Kata kunci: literasi kritis informasi, era digital, karya ilmiah 

 

ABSTRACT 

Information technology is growing very rapidly along with the development. There are 
positive and negative impacts of the development of information technology. In 
learning Indonesian language, it is necessary to find and select the infomation needed 
to produce academic paper have a certain quality. Information critical literacy in the 
preparation of scientific papers can help writers to find original writing topics, avoid 
the spread of hoaxes, use quality information sources, and produce quality papers and 
free plagiarism. 

Keywords: information critical literacy, digital era, scientific paper 

 

PENDAHULUAN 

Dengan kemudahan penyebaran dan penciptaan kembali pengetahuan di era 

digital, dunia sekarang ini meghadapi melimpahnya informasi. Gunawan dkk. (2014) 

menyatakan bahwa masyarakat masa kini telah berubah dari masyarakat industri 

menjadi masyarakat informasi (information society) atau masyarakat pengetahuan 
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(knowledge society), yaitu masyarakat yang memperlakukan informasi informasi dan 

pengetahuan sebagai aset yang penting. Pendapat tersebut sesuai dengan kondisi saat 

ini dimana masyarakat merasa tergantung pada teknologi untuk mengakses beragam 

informasi.  

Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar 

terhadap dunia. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu 

informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi dengan 

bebas dan terkendali. Salah satu pihak yang merasakan dampak positif berkembangnya 

teknologi informasi ialah para akademisi, baik dosen, guru, mahasiswa, maupun siswa. 

Akademisi dapat mengakses informasi apa pun yang dibutuhkan untuk memperkaya 

wawasan keilmuan. Dalam pembelajaran atau perkuliahan Bahasa Indonesia, terutama 

dalam penulisan karya ilmiah, tentu teknologi informasi ini memberi sumbangan yang 

sangat besar bagi kualitas karya tersebut. 

Akan tetapi, kenyataannya tidak semua informasi yang disediakan oleh 

teknologi di era digital ini merupakan informasi yang dapat dipercaya, sehingga perlu 

dipilah dan dipilih serta diuji keakuratan informasi tersebut. Diperlukan kemampuan 

untuk mempertanyakan dengan keterampilan berpikir kritis (critical thinking) untuk 

mengevaluasi suatu informasi kemudian menggunakannya. Hal ini sangat diperlukan 

dalam penulisan karya ilmiah untuk menghasilkan karya yang berkualitas dan 

bermanfaat bagi banyak pihak. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini akan dijelaskan 

konsep terkait penulisan karya ilmiah, konsep dan model literasi kritis informasi, serta 

penerapan literasi kritis informasi digital dalam penulisan karya ilmiah.  

PENULISAN KARYA ILMIAH 

 Karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi atau 

pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur, dengan 

menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta, teori, dan/atau bukti-bukti yang 

empirik (Dalman, 2013: 5). Nasucha dkk. (2009) menjelaskan bahwa karya ilmiah 

harus memenuhi syarat-syarat keilmiahan pada suatu disiplin ilmu tertentu yang 

dikuasai oleh penulisnya. Hasil penulisan ilmiah harus disusun secara sistematis, logis, 

dan benar. Untuk mencapai keilmiahan yang logis dan benar, seorang penulis karya 
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ilmiah harus memiliki landasan teori yang kuat. Landasan teori yang kuat membuat 

keilmiahan yang ditampilkan tidak menyimpang dari suatu disiplin ilmu tertentu 

sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Perlu digarisbawahi bahwa 

pertanggungjawaban karya ilmiah mencakup isi dan teknis penulisan.  

 Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu tulisan layak disebut 

sebagai karya ilmiah. Menurut Nasucha dkk. (2009), syarat-syarat tersebut antara lain 

komunikatif, bernalar, ekonomis, berdasarkan landasan teoretis yang kuat, relevan 

dengan disiplin ilmu tertentu, memiliki sumber penopang mutakhir, dan bertanggung 

jawab. Di samping syarat-syarat tersebut, penulisan karya ilmiah juga harus 

menggunakan bahasa baku, yaitu sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, serta susunan gramatikal yang 

lengkap dan eksplisit. Hal tersebut dilakukan agar pembaca dapat belajar, menambah 

pengetahuan, atau melakukan penelitian lebih lanjut melalui karya ilmiah yang ditulis.  

Penulisan karya ilmiah dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan menulis. 

Salah satu pendekatan menulis yang dapat digunakan secara praktis adalah pendekatan 

proses. Menulis berbasis pendekatan proses meliputi lima tahap, yakni pramenulis, 

menulis draf, merevisi, menyunting, dan memublikasi (Tompkins & Hoskisson, 1995). 

Pertama, tahap pramenulis adalah tahap persiapan untuk menulis. Tahap ini sangat 

penting dan menentukan dalam tahap-tahap menulis selanjutnya. Sebagian besar 

waktu menulis dihabiskan dalam tahap ini. Adapun hal-hal yang dilakukan penulis 

dalam tahap ini adalah: (1) memilih topik, (2) mengidentifikasi pembaca, (3) 

mengidentifikasi tujuan menulis, (4) mempertimbangkan bentuk tulisan, dan (5) 

menyusun ide-ide.  

Kedua, tahap menulis draf yaitu menulis draf kasar berdasarkan ide-ide yang 

telah mulai dipikirkan pada tahap pramenulis dengan lebih menekankan isi daripada 

unsur mekanik yang berupa ejaan, penggunaan istilah, atau struktur.  

Ketiga, tahap merevisi yang fokus pada perbaikan isi tulisan. Hal-hal yang 

perlu dilakukan penulis dalam tahap ini adalah: (1) membaca ulang seluruh draf 

tulisan, (2) mendiskusikan draf tulisan dengan kelompoknya, (3) turut berpartisipasi 

memberikan masukan positif tentang tulisan teman sekelompok, (4) mengubah atau 

merevisi tulisan dengan memperhatikan reaksi, komentar dan masukan dari reviewer.  
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Keempat, hal-hal yang perlu dilakukan penulis dalam tahap menyunting 

adalah: (1) membaca cepat tulisannya, (2) memberi tanda pada kesalahan mekanik 

yang ada, meliputi: ejaan, penggunaan istilah/kosakata, dan struktur tulisan, (3) 

melakukan kegiatan menyunting berdasarkan masukan dari teman sejawat atau 

reviewer. 

Kelima, tahap akhir menulis, yaitu memublikasikan tulisan. Pada tahap ini, 

penulis memublikasikan tulisan mereka dalam bentuk yang sesuai atau berbagi tulisan 

dengan pembaca yang telah ditentukan. Adapun bentuk-bentuk tulisan yang bisa 

digunakan adalah buku, jurnal, laporan, atau tulisan lain.  

 

KONSEP DAN MODEL LITERASI KRITIS INFORMASI 

A.   Konsep Literasi Kritis Informasi 

 Literasi kritis dapat didefinisikan sebagai sebuah literasi yang mendorong 

suatu kegiatan perenungan, mempertanyakan prinsip terhadap bentuk dan isi media 

cetak dan elektronik (Tyner, 1998). Tyner (1998) menjelaskan bahwa literasi 

informasi merujuk pada kemampuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan 

menggunakan informasi. Termasuk di dalamnya dapat membedakan informasi utama 

dan sekunder, mengecek akurasi isi, menentukan sumber informasi, dan menaksir 

kredibiltas serta kualitas sumber informasi tersebut (Warnick, 2002).  

 UNESCO (2005) menyatakan bahwa literasi informasi adalah kemampuan 

untuk melakukan manajemen pengetahuan dan kemampuan untuk belajar terus-

menerus. Secara terperinci, literasi informasi merupakan kemampuan untuk 

menyadari kebutuhan informasi dan kapan informasi diperlukan, mengidentifikasi dan 

menemukan lokasi informasi yang diperlukan, mengevaluasi informasi secara kritis, 

mengorganisasikan dan mengintegrasikan informasi ke dalam pengetahuan yang 

sudah ada, memanfaatkan serta mengomunikasikannya secara efektif, legal, dan etis 

(Gunawan dkk., 2014). Lebih lanjut, Gunawan dkk. (2014) menyatakan bahwa 

terdapat dua manfaat literasi informasi, yaitu agar seseorang dapat hidup sukses dalam 



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

 
856 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

masyarakat informasi dan secara khusus, dalam penerapan kurikulum berbasis 

kompetensi di sekolah dan perguruan tinggi. 

The Literacy and Numeracy Secretariat (2009) menyatakan bahwa literasi 

kritis telah mengumpulkan semangat dalam beberapa tahun terakhir untuk membantu 

mempersiapkan anak agar dapat “hidup” dalam masyarakat yang berilmu 

(berpengetahuan). Hal ini diperkuat oleh Stambler (2013) yang menyatakan bahwa 

tujuan literasi kritis dalam kehidupan nyata adalah untuk keefektifan interaksi, 

mengonstruk makna, dan mengomunikasikannya.  

 Berkenaan dengan uraian di atas, The Literacy and Numeracy Secretariat 

(2009) menyimpulkan kunci konsep literasi kritis, yaitu (1) semua teks merupakan 

konstruksi, (2) semua teks memuat pesan kepercayaan dan nilai, (3) tiap orang 

menginterpretasi pesan secara berbeda, (4) teks menyediakan kepentingan yang 

berbeda, dan (5) tiap-tiap medium mengembangkan bahasanya yang mengarahkan 

pembaca berada di jalan tertentu.  

Literasi kritis dalam pembelajaran atau perkuliahan berkaitan erat dengan 

aktivitas membaca. Dalam aktivitas membaca tersebut diimplementasikan ancangan 

literasi kritis untuk memahami pesan tersirat dalam teks. Membaca merupakan 

interaksi antara pembaca dan penulis melalui teks. Membaca merupakan proses aktif 

yang melibatkan skemata, pengetahuan dan pengalaman untuk memaknai suatu teks. 

Berikut ini contoh pertanyaan untuk melakukan analisis kritis suatu teks menurut Hood 

(1998:16), yaitu (a) mengapa teks ini ditulis? (b) apa yang dibicarakan dalam teks? (c) 

untuk siapa teks ini ditulis? (d) bagaimana topik ini ditulis? dan (e) apakah topik ini 

ditulis juga dalam bentuk lain? 

 Untuk memperjelas pernyataan Hood tersebut, Ontario Language Curriculum 

menjabarkan model praktik literasi kritis dalam pembelajaran seperti berikut ini. 

(a) Memecahkan kode. Mahasiswa perlu mengidentifikasi teks berkenaan dengan 

huruf, bunyi dalam kata, menguraikan ejaan dan konvensi tatabahasa dari struktur 

kalimat dan organisasi teks, dan menggunakan grafik dan visualisasi yang lain. 
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(b) Memaknai. Mahasiswa membutuhkan pengetahuan dan pengalaman untuk 

memahami apa yang penulis katakan. Mahasiswa butuh belajar bagaimana 

mendekonstruksi teks, membuka tujuan penulis, membentuk interpretasi 

berdasarkan pengetahuan dan sudut pandangnya, dan menguji lalu menemukan 

bagaimana cara berpikir mereka yang terbaik.  

(c) Memanfaatkan teks. Tidak hanya memahami tujuan penulis, tetapi juga 

memahami konteks yang ada dalam teks. 

(d) Menganalisis teks. Mahasiswa perlu didukung untuk menganalisis motif penulis, 

mempertimbangkan keadilan, akurasi dan reliabilitas dan mengakui 

kekuasaannya sebagai pembaca. Selanjutnya, Mahasiswa perlu didukung untuk 

mengevaluasi apa yang dikatakan dan bagaimana hal itu dikatakan untuk 

mengakomodasi asumsi dan ide penulis. 

Berikut ini pendekatan literasi kritis dalam pembelajaran menurut Stambler 

(2013), yaitu (a) mendekonstruksi struktur dan ciri-ciri teks, (b) menanyakan 

pertanyaan dari teks, (c) menguji nilai pokok dan mempertimbangkan arah pembaca 

memandang dunia, (d) mengembangkan interpretasi yang berlawanan/menentang, (e) 

menyelidiki alternatif membaca—apa yang dimasukkan, apa yang dikeluarkan, (f) 

penulis mengangkat aspek hidup mana sebagai nilai yang ditonjolkan?, (g) apakah teks 

tersebut memperlihatkan ketidakseimbangan posisi kekuasaan?, (h) pertimbangan 

waktu dan budaya yang melatarbelakangi teks itu diciptakan, (i) bagaimana teks 

dipandang mirip atau berbeda dari pandangan kontemporer? dan (j) bekerja untuk 

keadilan sosial dan perubahan. 

 

B.  Model Literasi Informasi  

 Terdapat banyak model literasi informasi. Akan tetapi, dalam artikel ini akan 

dijelaskan dua model literasi informasi yang akan dkombinasikan dan diterapkan 

dalam penulisan karya ilmiah. Pertama, model The Big6TM, yaitu model literasi 
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informasi yang dikembangkan oleh Michael B. Eisenberg dan Robert E. Berkowitz 

pada tahun 1987. 

Tabel 1. Literasi Informasi Menurut Einsberg dan Berkowitz (1987) 

6 Keterampilan 12 Langkah 

1  Perumusan Masalah Merumuskan masalah 

Mengidentifikasi informasi yang diperlukan 

2  Strategi Pencarian 

    Informasi 

Menentukan sumber 

Memilih sumber terbaik 

3  Alokasi dan akses Mengalokasi sumber secara intelektual dan fisik 

Menemukan informasi di dalam sumber tersebut 

4  Pemanfaatan Informasi Membaca, mendengar, meraba, dan sebagainya 

Mengekstraksi informasi yang relevan 

5  Sintesis Mengorganisasikan informasi dari pelbagai sumber 

Mempresentasikan informasi tersebut 

6  Evaluasi Mengevaluasi hasil (efektivitas) 

Mengevaluasi proses (efisiensi) 

Kedua, model Empowering 8, yaitu model literasi informasi yang dihasilkan 

dari dua lokakarya (workshop). Lokakarya yang pertama dilaksanakan di Kolombo 

(Sri Lanka) pada bulan November 2004 (Indian Library Association) dan yang kedua 

di Patiala (India) pada bulan November 2005 (International Workshop on Information 

Skills for Learning “Empowering 8”) (Gunawan dkk., 2014). Menurut model ini, 

literasi informasi terdiri atas kemampuan untuk (1) mengidentifikasi topik/subjek, 

sasaran audiens, format yang relevan, jenis sumber; (2) mengeksplorasi sumber dan 

informasi yang sesuai dengan topik; (3) menyeleksi dan merekam informasi yang 

relevan dan mengumpulkan kutipan yang sesuai; (4) mengorganisasi, mengevaluasi 
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dan menyusun informasi menurut susunan yang logis, membedakan antara fakta dan 

pendapat, dan menggunakan alat bantu visual untuk membandingkan dan 

mengontraskan informasi; (5) menciptakan informasi dengan menggunakan kata-kata 

sendiri, mengedit, dan membuat daftar pustaka ataupun menghasilkan karya baru; (6) 

mempresentasi, menyebarkan atau menyampaikan informasi yang dihasilkan; (7) 

menilai luaran (output) berdasarkan pada masukan (input) dari orang lain; (8) 

menerapkan masukan, penilaian, dan pengalaman yang diperoleh untuk kegiatan yang 

akan datang dan menggunakan pengetahuan baru yang diperoleh untuk pelbagai 

situasi.  

Untuk mempermudah penulis untuk menerapkan literasi informasi dalam 

penyusunan karya ilmiah, perlu dilakukan kombinasi ataupun modifikasi model-model 

tertentu. Dalam hal ini, Gunawan dkk. (2014)  menyatakan bahwa melalui kombinasi 

kedua model di atas, penulis diharapkan akan menguasai kemampuan literasi 

informasi dengan spesifikasi keahlian untuk: 

1. Merumuskan keperluan informasi dan menentukan cakupan informasi yang 

diperlukan. 

2. Mengakses informasi yang diperlukan secara efisien, etis, dan legal. 

3. Mengevaluasi informasi beserta sumbernya (termasuk mengevaluasi apakah 

informasi tersebut akan berdampak negatif secara psikologis, sosial, ekonomi, 

politik, dan sebagainya bila digunakan). 

4. Menggunakan informasi secara efektif untuk mencapai suatu tujuan. 

5. Mengintegrasikan informasi yang diseleksi ke dalam pengetahuan yang sudah ada 

(menciptakan karya). 

6. Mengevaluasi karya yang dihasilkan. 

7. Melakukan pembelajaran seumur hidup secara mandiri. 

 

PENERAPAN LITERASI KRITIS INFORMASI DIGITAL DALAM 

PENULISAN  KARYA ILMIAH 

 Penelitian sebagai kewajiban yang tercantum dalam Tri Dharma Perguruan 

Tinggi merupakan sebuah filosofi yang dipakai dalam membangun sistem perkuliahan 

di setiap Pendidikan Tinggi di Indonesia. Perkuliahan yang dirancang seperti itu akan 
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menciptakan lingkungan belajar yang berpusat kepada mahasiswa dimana mahasiswa 

dituntut untuk memiliki kemampuan penyelidikan, penyelesaian masalah, berpikir 

kritis, kreatif, serta inovatif. Lingkungan belajar seperti demikian tentu memerlukan 

pemahaman dan kemampuan literasi informasi disertai pemikiran yang kritis.   

 Berdasarkan uraian pada subbab-subbab sebelumnya, berikut penerapan 

kombinasi model literasi informasi The Big6TM dan Empowering 8 (Gunawan dkk., 

2014) yang dipadukan dengan konsep literasi kritis dalam penulisan karya ilmiah: (1) 

merumuskan masalah, (2) mengidentifikasi sumber informasi dan mengakses 

infromasi (fisik dan intelektual), (3) mengevaluasi informasi, (4) menggunakan 

informasi, (5) menciptakan karya, dan (6) mengevaluasi karya ilmiah yang dihasilkan.  

 Pertama, merumuskan masalah. Dalam menulis karya ilmiah, pijakan pertama 

tulisan ialah menemukan masalah. Menurut Gunawan dkk. (2014), terdapat dua 

langkah utama untuk menemukan masalah, yaitu melakukan analisis situasi dan 

merumuskan masalah. Pada tahap analisis situasi, penulis perlu melakukan 

pengumpulan informasi tentang suatu topik dan melakukan brainstorming untuk 

mempertanyakan gagasan yang mulai ditemukan, baik secara individu maupun dalam 

kelompok.   

 Kedua, mengidentifikasi sumber informasi dan mengakses informasi (fisik dan 

intelektual). Dengan melakukan tahap ini, penulis akhirnya akan mampu menentukan 

sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan, menelusuri dan mengumpulkan 

informasi dalam bentuk literatur dengan tepat. Menurut Gunawan dkk. (2014), 

langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini ialah (1) memilih apa dan 

siapa sumber informasi, (2) mengetahui kebutuhan informasi berdasarkan rumusan 

masalah, (3) mengidentifikasi alat penelusuran yang tepat, (4) menyusun strategi 

penelusuran informasi melalui komputer (database perpustakaan, internet, database 

jurnal elektronik, dan sebagainya), salah satunya dengan penentuan kata kunci yang 

tepat.  

 Ketiga, mengevaluasi informasi. Gunawan dkk. (2014) menyatakan bahwa 

yang dimaksud mengevaluasi informasi dalam hal ini mencakup kegiatan 

menganalisis sumber dan isi informasi tersebut. Urutan evaluasi infomasi dapat 

dirumuskan sebagai berikut: (1) menilai relevansi informasi dengan topik tulisan; (2) 
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menilai kredibiltas informasi, yaitu sejauh mana informasi dapat dipercaya kualitas 

dan kebenarannya, baik dari segi isi, penanggung jawab, proses pembuatan, dan 

pemanfaatan informasi tersebut; (3) menilai kemutakhiran informasi. Kegiatan 

evaluasi sumber dan isi informasi tersebut, selanjutnya dapat membantu penulis untuk 

menentukan informasi yang akan digunakan. Untuk menyeleksi informasi yang akan 

digunakan, penulis perlu mengajukan beberapa pertanyaan berikut: (1) sejauh mana 

informasi yang disajikan relevan? (2) sejauh mana informasi yang disajikan akurat? 

(3) sejauh mana karya tersebut objektif? (4) sejauh mana kemutakhiran informasi 

tersebut? (5) sejauh mana kelengkapan atau kedalaman suatu informasi? (6) sejauh 

mana keberdampakan informasi tersebut? (7) sejauh mana metodologi penelitian dari 

informasi tersebut? (Gunawan dkk., 2014). 

 Keempat, menggunakan informasi. Pada tahapan ini, yang dilakukan penulis 

ialah “membaca” dengan kritis infomasi yang diperoleh dan membuat “catatan” yang 

tepat untuk mengingat informasi dan sumber informasi yang dibaca. Gunawan dkk. 

(2014) menjelaskan hal-hal yang dapat membantu penggunaan informasi, yaitu: (1) 

melakukan pencatatan isi yang dapat berupa mengutip langsung dan tidak langsung, 

serta membuat ringkasan; (2) menentukan pedoman yang akan digunakan dalam 

membuat catatan isi dan bibliografi, di antaranya pedoman APA, MLA, dan CSE. 

 Kelima, menciptakan karya tulis. Setelah melewati tahapan-tahaan di atas, 

penulis dapat membuat karya yang memenuhi persyaratan COCTUC dan 

menggunakan informasi dari pelbagai sumber secara bertanggung jawab (Gunawan 

dkk., 2014). COCTUC adalah singkatan dari clarity (kejelasan), organization 

(organisasi), coherence (hubungan/pertalian), transition (transisi), unity (kesatuan), 

conciseness (kepadatan isi). Langkah-langkah penulisan karya ilmiah dapat dilakukan 

dengan pendekatan proses yang telah dijelaskan di atas, secara singkat yaitu dengan 

membuat kerangka (outline), mengembangkan kerangka/menulis draf, dan merevisi. 

 Keenam, mengevaluasi karya ilmiah. Tahapan terakhir yang perlu dilakukan 

penulis untuk menilai kualitas karya yang dihasilkan. Dalam bentuk tulisan, karya 

yang baik ialah karya yang isinya, judul yang dipilih, latar belakang, tujuan (rumusan 

masalah/kalimat topik), tubuh tulisan, dan penutup merupakan satu kesatuan yang 

sistematis dan runtut. Karya yang baik juga merupakan hasil pekerjaan asli dan bukan 
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suatu karya plagiat. Oleh sebab itu, pada tahap mengevaluasi karya ilmiah ini penulis 

hendaknya paham tentang kriteria umum dan khusu karya tulis yang baik sebagai 

pijakan untuk melakukan penilaian terhadap karya tersebut.  

 

SIMPULAN 

 Membangun generasi pembelajar seumur hidup yang mandiri dan berkualitas 

merupakan tanggung jawab besar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Era digital masa 

kini merupakan hasil perkembangan zaman yang patut kita petik manfaatnya sebaik 

mungkin. Salah satu manfaat besar dari era digital ialah mudahnya pencarian informasi 

sebanyak yang kita butuhkan. Akan tetapi, informasi yang tersedia dalam media 

elektronik tidak selalu kredibel, akurat, relevan, dan objektif. Oleh sebab itu, perlu 

dilakukan literasi informasi dan pemikiran kritis untuk menentukan informasi yang 

dibutuhkan dan layak digunakan. Literasi kritis informasi ini sangat penting dalam 

penulisan karya ilmiah untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas.   
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ABSTRAK 

Indikator pertama yang menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan literasi bahasa  
pada pembelajaran bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pendapat secara tertulis 
terlihat dari ketepatan dalam menentukan pokok-pokok cerita, merangkaikan pokok-
pokok cerita, diksi kata, struktur kalimat, dan penggunaan ejaan. Indikator kedua, yaitu 
tingginya semangat belajar siswa dalam pembelajaran. Namun keberhasilan tersebut 
tidak tercapai di SDN 2 Tigajuru, hasil penilaian keterampilan tersebut  tidak 
memenuhi KKM yang ditetapkan yaitu 65. Ketidaktercapaian indikator tersebut 
disebabkan oleh  kemampuan literasi bahasa siswa dalam mengungkapkan pendapat 
secara tertulis masih rendah dan kurang antusiasnya siswa dalam mengikuti 
pembelajaran. Faktor dari guru yaitu penggunaan strategi yang kurang tepat dalam 
pembelajaran. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan literasi bahasa siswa 
digunakan strategi concept mapping. Penelitian ini mengkaji dua masalah, (1) 
bagaimana keefektifan strategi concept mapping pada peningkatan literasi bahasa, (2) 
bagaimanakah cara meningkatkan antusias siswa dalam kegiatan literasi bahasa. 
Desain penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua tahap, 
siklus I, dan siklus II dengan subjek penelitian siswa kelas V SDN 2 Tigajuru 
Kecamatan Mayong semester dua tahun pelajaran 2016/2017. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan lembar indikator kemampuan siswa. Hasil penelitian 
ini menunjukkan adanya peningkatan pada kemampuan literasi bahasa yaitu 
keterampilan mengungkapkan pendapat secara tertulis dari rata-rata persentase  siklus 
I meningkat menjadi 75%, sedangkan siklus 2 menjadi 81 %. Selaian itu, siswa sudah 
terampil dalam mengungkapkan pendapat secara tertulis, siswa menjadi antusias, aktif, 
dan lebih percaya diri. Berdasarkan hasil penelitian penggunaan strategi concept 
mapping dapat digunakan sebagai alternatif mengajar pada materi mengungkapkan 
pendapat secara tertulis guna meningkatkan keterampilan literasi bahasa siswa.  

 

Kata kunci: literasi bahasa, strategi concept mapping. 
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ABSTRACT 

The first indicator to demonstrate success in improving language literacy on 
Indonesian language learning in expressing written opinion is seen from the precision 
in determining the subject matter, coupling the subject matter, diction, sentence 
structure, and spelling use. The second indicator, namely the high spirit of student 
learning in learning. However, the success is not achieved in SDN 2 Tigajuru, the 
result of the skill assessment did not meet the established KKM that is 65. The 
incapacity of the indicator is caused by the ability of the students 'language literacy in 
expressing the written opinion is still low and the students' lack of enthusiasm in 
following the lesson. The factor of the teacher is the use of inappropriate strategy in 
learning. Therefore, efforts to improve the language literacy of students used strategy 
concept mapping. This study examines two issues, (1) how the effectiveness of concept 
mapping strategies on improving language literacy, (2) how to improve student 
enthusiasm in language literacy activities. The design of this study is a classroom 
action research conducted in two stages, cycle I, and cycle II with the subject of the 
research students of grade V SDN 2 Tigajuru Kecamatan Mayong second semester 
academic year 2016/2017. Data collection is done by using the student ability indicator 
sheet. The results of this study indicate an increase in the ability of language literacy 
is the skills to express opinions in writing from the average percentage of the cycle I 
increased to 75%, while the cycle 2 to 81%. In addition, students are skilled in 
expressing their opinions in writing, students become enthusiastic, active, and more 
confident. Based on the results of research the use of concept mapping strategy can be 
used as an alternative teaching on the material express opinions in writing in order to 
improve the language literacy skills of students. 

Keyword: language literacy, strategy concept mapping. 

 

PENDAHULUAN 

 Kita semua menyadari bahwa bahasa sangat penting dalam kehidupan sehari-

hari. Dengan bahasa kita dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. 

Dengan bahasa kita dapat menyampaikan pendapat, keinginan, dan perasaan. 

(Karsijam, 2001:7). Agar kita dapat berkomunikasi dengan baik kepada orang lain 

maka kita perlu mempelajari ilmu yang berkaitan dengan bahasa, khususnya di 

sekolah. Pembelajaran bahasa di sekolah pada umumnya menggunakan pendekatan 

Whole Langguage yang menyajikan pengajaran secara utuh tidak terpisah-pisah. 

Keterampilan bahasa   (menyimak, berbicara, membaca , dan menulis diadakan secara 

terpadu). 
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Dewasa ini kita mengenal istilah literasi yang tidak bisa dilepaskan dari bahasa. 

Seseorang dikatakan memiliki kemampuan literasi apabila ia telah memperoleh 

kemampuan dasar berbahasa yaitu membaca dan menulis. Jadi, makna dasar literasi 

sebagai kemampuan baca-tulis merupakan pintu utama bagi pengembangan makna 

literasi secara lebih luas dan dapat dikatakan bahwa keterampilan membaca dan 

menulis dalam pembelajaran bahasa di sekolah merupakan beberapa contoh aktivitas 

literasi bahasa yang dapat dilakukan di sekolah. 

 Sebagai aktivitas Literasi bahasa, menulis adalah sebuah kegiatan 

mengungkapkan ide atau gagasan secara tertulis, dan keterampilan mengungkapkan 

pendapat secara tertulis merupakan aplikasi dari kegiatan menulis. Dalam kegiatan 

menulis siswa dapat menyampaikan ide-ide, gagasan, dan pesan kepada orang lain. 

Dikatakan memiliki keterampilan menulis bila siswa dapat memilih bentuk-bentuk 

bahasa tertulis berupa : kata, kalimat, dan paragraph, serta menggunakan retorika ( 

organisasi tulisan ) yang tepat guna mengutarakan pikiran, perasaan dan juga fakta. 

Agar orang lain dapat memahami tulisan yang dibuatnya. 

Siswa Sekolah Dasar kelas III sampai dengan VI pada dasarnya dituntut untuk 

menguasai literasi bahasa, salah satunya yaitu mahir menulis. Idealnya siswa kelas V 

SD Negeri 2 Tigajuru mempunyai  kemampuan literasi bahasa  yang cukup 

memadai terutama pada pembelajaran bahasa Indonesia khususnya keterampilan siswa 

dalam menceritakan kembali cerita yang dibaca/didengar secara tertulis, siswa dapat  

penggunaan diksi kata, struktur kalimat, penggunaan ejaan yang tepat serta dapat 

menceritakan kembali cerita yang di baca/didengar dengan runtut. Siswa juga dapat 

antusias saat proses pembelajaran berlangsung. Adapun keterampilan tersebut dapat 

berupa kegiatan :  

a) Menceritakan kembali cerita yang dibaca / didengar, b) Membuat karangan / prosa, 

c) Membuat puisi, d) Membuat dialog drama, e) Meringkas teks bacaan yang di baca, 

f) Memparafrasekan isi puisi, g) Membuat laporan pengamatan, dsb. 

Pada kenyataannya, keterampilan mengungkapkan pendapat secara tertulis 

pada siswa kelas V di SD Negeri 2 Tigajuru Kecamatan Mayong masih rendah. Hal 

itu dapat dilihat dari hasil belajar siswa, terutama dalam materi menceritakan kembali 



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

 
867 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

cerita yang dibaca/didengar secara tertulis, siswa yang mencapai KKM 65 hanya 33 % 

dari 18 siswa, artinya hanya enam dari 18 siswa yang mencapai nilai memenuhi KKM. 

Setelah di identifikasi, ternyata beberapa kesalahan yang sering dilakukan siswa antara 

lain penggunaan diksi kata, struktur kalimat, penggunaan ejaan yang kurang tepat dan 

keruntutan cerita yang dibuat kurang tepat. 

Dari pernyataan diatas sangat jelas adanya kesenjangan antara harapan dan 

kenyataan, oleh karena itu harus segera diatasi. Apabila tidak segera di atasi maka 

keterampilan siswa mengungkapkan pendapat secara tertulisnya akan rendah sehingga 

siswa tidak dapat menyampaikan ide-ide, gagasan, dan pesan kepada orang lain 

dengan baik dan tepat.  

Sesuai dengan pendapat Piaget (Dworetzky, 1990:254) tentang tahap 

perkembangan kognitif ”operasional kongkret” kemudian Goodman dan Meridith 

(Rubin dan Dorothy 1995:27) tentang perkembangan bahasa tahap “kreatif”, mereka 

sependapat bahwa dalam memahami sesuatu anak dalam usia 7-11 tahun itu masih 

memerlukan penanda kongkret. Dengan demikian dalam meningkatkan kemampuan 

literasi bahasa pada pembelajaran menulispun siswa memerlukan penanda kongkret 

sebagai visualisasi ide-ide abstrak yang menjadi elemen pembentuk struktur isi teks / 

bacaan. Fielding (Burn, Roe, dan Ross, 1996: 497) juga menyatakan bahwa pemetaan 

terhadap struktur isi bacaan dapat membantu mengingat dan memahami isi teks. Oleh 

sebab itu penggunaan strategi concept mapping pada pembelajaran bahasa Indonesia 

dapat dijadikan pilihan yang paling tepat dan efektif untuk meningkatkan kemampuan 

literasi bahasa khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia menceritakan kembali 

cerita yang didengar/dibaca.  

Menurut Nur (2006) Peta Konsep ada empat macam, namun yang cocok 

digunakan untuk mengidentifikasi isi bacaan adalah model Rantai Kejadian (Event 

Chain) karena Peta Konsep tersebut dapat digunakan untuk memberikan suatu urutan 

kejadian, langkah-langkah dalam suatu prosedur, atau tahap dalam suatu proses.  

 Kelebihan strategi ini dalam pembelajaran adalah dapat mengembangkan 

kemampuan berfikir holistik untuk melihat keseluruhan, mensintesis dan 

mengintegrasikan informasi atau ide menjadi satu.  
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Tangkuban Perahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr 1. Contoh concept mapping dongeng “Tangkuban Prahu” 

 

METODE  

A. Setting Penelitian 

 Waktu Penelitian siklus I dan siklus II dilakukan sebanyak tiga pertemuan. 

Untuk siklus I dan siklus II dilaksanakan pada hari Senin dan Rabu pada tanggal 22, 

24 Januari dan 29 Mei 2017  sedangkan siklus II dilaksanakan pada tanggal 31 Mei , 

12 dan 14 Juni 2017. Sedangkan tempat penelitian dilaksanakan di SDN 2 Tigajuru 

Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.  

B. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 2 Tigajuru Kecamatan  

Mayong Kabupaten Jepara  yang berjumlah 18 orang siswa yang terdiri dari 8 siswa 

laki-laki dan 10 siswa perempuan. Penelitian meningkatkan kemampuan literasi 

bahasa pada pembelajaran bahasa Indonesia khususnya keterampilan mengungkapkan 

Karena tidak berhasil memenuhi permintaan Dayang Sumbi sesuai waktu yang dijanjikan Sangkuriang marah dan melakukan tindakan :

Menjebol bendungan yang dibuatnya sehingga menyebabkan banjir Menendang sampang yang dibuatnya dan jatuh dalam posisi tengkurap sehingga 
berubah menjadi gunung yang bernama "Tangkuban Perahu"

Sampai akhirnya Dayang Sumbi mengetahui kebenarnnya dan mencari  upaya untuk menggagalkan proses pertunangannya dengan jalan :

Mengajukan syarat yang mustahil seperti : membendung sungai Citarum serta 
membuat sampan besar dalam batas waktu sebelum fajar menyingsing

Memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur 
kota untuk mengelabuhi Sangkuriang agar menganggap kalau fajar telah 

menyingsing

Setelah berajak dewasa Sangkuriang kembali ke kerajaannya dan bertemu Dayang Sumbi

Mereka sama -sama tidak saling mengenal sehingga berencana  untuk bertunangan

Sepeninggal Sangkuriang Dayang Sumbi menyesal dan menghabiskan waktunya dengan bertapa

Karena tekun bertapa dayang sumbi mendapatkan hadiah awet muda dan memiliki kecantikan abadi

Suatu hari Tumang diusir oleh Sangkuriang karena tidak mau berburu

Dayang Sumbi marah dan memukul Sangkuriang dengan sendok hingga berdarah 
dan membekas Sangkuriang kecewa kemudian pergi mengembara

Pada jaman dahulu ada kisah seorang putri raja di Jawa Barat bernama Dayang Sumbi

Mempunyai seorang anak bernama Sangkuriang
Bersuami titisan dewa yang berubah jadi anjing saat 
matahari muncul sampai tenggelam dan diberinama 

Tumang
Sangkuriang dan Tumang gemar berburu



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

 
870 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

pendapat secara tertulis ini menggunakan strategi concept mapping. Pada siklus I 

maupun siklus II menggunakan  indikator yang sama yaitu menceritakan kembali isi 

cerita yang dibaca / didengar dengan kalimat yang runtut dan mudah dipahami secara 

tertulis. Karena peneliti menganggap materi tersebut dapat mewakilli keterampilan 

mengungkapkan pendapat secara tertulis. 

C. Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen yang berupa 

tes dan nontes. Instrumen tes digunakan untuk mengungkapkan data tentang 

kemampuan literasi bahasa pada pembelajaran bahasa Indonesia khususnya 

keterampilan menceritakan kembali secara tertulis menggunakan bahasanya sendiri 

Sementara itu, instrumen nontes digunakan untuk mengungkapkan perubahan tingkah 

laku siswa. Instrumen nontes yang dimaksud berupa pedoman observasi deskripsi 

perilaku ekologis, dan dokumentasi foto. Kedua jenis instrumen tersebut dijabarkan 

dalam penjelasan berikut. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui tes penilaian 

produk. Langkah pengambilan data tersebut adalah sebagai berikut : (1) Siswa diberi 

tugas membaca teks cerita, (2) Siswa diberi waktu 10 menit untuk mencari garis  besar 

cerita atau pokok-pokok cerita, (3) Siswa merangkaikan pokok-pokok cerita yang di 

dapat menjadi sebuah cerita menggunakan kalimatnya sendiri dengan alokasi waktu ± 

10 menit, (4) Pada saat siswa menceritakan kembali  teks bacaan yang dibaca / 

didengarnya secara tertulis, peneliti mengamati kegiatan siswa dalam melaksanakan 

tugas dari peneliti. Selain itu, yang menjadi tolak ukur penilaian menceritakan kembali 

secara tertulis, telah dipersiapkan beberapa instrumen untuk penilaiannya yaitu  (1) 

ketepatan pokok-pokok cerita, (2) ketepatan merangkaikan pokok-pokok cerita (3)  

ketepatan diksi kata, (4)  ketepatan ejaan, (5) dan struktur kalimat.  

E.  Teknik Analisis Data  

Peneliti menggunakan tes kemampuan menceritakan kembali cerita yang di 

bacanya / kembali secara tertulis dengan berbagai kriteria penilaian, yaitu. Nilai skor 
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yang didapat dijadikan data untuk mengukur keberhasilan pembelajaran menceritakan 

kembali cerita yang di bacanya / kembali secara tertulis 

Prosedur yang dilaksanakan dalam menganalisis data menceritakan kembali 

secara tertulis adalah sebagai berikut. (1) Melakukan test menceritakan kembali cerita 

yang dibaca dan didengar menggunakan kalimatnya sendiri secara tertulis, (2) 

Mengamati siswa secara langsung dan mengamati ulang melalui rekaman catatan. (3) 

Melakukan penilaian terhadap ketepatan pokok-pokok cerita, ketepatan merangkaikan 

pokok cerita menjadi sebuah cerita, diksi, ejaan, dan struktur kalimat. (4) Memberikan 

skor tes siswa berdasarkan indikator aspek penilaian. (5) Menghitung nilai akhir siswa. 

F. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel, yakni 

variabel pembelajaran keterampilan menceritakan kembali cerita yang 

dibaca/didengar dengan kalimatnya sendiri secara tertulis dan menggunakan strategi 

concept mapping, dan variabel perilaku siswa dalam pembelajaran menceritakan 

kembali cerita.  

G. Indikator kinerja  

Dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu indikator kuantitatif dan 

kualitatif. Kedua indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut: Indikator kuantitatif 

penelitian ini adalah ketercapaian target keterampilan menceritakan kembali cerita 

yang dibaca/didengar yang diketahui melalui teknik tes.Target nilai dalam penelitian 

ini sebesar 85. Hasil tersebut di atas KKM yang telah ditetapkan sekolah. Pembelajaran 

dianggap berhasil apabila 85% siswa mencapai KKM yang telah ditetapkan. 

Sedangkan Indikator yang bersifat kualitatif merupakan penilaian terhadap perilaku 

belajar siswa kearah yang positif atau negatif. Siswa dikatakan berhasil apabila 

didukung dengan perubahan perilaku ke arah yang positif. Perubahan perilaku positif 

tersebut yaitu (1) keantusiasan siswa dalam memperhatikan penjelasan guru, (2) 

keaktifan siswa dalam bertanya dan berkomentar, (3) keaktifan siswa bekerja sama, 

berbagi saat berdiskusi bersama kelompoknya maupun dengan peneliti, dan (4) 

kedisiplinan dalam kegiatan pembelajaran dan terhadap tugas yang diberikan oleh 

guru. 
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P 

R    T            

          O 

RP 

R     T 

O 

H.  Prosedur Tindakan  

 Penelitian tindakan kelas didefinisikan sebagai bentuk penelitian yang bersifat 

reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki dan 

meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional (Suyanto 

dalam Subyantoro, 2009:7-8). Guru akan dapat meningkatkan hasil pembelajaran 

siswanya, jika guru tersebut mau melihat kembali pembelajaran yang diberikan kepada 

siswa. Hal ini karena penelitian tindakan kelas bersifat reflektif, artinya dalam proses 

penelitian, guru sekaligus sebagai peneliti yang memikirkan apa dan mengapa suatu 

tindakan terjadi di kelas. Berdasarkan pemikiran itu kemudian guru mencari 

pemecahannya melalui tindakan-tindakan tertentu.  

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas mencakup dua siklus. Setiap siklus, 

terdiri atas empat komponen, yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 

Siklus I bertujuan untuk mengetahui keterampilan mengungkapkan pendapat secara 

tertulis dalam tindakan awal dan sebagai refleksi untuk melakukan siklus II. Pada 

siklus 1 peneliti memfokuskan pada peningkatan aspek ketepatan dalam menentukan 

pokok-pokok cerita dan merangkaikan pokok cerita menjadi sebuah cerita. Sementara 

itu, pada siklus II peneliti lebih memfokuskan pada peningkatan aspek ketepatan 

penggunaan diksi kata, ejaaan, dan stuktur kalimatnya, sebagai upaya perbaikan dari 

siklus I yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan mengungkapkan 

pendapat secara tertulis  dengan strategi yang sama yaitu concept mapping. Rancangan 

penelitian tersebut digambarkan pada bagan berikut.  

 

  

     

 

 

Keterangan:  

P  : Perencanaan     R  : Refleksi  

T  : Tindakan/Pelaksanaan   RP  : Revisi Perencanaan 

O  : Observasi /Pengamatan 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Prasiklus 

 Prasiklus yaitu tahap sebelum dilakukan tindakan penelitian. Pada tahap ini 

peneliti mengumpulkan data untuk mengetahui nilai awal siswa, dari dokumentasi 

hasil rubrik penilaian produk diketahui bahwa keterampilan siswa SDN 2 Tigajuru 

dalam mengungkapkan pendapat secara tertulis masih rendah. Dari 18 siswa yang 

mendapat nilai 48 ada 3 siswa (16%), nilai 52 ada 2 siswa (11%), nilai 60 ada 7 siswa 

hanya 6 siswa (33%) yang nilainya diatas KKM yaitu 65 ada 6 siswa (33%) dan Dapat 

dikatakan bahwa tingkat ketuntasan siswa hanya mencapai 33 %. 

Siklus I 

Berikut ini peneliti sajikan tabel rekap perolehan nilai dari instumen penilaian 

menceritakan kembali cerita secara tertulis dengan kalimatnya sendiri dan diagram 

batang hasil hasil belajar siklus I. 

 Tabel 1 rekap nilai siklus 1 

No Rentang Nilai Jumlah Siswa 
1. 46 - 50 0 
2. 51 - 55 0 
3. 56 - 60 2 
4. 61 - 65 1 
5. 66 - 70 0 
6. 71 - 75 4 
7. 76 - 80 10 
8. 81 - 85 0 
9. 86 - 90 1 
10. 91 - 95 0 
11. 96 - 100 0 
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Gambar 4.2 Hasil Belajar Siklus I 

 Pengamatan keterampilan mengungkapkan pendapat secara tertulis siswa pada 

siklus I dilakukan oleh peneliti. Hasil pengamatan tersebut diketahui bahwa sebanyak, 

3 siswa (16,7%) memperoleh nilai di bawah KKM yaitu 65, dan 15 siswa (83,3%) 

memperoleh nilai di atas KKM. Berdasarkan rata-rata tingkat kemampuan 

menceritakan kembali secara tertulis menggunakan bahasanya sendiri yang mencapai 

75 %, berarti siswa mencapai tolak ukur penilaian pada kategori “baik” sehingga dapat 

dikatakan siswa berhasil meningkatkan keterampilannya. (dapat dilihat pada hasil 

instrumen penilaian keterampilan menceritakan kembali secara tertulis). 

 Siklus II 

Berikut ini peneliti sajikan tabel rekap perolehan nilai dari instumen penilaian 

menceritakan kembali cerita secara tertulis dengan kalimatnya sendiri dan diagram 

batang hasil hasil belajar siklus II. 

4.2 Tabel rekap nilai siklus 2 

No Rentang Nilai Jumlah Siswa 
1. 46 - 50 0 
2. 51 - 55 0 
3. 56 - 60 0 
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4. 61 - 65 0 
5. 66 - 70 2 
6. 71 - 75 2 
7. 76 - 80 4 
8. 81 - 85 2 
9. 86 - 90 8 
10. 91 - 95 0 
11. 96 - 100 0 

 

       

Gambar 4.4 Hasil Belajar Siklus II 

 Pengamatan keterampilan mengungkapkan pendapat secara tertulis pada siklus 

II dilakukan oleh peneliti. Dari hasil pengamatan tersebut dapat diketahui bahwa 

terjadi peningkatan literasi bahasa pada pembelajaran bahasa Indonesia khususnya 

keterampilan mengungkapkan pendapat secara tertulis menggunakan strategi concept 

mapping, nilai rata-rata tingkat kemampuan keterampilan mengungkapkan pendapat 

secara tertulis semula pada siklus 1 mencapai 75% sekarang pada siklus 2  mencapai 

81 %     ( kategori baik ) 

Hasil pengamatan kolabolator (guru kelas) terhadap aktivitas guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan penerapan strategi concept mapping pada siklus I 
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dapat dikatakan “baik” karena nilai rata-rata tingkat kemampuan menceritakan 

kembali secara tertulis menggunakan kalimatnya sendiri mengalami peningkatan dari 

75%  pada siklus I menjadi 81%  pada siklus II sehingga dapat dikatakan bahwa 

penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti menggunakan strategi concept 

mapping untuk meningkatkan keterampilan mengungkapkan pendapat secara tertulis 

telah  berhasil. 

 

SIMPULAN  

Proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi bahasa pada 

pembelajaran bahasa indonesia khususnya keterampilan mengungkapkan pendapat 

secara tertulis pada indikator menceritakan kembali cerita secara tertulis dengan 

metode concept mapping pada siklus I dan siklus II berlangsung dalam alur atau 

tahapan yang sama. Akan tetapi, peneliti melakukan perbaikan proses pembelajaran 

pada siklus II berdasarkan refleksi siklus I. Pada siklus I, siswa diberi pemahaman 

tentang hakikat mengungkapkan pendapat secara tertulis dengan strategi concept 

mapping, sedangkan pada siklus II, guru memberi pendalaman materi tentang strategi 

concept mapping dengan cerita yang berbeda terutama bagi siswa yang masih belum 

memahaminya. Pada siklus II, guru juga memberikan pendalaman materi secara lebih 

intensif pada aspek-aspek penilaian yang masih belum dikuasai siswa pada siklus I. 

Pada siklus I, menceritakan kembali cerita yang dibaca secara tertulis, sedangkan pada 

siklus II, menceritakan kembali cerita yang didengar. Perbaikan yang telah 

dilaksanakan pada siklus II menyebabkan proses pembelajaran menceritakan kembali 

cerita secara tertulis dengan strategi concept mapping berlangsung dengan lancar dan 

mengalami peningkatan dibanding siklus I. Dengan keterangan Nilai rata-rata pada 

siklus I belum mencapai batas ketuntasan yang telah ditetapkan oleh peneliti sehingga 

dilakukan siklus II. Setelah dilaksanakan tindakan siklus II, nilai rata-rata 

keterampilan mengungkapkan pendapat secara tertulis meningkat dari siklus 1 yang 

hanya mencapai 75 pada siklus 2 ini menjadi 81. 
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ABSTRAK 

Literasi media pembelajaran bahasa dan sastra adalah segala bentuk media bahasa dan 
sastra yang dapat membantu mempermudah proses pembelajaran dan pemahaman 
materi belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa dan sastra. Cara 
membiasakan penggunaan literasi media dengan menetapkan waktu untuk membaca, 
menyediakan media, melakukan aktivitas memahami media secara terbimbing, dan 
menyediakan tempat untuk memahami media.Kendala penggunaan literasi media 
pembelajaran bahasa dan sastra dapat disebabkan oleh faktor internal dan dapat pula 
disebabkan oleh faktor eksternal. Macam-macam literasi media pembelajaran meliputi 
media pandang, media dengar, dan media pandang-dengar.Fungsi literasi media 
pembelajaran membantu mengatasi keterbatasan pengalaman, menembus batas ruang 
kelas, meningkatkan interaksi langsung, mengongkretkan sesuatu yang abstrak, 
membangkitkan motivasi, membangkitkan minat, mengontrol kecepatan belajar, dan 
memberikan pengalaman menyeluruh.Literasi media pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia digunakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di jenjang pendidikan 
masing-masing. 

Kata Kunci: literasi media pembelajaran, fungsi literasi, penggunaan literasi media 

bahasa 

ABSTRACT 

The literacy of literature and languange learning media is every form of literature and 
language media which is able to help facilitating the learning proces and 
comprehending students learning materials for the sake of acheving the goal of 
language and literature learning. The strategy to make the students to accustomed to 
using media literacy can be performed by determining reading time allotment, 
prouding with media, doing structured activity of media comprehension, and prouding 
the place to comprehend media. The forms of learning media literacy includes visual 
media, audio media, and audio visual media. The function of learning media literacy 
is to help the lack of experience, to go through the classroom border, to develop direct 
intarction, to realy something absurd, to develop motivation, to attract interest, to 
control the speed of learning, and to give comprehensive experience. The example of 
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literacy of Indonesia language and literature learning media must be in accordance 
with the implemented curriculum related to each education level. 

Keywords : learning media literacy, media learning function, example of language 

media literacy 

 

PENDAHULUAN 

Ada pemeo yang berbunyi, “siapa yang menguasai informasi, dia akan 

memenangkan pertarungan.”Informasi adalah induknya berbagai jenis literasi.Media 

adalah bagian daripada literasi.Dalam konteks pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia, literasi media menjadi sangat penting karena sangat membantu 

mempermudah pemahaman belajar bahasa dan sastra Indonesia.  Namun, banyak yang 

lupa bahwa informasi merupakan bahan mentah dari pengetahuan. Untuk menjadi 

pengetahuan yang baik dan berguna, perlu diolah lagi dengan saksama. Di sinilah 

pentingnya literasi media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia kita kaji.Pada 

bagian ini akan dipaparkan mengenai hakikat literasi media pembelajaran,cara 

membiasakan penggunaan literasi media, kendala penggunaan literasi, macam-macam 

literasi media pembelajaran, fungsi literasi media pembelajaran, dan penggunaan 

literasi media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

1. Hakikat Literasi Media Pembelajaran 

Literasi yang dalam bahasa Inggrisnya literacy berasal dari bahasa Latin 

littera(huruf) yang 

 pengertiannya melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan dankonvensi-

konvensi yang menyertainya. Kendatipun demikian, literasi utamanyaberhubungan 

dengan bahasa dan bagaimana bahasa itu digunakan. Adapun sistembahasa tulis itu 

sifatnya sekunder. Manakala berbicara mengenai bahasa, tentunyatidak lepas dari 

pembicaraan mengenai budaya karena bahasa itu sendirimerupakan bagian dari 

budaya. Sehingga, pendefinisian istilah literasi tentunyaharus mencakup unsur yang 

melingkupi bahasa itu sendiri, yakni situasi sosialbudayanya.  

Berkenaan dengan ini Kern (2000) mendefinisikan istilah literasisecara 

komprehensif sebagai berikut:Literacy is the use of socially-, and historically-, and 

culturally-situatedpractices of creating and interpreting meaning through texts. 
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(Literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial, danhistoris, serta kultural 

dalam menciptakan dan menginterpretasikan maknamelalui teks).  

Literasi media yang diterjemahkan secara popular dengan istilah “melek 

media”, saat ini merupakan istilah yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di 

kalangan pekerja dan pemerhati media. Ini erat kaitannya dengan pengolahan 

informasi, yang merupakan bahan baku pengetahuan, menjadi pengetahuan yang 

baik dan berguna. Tidak hanya secara individu dan keluarga, secara kelompok pun 

mulai dari kelompok kecil semacam komunitas, hingga kelompok besar masyarakat 

dalam suatu negara. Pasalnya, informasi yang kita terima saat ini, hampir semuanya 

berasal dari media. Mulai dari media cetak seperti buku, majalah, dan koran; hingga 

media elektronik seperti radio, televisi, handphone, dan internet. Dengan 

perkembangan teknologi yang demikian cepat, media dapat diakses dengan lebih 

mudah, sehingga informasi bisa diterima lebih cepat dalam setiap waktu. Informasi 

bisa hadir di rumah-rumah melalui televisi.Bahkan bisa diakses melalui kotak kecil 

bernama handphone. Saat ini tampaknya kita tak bisa melarikan diri dari media, 

bahkan  kehidupan sehari-hari kita telah diatur media sedemikian rupa.  

 Literasi media adalah kemampuan untuk menganalisis, membandingkan, 

menangkap pesan ekstrinsik dan instrinsik, serta mentransformasikan kembali 

dengan tepat informasi yang didapat dari media tersebut. Kemampuan yang 

tampaknya tidak dimiliki oleh mayoritas penikmat media kita. Banyak dari kita 

menelan mentah-mentah informasi yang disiarkan melalui televisi atau handphone, 

misalnya. Menganggap bahwa informasi tersebut seratus persen benar. Lalu 

memberi komentar berdasarkan informasi yang belum tentu benar tersebut. 

Akhirnya informasi tersebut berkembang keluar dari substansi informasi awalnya. 

Jadilah kabar yang kabur. 

Sering terjadi,informasi tentang sebuah peristiwa, yang kemudian berkembang 

justru isu-isu yang sejatinya di luar peristiwa tersebut. Ketika terjadi kecelakaan 

mobil di Jalan Tol Cipularang, misalnya, yang menjadi perbincangan hangat bukan 

cuma kecelakaannya, tetapi juga “penampakan” yang katanya terjadi pada saat 

kecelakaan. Pesan yang mestinya didapat adalah kita harus berhati-hati ketika 

berkendara di ruas jalan tol tersebut karena rawan kecelakaan, justru yang 
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berkembang adalah hati-hati, di sana ada hantunya. Informasi yang jelas, menjadi 

bias ke arah hal-hal yang tak masuk akal. Hal yang juga terjadi, makna informasi 

berkembang bias, ketika ada peristiwa korupsi, penjambretan, bencana, dan 

sebagainya. Anehnya, media juga tampaknya “memanjakan” para penikmatnya 

untuk terjadi seperti itu. Dapat dibayangkan, apa yang terjadi jika sebuah 

masyarakat dibangun dengan makna informasi yang bias atau sengaja dibikin bias? 

Tak jelas dan mengambang. 

Literasi media secara singkat dapat dikatakan sebagai menerima informasi dari 

media secara kritis. Juga mengkritisi sisi lain dari informasi tersebut, yang berada 

di luar teks. MIsalnya: Siapa yang memberikan informasi? Siapa pemilik 

medianya? Siapa yang membiayainya? Apa sih tujuannya menyebarkan informasi 

tersebut? Untuk kepentingan siapa informasi tersebut disebarkan? Siapa yang 

diuntungkan dan siapa yang dirugikan dengan tersebarnya informasi tersebut? Dan 

seterusnya. Sebab mesti kita sadari, kebanyakan media yang ada dewasa ini 

dibangun berdasarkan dua kepentingan besar yaitu kepentingan politis atau 

kepentingan ekonomi; bahkan mungkin kedua-duanya: kepentingan politis dan 

ekonomi. 

Pun hal yang sama juga mestinya dilakukan ketika menonton tayangan televisi, 

selain informasi, seperti sinetron yang merupakan kependekan dari “sinema 

elektronik”. Sebagai penonton, kita bisa bertanya, misalnya: Mungkinkah cerita 

tersebut terjadi dalam kehidupan nyata? Adakah orang Indonesia yang seperti itu? 

Sesuaikah dengan budaya kita? Jadi, melalui literasi media, membuat penonton 

lebih bijak, tidak sekadar “asal rame”. Termasuk mempertanyakan jam tayangnya: 

Mengapa sih acara seperti ini ditayangkan pas magrib?   Banyak ahli yang 

memberikan batasan tentang media pembelajaran. AECT misalnya, mengatakan 

bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk 

menyalurkan pesan. Gagne mengartikan media sebagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsang mereka untuk belajar. Senada dengan itu, 

Briggs mengartikan media sebagai alat untuk memberikan perangsang bagi siswa 

agar terjadi proses belajar. Ali (1992) berpendapat bahwa “media adalah berbagai 

jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat memberikan rangsangan untuk 
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belajar”.Miarso (2004) berpendapat bahwa “media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses belajar”.Arif S. Sadirman (1984) berpendapat bahwa “media adalah segala 

alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar seperti 

film, buku, dan kaset.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud literasi media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat membantu menyalurkan informasi dari sumber 

informasi kepada penerima informasiyang digunakan dalam proses belajar-

mengajar.  

2. Cara Membiasaakan Penggunaan Literasi Media 

Ada empat hal yang dipaparkan dalam membiasakan penggunaan literasi 

media yaitu pengertian pembiasaan, tujuan kegiatan literasi di tahap pembiasaan, 

prinsip kegiatan literasi di tahap pembiasaan, dan jenis kegiatan tahap pembiasaan.

    

Pembiasaan berarti proses atau cara atau perbuatan 

membiasakan.Pembiasaan di sini difokuskan pada pembiasaan membaca.Membaca 

tidaklah berarti hanya menyuarakan bahasa tertulis atau mengikuti lambat-lambat 

dan teliti atau dengan cepat baris demi baris bahan bacaan itu saja, tetapi lebih dari 

itu, membaca adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan kerja sama beberapa 

ketermpilan, yaitu mengamati, memahami dan memikirkan. Pembiasan membaca 

di sini dapat dilakukan  dalam hati dan bersuara/membacakan. 

Secara umum, kegiatan membaca ini memiliki tujuan, antara lain 

untuk:meningkatkan rasacinta baca di luar jam pelajaran;meningkatkan 

kemampuan memahami bacaan;meningkatkan rasa percaya diri sebagai pembaca 

yang baik; dan menumbuhkembangkan penggunaan berbagai sumber 

bacaan.Secara khusus kegiatan membacauntuk mengetahui/menemukan informasi 

yang dicari sesuai dengan tujuan membacanya. Misalnya: ketika membaca paragraf 

mencari pikiran pokok paragraf dan pikiran penjelas  paragraf; ketika membaca bab 

atau artikel untuk mengetahui struktur bab/artikel; ketika membaca buku untuk 

mengetahui isi buku; ketika membaca cerpen/karya sastra lainnya untuk 
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mengetahui unsur pembangun cerpen /karya sastra itu. Kegiatan membaca itu akan 

berjalan lancar jika didukung oleh penumbuhan iklim literasi sekolah yang baik. 

Prinsip-prinsip kegiatan membaca di dalam tahap pembiasaan dipaparkan 

berikut ini. 

a. Guru menetapkan waktu 15 menit membaca setiap hari 

Sekolah bisa memilih menjadwalkan waktu membaca di awal, tengah, atau 

akhir pelajaran, bergantung pada jadwal dan kondisi sekolah masing-masing. 

Kegiatan membaca dalam waktu pendek, namun sering dan berkala lebih efektif 

daripada satu waktu yang panjang namun jarang (misalnya 1 jam/minggu pada 

hari tertentu). 

b. Buku yang dibaca/dibacakan adalah buku nonpelajaran. 

c. Peserta didik dapat diminta membawa bukunya sendiri dari rumah. 

d. Buku yang dibaca/dibacakan adalah pilihan peserta didik sesuai minat 

dankesenangannya. 

e. Kegiatan membaca/membacakan buku di tahap ini tidak diikuti oleh tugas-tugas 

yang bersifattagihan/penilaian. 

f. Kegiatan membaca/membacakan buku di tahap ini diikuti diskusi 

informaltentang buku yang dibaca. Meskipun begitu, tanggapan peserta didik 

bersifat opsional dan tidak dinilai. 

g. Kegiatan membaca/membacakan buku di tahap ini berlangsung dalam suasana 

yang santai,tenang, dan menyenangkan. Suasana ini dibangun melalui 

pengaturan tempat duduk, pencahayaan terang dan nyaman untuk membaca, 

danada poster tentang pentingnya membaca. 

h. Saat kegiatan membaca dalam hati, guru sebagai juga ikut membaca buku 

selama 15 menit. 

Jenis kegiatan tahap pembiasaan membaca ada dua yaitu membaca selama 15 

menit setiap hari melalui kegiatan dan membaca buku dengan memanfaatkan peran 

perpustakaan.Membaca selama 15 menit setiap hari melalui kegiatan:Guru 

membacakan kutipan buku dengan nyaring dan mendiskusikannya dan peserta 

didik membaca mandiri. Tujuankegiatan ini untuk: 

1) memotivasi peserta didik agar mau dan terbiasa membaca; 
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2) menunjukkan bahwa membaca sesuatu kegiatan yang menyenangkan; 

3) memperkaya kosakata (dalam bahasa tulisan); 

4) menjadi sarana berkomunikasi antara peserta didik dan guru; 

5) mengajarkan strategi membaca; 

6) guru sebagai teladan membaca (reading role model). 

Membaca buku dengan memanfaatkan peran perpustakaan:Dalam praktiknya 

perpustakaan sekolah menyelenggarakan kegiatan  penunjang  keterampilan  literasi  

informasi  bagi  para  peserta didik. Keterampilan ini kemudian diterapkan peserta 

didik saat mereka mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru bidang mata 

pelajaran yang diajarkan melalui tugas meringkas atau membuat sinopsis 

buku.Tujuankegiatan ini adalah untuk: 

1) Memperkenalkan  proses membaca. 

2) Mengembangkan kemampuan membaca secara efektif. 

3) Meningkatkan kemampuan pemahaman bahan bacaan yang efektif. 

Langkah-langkah membaca buku dengan memanfaatkan peran perpustakaan 

dapat diperiksa pada tabel berikut ini. 

No. Langkah-langkah Output 
1 Sebelum 

membaca 
 Berdasarkan informasi perpustakaan yang 

dijelaskan oleh pustakawan, peserta didik 
memilih buku yang tepat sesuai dengan tugas 
yang diberikan oleh guru mata pelajaran. 

 Melakukan prabaca dan baca ulang dengan 
tujuan mengetahui jalannya cerita 

2 Saat membaca  Mengingat pokok pikiran yang dituliskan di buku. 
 Membuat jembatan keledai untuk membantu 

mengingat isi buku 
3 Setelah membaca  Membuat  pokok  pikiran dengan kalimat lengkap. 

 Membuat peta cerita atau bingkai cerita. 
 Membuat ringkasan lengkap atau sinopsis buku 

3. Kendala Penggunaan Literasi Media  

Kendala penggunaan literasi media pembelajaran bahasa dan sastra dapat 

disebabkan oleh dua aspekyaitu internal dan dapat pula disebabkan oleh aspek 

eksternal.Dari dua aspek tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat faktor yang 

mempengaruhi kemampuan membaca, yaitu faktor fisiologis, faktor intelektual, 
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faktor lingkungan, dan faktor psikologis. Keempat faktor tersebut dijelaskan lebih 

detai sebagai berikut ini. 

a. Faktor Fisiologis 

Lamb dan Arnold (1976) mengemukakan bahwa faktor fisiologis mencakup 

kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Kelelahan juga 

kondisi yang tidak menguntungkan bagi peserta didik untuk belajar membaca. 

Keterbatasan neurologis misalnya cacat otak dan kekurangmatangan secara fisik 

merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan peserta didik gagal dalam 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. Guru hendaknya cepat 

menemukan tanda-tanda tersebut untuk menentukan tindakan yang diperlukan. 

Gangguan pada alat ucap, pendengaran, dan penglihatan dapat 

memperlambat kemajuan belajar membaca anak. Analisis dan aplikasi bunyi 

sangat sulit bagi anak yang mengalami gangguan alat ucap dan pendengaran. 

Demikian juga bagi anak yang mengalami gangguan penglihatan karena rabun 

dekat dan atau rabun jauh akan mengalami kesulitan membaca simbol-simbol 

tulisan yang dibaca. Apabila guru menemukan tanda-tanda seperti tersebut 

diharapkan segera menghubungi orang tua /kepada anak secara langsung untuk 

memeriksakannya kepada dokter.   

b. Faktor Intelektual 

Wechster (dalam Harris dan Sipay, 1980) menjelaskan bahwa intelegensi 

ialah kemampuan global individu untuk bertindak sesuai tujuan, berpikir rasional, 

dan berbuat secara efektif terhadap lingkungan. Hasil penelitian Ehansky yang 

dikutip oleh Harris dan Sipay (1980) menunjukkan bahwa secara umum ada 

hubungan positif (tetapi rendah) antara kecerdasan yang diindikasikan oleh IQ 

dengan rata-rata peningkatan remidial membaca. Rubin (1993) mengemukakan 

bahwa banyak hasil penelitian yang memperlihatkan tidak semua siswa yang 

mempunyai kemampuan intelegensi tinggi menjadi pembaca yang baik. 

Secara umum, intelegensi anak tidak sepenuhnya mempengaruhi berhasil 

atau tidaknya anak dalam membaca. Faktor metode mengajar guru, prosedur, dan 

kemampuan guru juga ikut mempengaruhi kemampuan membaca anak.  

c. Faktor Lingkungan 
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Faktor lingkungan juga mempengaruhi kemampuan membaca siswa. Faktor 

lingkungan meliputi (1) latar belakang dan pengalaman siswa di rumah dan (2) 

sosial ekonomi keluarga siswa.Kondisi tempat, waktu, suasana, dan kebiasaan anak 

di rumah berpengaruh terhadap kepribadian, sikap, dan kemampuan berbahasa 

anak, khususnya kemampuan membaca anak. Pengaruh yang diperoleh dapat 

membantu kebiasaan dan kelancaran membaca dan dapat juga sebaliknya 

menghabat kelancaran membaca anak.  

Anak yang tinggal dalam keluarga yang memiliki tempat yang nyaman, 

memiliki koleksi buku, ada waktu untuk membaca, orang tuanya gemar membaca, 

dan senang membacakan cerita kepada anak-anaknya, akan mempengaruhi anak-

anaknya memiliki kebiasaan membaca. Sebaliknya, anak yang tinggal di rumah 

yang kumuh, tidak nyaman, tidak ada koleksi buku, tidak ada aktivitas membaca 

dalam keluarga, dan tidak ada waktu untuk membaca, akan mempengaruhi anak 

tidak gemar membaca.   

Bagi keluarga yang memiliki kecukupan ekonomi tidak ada kesulitan untuk  

menyediakan koleksi buku buat anak-anaknya. Biasanya, keluarga yang demikian 

sudah memiliki kesadaran pentingnya membaca untuk memperoleh pengetahuan. 

Orang tua juga mampu memotivasi putra-putrinya untuk belajar setidaknya 

membaca permulaan. Namun, jika tidak hati-hati dalam mengarahkan pendidikan 

anak-anaknya, orang tua malah memanjakan anaknya hanya untuk membeli 

berbagai jenis makanan yang enak dan mahal, pakaian, alat komunikasi, alat 

transportasi, dan lain-lain yang tidak menumbuhkan motivasi pada kegemaran 

membaca.  

Demikian juga faktor lingkungan yang bernuansa belajar, banyak aktivitas 

membaca akan mempengaruhi anak-anak gemar membaca. Lingkungan yang 

hanya berhura-hura dengan pamer harta, tidak ada aktivitas membaca akan 

mempengaruhi anak-anak tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembaca 

yang baik. 

Crawley dan Mountain (1995) menjelaskan bahwa faktor sosial ekonomi, 

orang tua, dan lingkungan tetangga merupakan faktor yang membentuk lingkungan 

rumah siswa. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa status sosial ekonomi 
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siswa mempengaruhi kemampuan verbal atau kosa kata siswa. Semakin tinggi 

status sosial ekonomi siswa semakin tinggi kemampuan verbal siswa. Anak-anak 

yang mendapat contoh bahasa yang baik dari orang dewasa serta orang tua yang 

berbicara dan mendorong belajar anak-anak, akan mendukung perkembangan 

bahasa dan intelegensi anak. Begitu pula anak-anak yang tinggal di rumah yang 

banyak menyediakan bacaan, banyak aktivitas membaca akan mempunyai 

kemampuan membaca yang tinggi.  

d. Faktor Psikologis 

Faktor lain yang juga mempengaruhi kemampuan membaca siswa adalah 

faktor psikologi. Faktor ini mencakup tiga hal yaitu (1) motivasi, (2) minat, dan (3) 

kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. Motivasi adalah faktor kunci 

dalam belajar membaca. Eanes (1997) mengemukakan bahwa kunci motivasi itu 

sederhana, tetapi tidak mudah untuk mencapainya. Kuncinya, adalah guru harus 

mendemonstrasikan kepada siswa praktik pembelajaran yang relevan dengan minat 

dan pengalaman siswa, sehingga siswa mengalami belajar itu sebagai suatu 

kebutuhan.  Crawley dan Mountain (1995) mengemukakan bahwa motivasi ialah 

sesuatu yang mendorong seseorang belajar atau melakukan suatu kegiatan. 

Depdiknas (2003) mengemukakan beberapa prinsip motivasi dalam belajar, yaitu  

1) Kebermaknaan: berhubungan dengan faktor bakat, minat, pengetahuan, dan tata 

nilai siswa. 

2) Pengetahuan dan keterampilan prasyarat: materi disesuaikan dengan bekal 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa dan membaca memindai yaitu melihat 

dengan cermat dan lama/ memandangi atau mencari kata-kata sulit. 

3) Model: guru memberi model dan contoh membaca yang dapat dilihat dan ditiru 

seperti membaca nyaring (reading alaud) dan membaca dalam hati (sustained 

silent reading). 

4) Komunikasi terbuka: bahan bacaan variatif dan berasal dari berbagai sumber, 

serta lebih dari satu pilihan bacaan. 

5) Keaslian dan tugas yang menantang, latihan yang tepat dan aktif: tugas yang 

diberikan menantang dan sedikit melebihi dari kemampuannya atau dengan kata 
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lain bacaan lebih sulit dari kemampuan siswa, dan waktu yang diberikan tidak 

terlalu lama. 

6) Kondisi dan konsekuensi yang menyenangkan: penciptaan belajar yang 

menyenangkan seperti bentuk permainan, eksperimen, dan bervariasi.  

7) Keragaman pendekatan: seperti pendekatan kooperatif, proses, komunikatif, 

cara belajar siswa aktif, dan kuantum. 

8) Mengembangkan beberapa kemampuan: holistik/menyeluruh, terpadu dengan 

keterampilan berbahasa lainnya, seperti menyimak, berbicara, dan menulis. 

9) Melibatkan sebanyak mungkin indera: melihat/membaca, 

menyimak/mendengar, membicarakan/mendiskusikan, dan menuliskan hasil 

bacaan. 

Frymier (dalam Rahim,2007:20) menjelaskan lima ciri siswa yang 

mempunyai motivasi yang dapat diamati oleh guru, yaitu sebagai berikut. 

1) Persepsinya terhadap waktu: siswa menggunakan waktu secara realistis dan 

efisien; siswa sadar masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. 

2) Keterbukaannya pada pengalaman: siswa termotivasi mencari dan terbuka pada 

pengalaman baru. 

3) Konsepsinya tentang diri sendiri: siswa mempunyai konsepsi diri yang lebih 

jelas dibanding dengan siswa yang tidak termotivasi, dan merasa dirinya orang 

penting dan berharga. 

4) Nilai-nilai: Siswa cenderung menilai hal-hal yang abstrak dan teoretis. 

5) Toleransi dan ambiguitas: siswa lebih tertarik pada hal-hal yang kurang jelas 

yang belum diketahui, tetapi berharga untukmereka. 

Jadi, faktor yang sangat penting bagi kesuksesan belajar ialah motivasi, 

keinginan, dorongan, dan minat yang terus menerus untuk mengerjakan suatu 

pekerjaan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk memotivasi siswa agar berhasil 

menyelesaikan tugas belajar dengan baik.     

Minat baca ialah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk 

membaca. Orang yang mempunyai minat membaca yang kuat, akan diwujudkannya 

dalam kesediaan untuk mendapat bahan bacaan dan kemudianmembacanya atas 



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

 
889 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

kesadaran sendiri.Frymier (dalam Rahim, 2007:28) mengidentifikasi tujuh faktor 

yang mempengaruhi perkembangan minat anak, yaitu sebagai berikut. 

1) Pengalaman sebelumnya: siswa tidak akan mengembangkan minatnya sebelum 

mereka mengalaminya. 

2) Konsepsinya tentang diri: siswa akan menolak informasi yang mengancam, dan 

menerima informasi yang berguna bagi dirinya. 

3) Nilai-nilai: minat siswa muncul jika materi itu disajikan oleh orang yang 

berwibawa. 

4) Mata pelajaran yang bermakna: informasinya mudah dipahami dan menarik 

minat siswa 

5) Tingkat keterlibatan tekanan: minat siswa bangkit jika dirinya mempunyai 

tingkat pilihan dan kurang tekanan. 

6) Kompleksitas materi pelajaran: siswa lebih tertarik kepada hal yang lebih 

kompleks. 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa guru harus berusaha 

memotivasi siswanya. Siswa yang mempunyai motivasi tinggi akan memiliki minat 

yang tinggi terhadap kegiatan membaca.   

Ada tiga aspek kematangan sosial yang diharapkan, yaitu (a) stabilitas emosi, 

(b) kepercayaan diri, dan (c) kemampuan berpartisipasi dalam kelompok. 

1) Seorang siswa harus mempunyai pengontrolan emosi pada tingkat tertentu. 

Siswa yang mudah marah, menangis, dan bereaksi secara berlebihan ketika 

mendapat tekanan/ kesulitan dan menarik diri, akan mendapat kesulitan dalam 

pembelajaran membaca. Sebaliknya, siswa yang lebih mudah mengontrol 

emosinya akan lebih mudah memusatkan perhatiannya pada teks yang 

dibacanya.  

2) Percaya diri sangat dibutuhkan siswa. Siswa yang kurang percaya diri dalam 

kelas, tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik, sekalipun tugas itu sesuai 

dengan kemampuannya. Mereka sangat bergantung kepada orang lain, sehingga 

tidak bisa mandiri.   Glazer dan Searfoss (1988) mengatakan bahwa siswa perlu 

menghargai segi-segi positif dalam dirinya, sehingga penuh percaya diri dan 

dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sebaliknya, siswa yang mempunyai 



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

 
890 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

harga diri (self esteem) rendah, selalu takut berbuat salah, dia tidak akan 

berusaha untuk mencoba berulang-ulang mengerjakan tugas sampai tuntas. Oleh 

karena itu, siswa harus mempunyai harga diri dan percaya diri untuk 

mengembangkan potensi yang dimilikinya.  

3) Kemampuan berpartisipasi dalam kelompok menentukan keberhasilan dalam 

mendiskusikan hasil bacaan. Siswa yang memiliki keberanian menyampaian 

pendapat dan aktif dalam berdiskusi hasil bacaan akan memperoleh banyak hal 

yang berhubungan dengan isi bacaan. Sebaliknya, siswa yang tidak mempunyai 

nyali dalam mendiskusikan hasil bacaan akan pasif dan tidak banyak 

pengalaman yang didapat.Untuk menanamkan kematangan emosi, percaya diri, 

dan kemampuan berpartisipasi siswa dalam kelompok, guru harus memberi 

motivasi bahwa dia disukai, dihargai, dan dipahami, serta melibatkannya dalam 

menganalisis masalah yang ada di dalam bacaan. Siswa sendiri harus 

menanamkan rasa percaya diri bahwa di dalam dirinya ada potensi yang luar 

biasa yang dapat mengatasi masalah, berani mencoba secara berulang-ualang, 

dan berani berbuat walau salah.   

 

 

4. Macam-Macam Literasi Media Pembelajaran 

   Media pembelajaran  dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu 

media audio, media visual, media audio visual, dan media serbaneka. Berikut 

paparan secara lengkap. 

a. Media Audio         

 Media audio berkaitan erat dengan indra pendengaran. Contoh media yang 

dapat dikelompokkan dalam media audio diantaranya : radio, tape recorder, telepon, 

laboratorium bahasa, dll. 

b. Media Visual 

Media visual yaitu media yang mengandalkan indra penglihat. Media visual 

dibedakan menjadi dua yaitu media visual diam dan media visual gerak. Media 

visual diam contohnya foto, ilustrasi, flashcard,gambar pilihan dan potongan 

gambar, film bingkai, film rangkai,OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan 
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lain- lain.Media visual gerak contohnya gambar-gambar proyeksi bergerak seperti 

film bisu dan sebagainya. 

c. Media Audio Visual 

Media audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. 

Ditinjau dari karakteristiknya media audio visual dibedakan menjadi dua yaitu 

madia audio visual diam, dan media audio visual gerak.Media audiovisual diam 

diantaranya TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, buku 

bersuara.Media audio visual gerak diantaranya film di TV, film bersuara, gambar 

bersuara, video bersuara, dll. 

 

d. Media Serbaneka 

Media serbaneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu 

daerah, di sekitar sekolah atau di lokasi lain atau di masyarakat yang dapat 

dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Contoh media serbaneka diantaranya: 

papan tulis, media tiga dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat.Papan 

(board) yang termasuk dalam media ini diantaranya: papan tulis, papan buletin, 

papan flanel, papan magnetik, papan listrik, dan papan paku.Media tiga dimensi 

diantaranya: model, mock up, dan diorama.Realita adalah benda-benda nyata 

seperti apa adanya atau aslinya. Contoh pemanfaatan realita guru membawa kelinci, 

burung, ikan atau dengan mengajak siswanya langsung ke kebun sekolah atau ke 

peternakan sekolah.Sumber belajar pada masyarakat diantaranya dengan karya 

wisata dan berkemah. 

 

 Fungsi Literasi Media pembelajaran 

Informasi sangat penting bagi kehidupan manusia. Seseorang yang memiliki 

banyak informasi akan mempunyai wawasan yang luas dan mempengaruhi cara 

berpikir, berbicara, dan bersikap. Informasi merupakan sumber pengetahuan. Lebih 

banyak informasi yang kita dapat, akan lebih luas lagi pengetahuan yang kita punya. 

Secara umum literasi media pembelajaran bahasa dan sastra berfungsi untuk 

menyalurkan pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Berikut ini beberapa ahli 

yang menjelaskan tentang fungsi media pembelajaran.  
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 Hamalik (2008) mengatakan bahwa fungsi media pembelajaran adalah untuk: 

 mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif 

 penggunaan media merupakan bagian internal dalam system pembelajaran. 

 media pembelajaran penting dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

 mempercepat proses pembelajaran dan membantu siswa dalam upaya 

memahami materi yang disajikan oleh guru dalam kelas. 

 mempertinggi mutu pendidikan. 

b.  Kempt & Dayton (1998) menjelaskan bahwa fungsi utama media pembelajaran 

yaitu: 

 memotivasi minat dan tindakan, direalisasikan dengan teknik drama atau 

hiburan. 

 menyajikan informasi dalam rangka penyajian informasi di hadapan  

sekelompok siswa. 

 memberi instruksi, informasi yang terdapat dalam media harus melibatkan 

siswa. 

4)  penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan 

5)  proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik 

6)  proses pembelajaran menjadi lebih interaktif 

7)  efisiensi dalam waktu dan tenaga 

8)  meningkatkan kualitas hasil belajar siswa  

9)  media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja dan 

kapan saja 

10)  media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses 

belajar 

      11)  mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif.  

 c.  Latuheru (1988) menyatakan bahwa media pembelajaran berguna untuk: 

1) menarik minat siswa terhadap materi  pembelajaran yang disajikan  

2) meningkatkan pengertian anak didik terhadap materi yang disajikan 

3) menyajikan data yang kuat dan terpercaya . 
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d. Heinich, Malenda, Russel (1982) dalam Ilda Prayitno (1989) mengemukakan 

keuntungan peng 

gunaan media dalam pembelajaran adalah 

1)  membangkitakan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bersifat konseptual, 

sehingga  dapat mengurangi kesalahpahaman siswa dalam mempelajarinya. 

2)  meningkatkan minat siswa untuk materi pelajaran. 

3)  memberikan pengalaman nyata yang merangsang aktivitas diri sendiri untuk 

belajar. 

4)  mengembangkan jalan pikiran yang berkelanjutan. 

5)  menyediakan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah didapat melalui 

materi yang lain dan menjadikan proses belajar mendalam dan beragam. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari 

penggunaan literasi media pembelajaran adalah sebagai berikut:  

 Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Setiap pelajar yang melihat atau 

mendengar  

penyajian melalui media menerima pesan yang sama. 

(2) Pengajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai penarik 

perhatian  dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan.  

(3)  Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan 

 prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan 

 balik, dan penguatan.  

(4) Lama waktu pengajaran yang diperlukan dapat dipersingkat untuk 

mengantarkan pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang banyak dan 

kemungkinannya dapat diserap oleh siswa.  

(5)   Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan  

(6)   Pengajaran dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan  

(7)  Sikap positif siswa terhadap yang mereka pelajari dan proses belajar dapat 

 ditingkatkan.  

(8) Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dalam proses belajar 

 mengajar. 

Penggunaan Literasi Media pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 
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Berikut ini disajikan beberapa penggunaan literasi media pembelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia di SMP/MTs, SMA/SMK/MAN berdasarkan Kurikulum 13. 

 

a.  Media Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa SMP/MTs 

Media Powerpoint Pembelajaran Bahasa Indonesia SMP /MTs yaitu: 

  

- KD 1.1 Menyimpulkan isi berita yang didengar 

- KD 1.2 Menulis kembali berita yang didengar 

- KD 2.1 Menceritakan pengalaman yang menarik 

- KD 2.2 Menyampaikan pengumuman 

- KD 3.1 Menemukan makna kata tertentu dalam kamus 

- KD 3.2 Menyimpulkan isi bacaan setelah membaca cepat 200 kata/menit 

- KD 3.3 Merefleksi puisi yang dibacakan 

- KD 4.1 Menulis buku harian atau pengalaman pribadi 

- KD 4.2 Menulis surat pribadi 

- KD 4.3 Menulis pengumuman 

- KD 5.1 Menemukan hal menarik dari dongeng yang diperdengarkan 

- KD 5.2 Mengapresiasi dongeng yang diperdengarkan 

- KD 6.1 Becerita dengan urutan yang baik 

- KD 6.2 Bercerita dengan alat peraga 

- KD 7.1 Menceritakan kembali cerita anak yang dibaca 

- KD 7.2 Mengomentari buku cerita yang dibaca 

- KD 8.1 Menulis pantun sesuai dengan syarat-syarat pantun 

- KD 8.2 Menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri 

- KD 9.1 Menyimpulkan pikiran, pendapat, dan gagasan narasumber dalam   

wawancara 

- KD 9.2 Menuliskan dengan singkat hal-hal penting yang dikemukakan  

narasumber  

- KD 10.1 Menceritakan tokoh idola 

- KD 10.2 Bertelepon dengan kalimat efektif dan bahasa yang santun 

- KD 11.1 Mengungkapkan hal-hal yang dapat diteladani dari buku biografi 
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- KD 11.2 Menemukan gagasan utama dalam teks 

- KD 11.3 Menemukan informasi secara cepat dari tabel/diagram 

- KD 12.1 Mengubah teks wawancara menjadi narasi 

- KD 12.2 Menulis pesan singkat sesuai isi dengan kalimat efektif dan  bahasa 

yang santun 

- KD 13.1 Menanggapi cara pembacaan puisi 

- KD 14.1 Menanggapi cara pembacaan cerpen 

- KD 14.2 Menjelaskan latar cerpen dengan realitas kehidupan siswa 

- KD 15.1 Membaca indah puisi 

- KD 15.2 Menemukan realitas kehidupan anak yang terefleksi dalam buku 

cerita   anak 

- KD 16.1 Mengungkapkan keindahan alam dan pengalaman melalui menulis    

kreatif puisi 

- KD 16.2 Menulis kreatif puisi berkenaan dengan peristiwa yang dialami 

 

Penggunaan Musikalisasi Puisi 

1.   Gadis Kecil 

2.   Dalam Bis 

3.   Hatiku Selembar Daun 

4.   Ketika Jari-Jari Bunga Terluka 

5.   Buat Ning 

6.   Hutan Kelabu 

7.   Sajak Kecil Tentang Cinta 

8.   Dalam Diriku 

9.   Nokturno 

              10. Hujan Bulan Juni  

 

Penggunaan Media Audio Visual  

-Media Pengalaman Pribadi  

-Media Biografi  

-Media Cerpen  
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-Media Legenda  

-Media Dongeng  

-Media Drama/Skenario Film Cerita  

 

 Pengembangan Literasi Media Bahasa SMA/SMK/MAN Kelas X 

Pelajaran 1 Menyusun Laporan Hasil Observasi 

 Menginterpretasi Laporan Hasil Observasi 

 Merevisi Laporan Hasil Observasi 

 Menganalisis Kebahasaan Teks Laporan Hasil Observasi 

 Mengonstruksikan Teks Laporan Hasil Observasi 

 

Pelajaran 2 Mengembangkan Pendapat Dalam Eksposisi 

 Menginterpretasi Makna dalam Eksposisi 

 Mengembangkan Isi Eksposisi 

 Menelaah Struktur dan Kebahasaan Teks Eksposisi 

 Menyajikan Gagasan ke dalam Teks Eksposisi 

 

Pelajaran 3 Menyampaikan Ide Melalui Anekdot 

 Mengkritisi Teks Anekdot dari Aspek Makna Tersirat 

 Mengonstruksi Makna Tersirat dalam Sebuah Teks Anekdot 

 Menganalisis Struktur dan Kebahasaan Teks Anekdot 

 Menciptakan Kembali Teks Anekdot dengan Memerhatikan 

Struktur dan Kebahasaan 

 

Pelajaran 4 Melestarikan Nilai Kearifan Lokal Melalui Cerita 

Rakyat 

 Mengidentifikasi Nilai-nilai dan Isi Hikayat 

 Mengembangkan Makna (Isi dan Nilai) Hikayat 

 Membandingkan Nilai dan Kebahasaan Hikayat dengan 

Cerpen 
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 Mengembangkan Cerita Rakyat ke dalam Bentuk Cerpen 

 

Pelajaran 5 Membuat Kesepakatan Melalui Negosiasi 

 Mengevaluasi Teks Negosiasi 

        Menjelaskan Pengajuan, Penawaran dan Persetujuan 

dalam Teks Negosiasi 

       Menganalisis Teks Negosiasi 

 Mengonstruksikan Teks Negosiasi 

 

Pelajaran 6 Berpendapat Melalui Debat 

 Menemukan Esensi Debat 

 Mengontruksi Bagian-bagian dalam Berdebat 

 Menganalisis Isi Debat 

 Berlatih Praktik Debat 

 

Pelajaran 7 Belajar Dari Biografi 

 Menelaah Teks Biografi 

 Mengungkapkan Kembali Keteladanan dalam Teks Biografi 

 Menganalisis Makna dan Kebahasaan Teks Biografi 

 Menceritakan Kembali Isi Teks Biografi 

 

Pelajaran 8 Mendalami Puisi 

 Mengidentifikasi Komponen Penting dalam Puisi 

 Mendemonstrasikan Puisi 

 Menganalisis Unsur Pembangun Puisi 

 Menulis Puisi 

SIMPULAN 

   Literasi media pembelajaran bahasa dan sastra adalah segala bentuk media 

bahasa dan sastra yang dapat membantu mempermudah proses pembelajaran dan 

pemahaman materi belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa dan 
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sastra. Ada empat hal yang dipaparkan dalam membiasakan penggunaan literasi media 

yaitu pengertian pembiasaan, tujuan kegiatan literasi di tahap pembiasaan, prinsip 

kegiatan literasi di tahap pembiasaan, dan jenis kegiatan tahap pembiasaan. Kendala 

penggunaan literasi media pembelajaran bahasa dan sastra dapat disebabkan oleh dua 

aspek yaitu internal dan dapat pula disebabkan oleh aspek eksternal. Dari dua aspek 

tersebut dikelompokkan menjadi empat faktor yang mempengaruhi kemampuan 

membaca, yaitu faktor fisiologis, faktor intelektual, faktor lingkungan, dan faktor 

psikologis. Media pembelajaran  dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu 

media audio, media visual, media audio visual, dan media serbaneka. Fungsi literasi 

media pembelajaran membantu mengatasi keterbatasan pengalaman, menembus batas 

ruang kelas, meningkatkan interaksi langsung, mengongkretkan sesuatu yang abstrak, 

membangkitkan motivasi, membangkitkan minat, mengontrol kecepatan belajar, dan 

memberikan pengalaman menyeluruh. Literasi media pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia digunakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di jenjang pendidikan 

masing-masing. 
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ABSTRAK  
Indonesia menempati posisi 60 dari 61 negara dalam bidang literasi, dengan demikian 
dapat dipastikan bahwa budaya literasi Indonesia masih sangat lemah. Masyarakat 
lebih cenderung suka menonton atau mendengar dari pada membaca dan menulis, hal 
tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan  Badan Pusat Statistik 
(BPS) pada tahun 2006 bahwa peringkat teratas diminati menonton televisi, diikuti 
mendengarkan radio pada peringkat selanjutnya, dan membaca menduduki peringkat 
terendah. Minimnya budaya literasi pada dunia pendidikan sangat terlihat dengan 
minimnya buku yang dimiliki siswa dan jarangnya siswa mengunjungi perpustakaan. 
Antisipasi terhadap kemerosotan budaya literasi tersebut, Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan akhirnya mengeluarkan peraturan dengan kewajiban para siswa membaca 
buku 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai dan setelah satu tahun berjalan program 
tersebut akhirnya pemerintah memberikan seluruh buku bacaan pada sekolah-sekolah 
yang ditunjuk sebagai pioner program gerakan literasi sekolah di Sekolah Dasar. Agar 
terlaksana program tersebut dengan baik, maka diperlukan buku bacaan-buku bacaan 
yang memenuhi syarat keterbacaan oleh pembaca. Oleh karena itu perlu diadakan 
penelitian berupa analisis keterbacaan buku-buku bantuan tersebut sesuai dengan 
tingkat baca, karena pemahaman siswa dengan apa yang dibacanya dapat menjadi 
salah satu indikator kesuksesan gerakan literasi sekolah di Sekolah Dasar. Adapun 
tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kajian tentang (1) keterbacaan teks pada buku 
bacaan siswa program gerakan literasi Sekolah Dasar di Kediri melalui grafik Fry dan 
(2) keterbacaan teks pada buku bacaan siswa program gerakan literasi Sekolah Dasar 
di Kediri melalui teknik rumpang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kuantitatif pada SDN Burengan II Kota Kediri dan SDN Pare I Kabupaten Kediri yang 
sudah melaksanakan program gerakan literasi sekolah di Sekolah Dasar sejak tahun 
2015 dengan teknik menggunakan grafik Fry dan tes Cloze. Data dianalisis melalui 
kedua teknik yang dipilih dengan menghitung jumlah kata dan kalimat dan hasilnya 
dimasukkan ke dalam grafik Fry, sedangkan tes Cloze menghitung jumlah skor dari 
hasil pengerjaan siswa yang terbagi atas total skor setiap topik tes serta persentase skor 
seluruh tes. Hasil penelitian ini pertama, tingkat keterbacaan teks berdasarkan formula 
keterbacaan (Grafik Fry) adalah 8,98, artinya sesuai untuk kelas 3, 4, dan 5. Tingkat 
keterbacaan teks berdasarkan tes Cloze adalah sedang karena hasil presentase tes Close  
74,6%. 
Kata Kunci: keterbacaan, grafik fry, tes Cloze. 
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ABSTRACT 
An abstranct is a brief summary of a research article, thesis, review, conference 
proceeding or any-depth analysis of a particular subject or disipline, and is often used 
to help the reader quickly ascertain the paper purposes. When used, an abstract 
always appears at the beginning of a manuscript or typescript, acting as the point-of-
entry for any given academic paper or patent application. Absatrcting and indexing 
services for various academic discipline are aimed at compiling a body of literature 
for that particular subject. Abstract length varies by discipline and publisher 
requirements. Abstracts are typically sectioned logically as an overview of what 
appears in the paper. 
Keywords: content, formatting, article.    
 
  
PENDAHULUAN  
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Central Connecticut State University 

menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi 60 dari 61 negara dalam bidang 

literasi. Hal ini menunjukkan bahwa budaya literasi masih lemah di masyarakat 

Indonesia. Masyarakat Indonesia masih mengandalkan apa yang dilihat dan didengar, 

secara konkret, dalam berpikir. Masyarakat kita belum terbiasa melakukan sesuatu 

berdasarkan pemahaman. Demikian juga dalam mengaktualisasikan tulisan,  

masyarakat kita masih belum mampu untuk produktif menghasilkan karya tulis. 

 Kesadaran masyarakat yang rendah tentang pentingnya membaca merupakan 

salah satu alasan rendahnya budaya literasi di Indonesia. Masyarakat  Indonesia 

menganggap bahwa membaca merupakan kegiatan yang membosankan, hanya 

menghabiskan waktu, dan tidak bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu 

mahalnya harga buku juga membuat masyarakat malas untuk membaca. 

 Kegiatan membaca dan menulis belum mengakar kuat dalam budaya bangsa 

ini. Masyarakat lebih suka menonton atau mendengar daripada membaca atau bahkan 

menulis. Hal tersebut diperkuat oleh hasil sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik 

(BPS) pada tahun 2006. Hasil sensus menunjukkan bahwa 85,9% masyarakat memilih 

menonton televisi, 40,3% masyarakat memilih mendengarkan radio, dan 23,5% 

masyarakat membaca koran untuk mendapatkan informasi. 

 Kondisi di atas tidak hanya dialami oleh masyarakat umum, dunia pendidikan 

juga masih jauh dari budaya literasi. Tenaga pengajar tak sedikit memiliki masalah 

yang sama,  yaitu lebih memilih menonton dan mendengarkan daripada membaca dan 

menulis. Hal  ini menyebabkan kurangnya cinta membaca pada siswa. Guru harus 
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menjadi teladan dalam hal membaca dan menulis. Dengan demikian diharapkan dapat 

menanamkan kecintaan terhadap membaca dan menulis. Itu dibuktikan dengan 

minimnya jumlah buku yang dimiliki siswa. Kunjungan siswa ke perpustakaan sekolah 

jarang dilakukan. 

 Pada awal tahun ajaran 2015/2016 Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, telah mengeluarkan Peraturan Menteri yang berisi tentang kewajiban 

para siswa membaca buku 10 menit sebelum jam belajar dimulai. Peraturan ini 

kemudian ditindaklanjuti sampai ke tingkat sekolah,  khususnya sekolah dasar. 

 Merujuk pada peraturan menteri budaya literasi ini sudah diterapkan di Kota 

dan Kabupaten Kediri. SDN Burengan 2 Kota Kediri dan SDN Pare 1 Kabupaten 

Kediri adalah sekolah yang terpilih sebagai pioneer dalam menerapkan budaya liteasi 

di Kediri.  Sudah dua tahun ini kedua sekolah tersebut menerapkan budaya literasi 

yaitu dengan membiasakan siswa-siswi membaca 10 menit sebelum pelajaran dimulai. 

 Pada awalnya, buku bacaan siswa dalam rangka budaya literasi ini masih 

belum dikoordinir oleh pemerintah. Sehingga sekolah memiliki kebijakan bahwa 

setiap siswa diwajibkan membawa buku bacaan sendiri untuk dibaca di sekolah. 

Setahun kemudian buku bacaan siswa dari pemerintah turun, yaitu pada tahun ajaran 

2016/2017. 

 Buku bacaan yang haruslah memenuhi syarat, salah satunya adalah terbaca 

oleh pembaca berdasarkan tingkat keterbacaan. Oleh karena itu, peneliti bermaksud 

untuk menganalisis apakah buku bacaan siswa yang diberikan oleh pemerintah sesuai 

dengan tingkat baca. Hal ini penting untuk diteliti karena pemahaman siswa dengan 

apa yang dibacanya dapat menjadi salah satu indikator kesuksesan budaya literasi. 

Penelitian ini difokuskan di SDN Burengan II Kediri dan SDN Pare I yang ditunjuk 

oleh Kemendikbud sebagai SD Pembina Kota Kediri dan Kabupaten Kediri untuk 

melaksanakan program gerakan literasi sekolah. Penelitian ini di fokuskan pada 

beberapa hal berikut. 

1. Keterbacaan teks pada buku bacaan siswa program gerakan literasi Sekolah Dasar 

di Kediri melalui grafik Fry. 

2. Keterbacaan teks pada buku bacaan siswa program gerakan literasi Sekolah Dasar 

di Kediri melalui teknik tes Cloze. 
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 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keterbacaan teks 

pada buku bacaan siswa program gerakan literasi Sekolah Dasar di Kediri melalui 

grafik Fry? dan bagaimanakah keterbacaan teks pada buku bacaan siswa program 

gerakan literasi Sekolah Dasar di Kediri melalui teknik tes Cloze? 

Mucholish, dkk. (1992:167) berpendapat bahwa keterbacaan merupakan 

pengukuran tingkat kesulitan sebuah buku atau wacana secara objektif. Keterbacaan 

merupakan derajat kemudahan sebuah tulisan untuk dipahami maksudnya. 

Keterbacaan antara lain bergantung pada kosakata dan bangun kalimat yang dipilih 

oleh pengarang untuk tulisannya. Tulisan yang banyak mengandung kata yang tidak 

umum lebih sulit untuk dipahami daripada yang menggunakan kosakata sehari-hari, 

yang sudah dikenal oleh pembaca pada umumnya (Sakri, 1994:165). 

Dengan demikian, keterbacaan adalah kesesuaian antara siswa Sewkolah Dasar 

dan penulis teks yang terdapat dalam buku bacaan siswa Sekolah Dasar. Berdasarkan 

beberapa pendapat tentang keterbacaan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterbacaan 

adalah mudah atau tidak mudah teks yang terdapat dalam buku bacaan siswa Sekolah 

Dasar dapat dibaca dan dipahami oleh siswa Sekolah Dasar yang sesuai dengan 

pengetahuan awal pembaca dan pengetahuan penulis teks. 

 

Dalam pengertian sehari-hari keterbacaan itu diartikan sebagai dapat dipahami atau 

tidak dapat dipahami suatu bahan bacaan oleh pembacanya. Secara implisit dalam 

istilah keterbacaan terkandung persoalan tingkat kesulitan atau kemudahan bahan 

bacaan tertentu bagi peringkat pembaca tertentu. Misalnya apakah teks pada buku 

bacaan siswa Sekolah Dasar dapat dipahami atau tidak dapat dipahami oleh siswa. 

Tingkat keterbacaan teks kurang tepat ditentukan berdasarkan hasil tes objektif, tes 

esai, atau tes perbuatan. Sebab, hasil tes-tes tersebut tidak dapat secara langsung 

menentukan tingkat keterbacaan suatu teks. Teks yang sama harus diteskan lagi kepada 

beberapa kelompok pembaca lain yang taraf kemampuannya relatif sama dengan 

kelompok pembaca pertama. Apabila hasil tes setiap kelompok tinggi barulah dapat 

disimpulkan teks tersebut cocok untuk kelompok pembaca tersebut. 

Tingkat keterbacaan teks biasanya dinyatakan dalam peringkat kelas 

(Harjasujana dan Mulyati, 1996:107). Tingkat keterbacaan teks ini diperoleh melalui 
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penelitian unsur-unsur teks seperti penggunaan kalimat dan penggunaan kata. Setelah 

diadakan pengukuran keterbacaan teks barulah diketahui bahwa teks itu cocok untuk 

peringkat kelas tertentu, misalnya peringkat 1, 2, 3, …, 17. Wacana peringkat 1, 2, 3, 

4, 5, dan 6 cocok untuk siswa SD kelas  1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Wacana peringkat 7, 8, dan 

9 cocok untuk siswa SLTP kelas 7, 8, dan 9. Wacana peringkat 10, 11, dan 12 cocok 

untuk siswa SLTA kelas 10, 11, dan 12. Wacana peringkat 13, 14, 15, 16, dan 17 cocok 

untuk mahasiswa tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. 

Sejalan dengan itu, terdapat 17 peringkat yang menunjukkan perkiraan 

peringkat keterbacaan sebuah teks/wacana (Kisyani, 2006:4.13). Daerah 1 

menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca siswa kelas 1 SD/ MI, daerah 2   

menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca siswa kelas 2 SD/ MI, daerah 3 

menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca siswa kelas 3 SD/ MI, daerah 4 

menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca siswa kelas 4 SD/ MI, daerah 5 

menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca siswa kelas 5 SD/ MI, daerah  6 

menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca siswa kelas 6 SD/ MI. Sedangkan 

daerah 7 menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca siswa  kelas 7 SMP/MTs, 

daerah 8 menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca siswa kelas 8 SMP/MTs, 

daerah 9 menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca siswa kelas 9 SMP/MTs.  

Daerah 10 menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca siswa kelas 10 

SMA/MA/SMK, daerah 11 menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca siswa 

kelas 11 SMA/MA/SMK, daerah 12 menunjukkan teks/wacana cocok untuk pembaca 

siswa kelas 12 SMA/MA/SMK. Sedangkan daerah 13 s.d 17+ menunjukkan 

teks/wacana cocok untuk pembaca  mahasiswa perguruan tinggi atau seorang 

profesional (Kisyani, 2006:4.13). 

Ada berbagai cara yang biasa digunakan dalam memperkirakan tingkat 

keterbacaan suatu bahan bacaan. Dari berbagai ahli, peneliti menggunakan cara 

pengukuran keterbacaan yang dinyatakan Gilliland. Gilliland (1972) menyebutkan 

bahwa ada lima cara mengukur tingkat keterbacaan, yakni penilaian subjektif, tanya 

jawab, formula keterbacaan, grafik dan carta, serta tes Cloze.  

Berdasarkan lima cara mengukur tingkat keterbacaan tersebut, dipilih dua cara, 

yakni cara kedua dan kelima. Hal tersebut dilakukan karena kedua cara tersebut 
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relevan untuk mengukur keterbacaan teks berbahasa Indonesia. Cara pertama dengan 

formula keterbacaan. Formula keterbacaan yang digunakan untuk mengukur 

keterbacaan teks dalam buku bacaan siswa Sekolah Dasar adalah Grafik Fry. Cara 

kedua dengan tes Cloze.  

Grafik Fry adalah formula keterbacaan berdasar dua faktor, yaitu panjang 

pendek kata dan tingkat kesulitan kata yang ditandai oleh jumlah (banyak-sedikitnya) 

suku kata yang membentuk setiap kata dalam wacana tersebut (Muchlisoh, 1996:170). 

Formula keterbacaan Fry diambil dari nama pembuatnya yaitu Edward Fry. Formula 

ini mulai dipublikasikan pada tahun 1977 dalam majalah “Journal of Reading”. Grafik 

keterbacaan yang diperkenalkan Edward Fry ini merupakan formula yang dianggap 

relatif. Grafik yang asli dibuat pada tahun 1968. Formula ini mendasarkan formula 

keterbacaannya pada dua faktor utama, yakni panjang-pendeknya kata dan tingkat 

kesulitan kata yang ditandai oleh jumlah (banyak-sedikitnya) suku kata yang 

membentuk setiap kata dalam teks tersebut.  

Hardjasujana (1996:115) bahwa metode ini diperkenalkan oleh Wilson Taylor 

(1953) yang berasal dari istilah “clozure” suatu istilah dari ilmu jiwa Gestalt. 

Konsepnya menjelaskan kecenderungan manusia untuk menyempurnakan suatu pola 

yang tidak lengkap secara mental menjadi suatu kesatuan yang utuh; kecenderungan 

untuk mengisi atau melengkapi sesuatu yang sesungguhnya ada namun tampak dalam 

keadaan yang tidak utuh; melihat bagian sebagai suatu keseluruhan. 

Melalui teknik tes Cloze atau uji rumpang, pembaca diminta untuk dapat 

memahami wacana yang tidak lengkap (karena bagian-bagian tertentu dari wacana 

tersebut telah dengan sengaja dilesapkan) dengan pemahaman yang sempurna. 

Bagian-bagian yang dihilangkan itu, biasanya kata ke-n, digantikan dengan tanda 

tertentu (garis lurus mendatar dengan tanda titik-titik). Penghilangan atau pelesapan 

bagian-bagian kata dalam teknik uji rumpang mungkin juga tidak berdasarkan kata ke-

n secara konsisten dan sistematis. Dengan menggunakan teknik uji rumpang dalam 

waktu yang relatif singkat guru dapat segera mengetahui tingkat keterbacaan wacana; 

tingkat pemahaman siswa; dan latar belakang pengalaman, minat, dan bahasa siswa. 

Sejalan dengan itu, Robinson (1983:6) menyatakan bahwa literasi adalah 

kemampuan membaca dan menulis secara baik untuk berkompetisi ekonomis secara 
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lengkap. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa literasi merupakan kemampuan membaca 

dan menulis yang berhubungan dengan keberhasilan seseorang dalam lingkungan 

masyarakat akademis, sehingga literasi merupakan piranti yang dimiliki untuk dapat 

meraup kesuksesan dalam lingkungan sosial. National Assesment of Educational 

Progress mengartikan literasi sebagai kemampuan performansi membaca dan menulis 

yang diperlukan sepanjang hayat (Winterowd, 1989: 5). Seorang ahli hukum 

memandang bahwa literasi merupakan kompetensi dalam memahami wacana, baik 

sebagai pembaca maupun sebagai penulis sehingga menampakan pribadi sebagai 

profesional berpendidikan yang tidak hanya menerapkan untuk selama kegiatan 

belajar melainkan menerapkannya secara baik untuk selamanya (White, 1985: 46). 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini berjenis kuantitatif 

karena akan diperikan tingkat keterbacaan teks berdasarkan grafik Fry dan teknik tes 

Cloze. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan data berupa tingkat keterbacaan 

pembaca sesuai dengan usia siswa Sekolah Dasar. 

 Tempat penelitian ini di SDN Burengan II Kota Kediri dan SDN Pare I 

Kabupaten Kediri. Kedua sekolah tersebut telah mengimplementasikan program 

literasi sejak tahun 2015. Subjek dalam penelitian ini adalah buku bacaan dan siswa 

SDN Burengan II Kota Kediri da siswa SDN Pare I Kabupaten Kediri. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data itu diperoleh, secara 

rinci sumber data dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut.  

1.  Sumber data keterbacaan teks yang pertama berupa kata yang dianalisis 

berdasarkan grafik Fry; 

2. Sumber data keterbacaan teks yang kedua berupa kata yang dianalisis 

berdasarkan teknik  tes Cloze. 

Berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, data penelitian ini adalah  

1.  angka yang didasarkan pada panjang-pendek kata sesuai kriteria grafik Fry. 

2.   angka yang didasarkan pada jumlah kata sesuai kriteria teknik tes Cloze. 

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi.  

1. Pengumpulan data berdasarkan panjang-pendek kata (grafik Fry) 
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Untuk mengumpulkan data berupa jumlah suku kata dan kalimat tiap seratus kata pada 

tiap-tiap teks, yaitu penghitungan penetapan kata ke-1 sampai dengan 100 di tiap teks, 

penghitungan jumlah suku kata (kata ke-1 sampai dengan 100) tiap teks, dan 

penghitungan jumlah kalimat (kata ke-1 sampai dengan 100). 

2. Pengumpulan data berdasarkan teknik tes Cloze 

Untuk mengumpulkan data berupa skor hasil pengerjaan siswa terhadap skor. 

 

Teknik yang digunakan dalam memeroleh data yaitu  

1. untuk mengumpulkan data sesuai rumusan masalah pertama poin pertama, 

digunakan lembar jumlah kalimat per 100 kata dan jumlah suku kata per 100 kata.  

2. untuk mengumpulkan data sesuai rumusan masalah pertama poin kedua, 

digunakan lembar tes dan lembar kunci jawaban tes digunakan untuk mengumpulkan 

data.  

 Prosedur teknik analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini, akan 

diuraikan sebagai berikut.  

1. Data Berupa Jumlah Suku Kata dan Kalimat (Grafik Fry) 

Data yang berupa jumlah suku kata dikonversi terlebih dahulu (dikalikan 0,6) karena 

grafik Fry sebenarnya untuk teks berbahasa Inggris, sedangkan teks sampel penelitian 

ini berbahasa Indonesia. Selanjutnya, jumlah suku kata dan kalimat digunakan sebagai 

dasar penentu titik temu di grafik Fry. 

2. Data Berupa Skor Pengerjaan Teknik Tes Cloze 

Data yang berupa jumlah skor dari hasil pengerjaan siswa terbagi atas total skor tiap 

sekolah serta persentase skor seluruh tes. Persentase skor seluruh tes digunakan 

sebagai data acuan tingkat keterbacaan teks dalam buku bacaan siswa.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemilihan teks sampel di atas didasarkan atas petunjuk penggunaan Grafik Fry yang 

telah dikemukakan oleh Harjasujana dan Yeti Mulyati (1997: 116) sebagai berikut. 

Pertama, memilih penggalan representatif wacana yang berisi 100 kata. Kedua, 

menghitung jumlah kalimat per 100 kata dalam wacana sampel. Ketiga, menghitung 

jumlah suku kata per 100 kata dalam wacana sampel. Keempat, menyesuaian jumlah 
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suku kata. Kelima, mengeplot jumlah kalimat dan suku kata ke dalam grafik. Keenam, 

memperhitungkan simpangan. Ketujuh, mengukur keterbacaan buku paling tidak tiga 

wacana sampel, yaitu dari awal buku, tengah buku, dan bagian akhir buku. 

 Buku bacaan dengan topik Pelari Cilik, Seragam Biru Putih, Aku Hebat dan 

Berbakat, Kado Buat Ibu, Bertemu Lestari telah memenuhi kriteria tersebut. Selain itu, 

kelima buku bacaan tersebut memiliki teks yang representatif. Kelima teks tersebut 

tidak memiliki tabel, rumus, dan memiliki sedikit angka.  

 Setelah menentukan teks sampel, selanjutnya menghitung jumlah kalimat per 

100 kata dan  menghitung jumlah suku kata per 100 kata dalam teks tersebut. Hasilnya 

sebagai berikut. 

Tabel 1. Jumlah Suku Kata dan Kata 

No. Judul Buku 
Jumlah 

Suku Kata Kalimat 
1 Pelari Cilik  121 8,7 

2 Seragam Biru Putih 134 8,10 

3 Aku Hebat dan Berbakat 151 10,7 
4 Kado Buat Ibu 150 10,4 

5 Bertemu Lestari 82 7 
Total 638 44,9 

Rata-rata 127,6 8,98 
 

Sumber: data yang sudah diolah 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa titik temu berada di 8,98. Berdasarkan hal tersebut, 

teks pada buku bacaan yang digunakan dalam program budaya literasi ini cocok 

digunakan untuk kelas 3, 4, dan 5. Artinya buku bacaan tersebut sesuai dan bisa 

dipahami oleh siswa kelas III, IV, dan V di SD sampel 

 

 Total skor seluruh teks yang berasal dari peserta tes Cloze kata yakni 500. Total 

skor tersebut menjadi acuan tingkat keterbacaan teks yang terdapat dalam buku bacaan 

siswa dalam program budaya literasi seperti pada tabel berikut. 

Tabel 2. Hasil Tes Cloze 
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N
o. Topik 

SDN 
Bureng

an 2 

SDN 
Pare 1 

1 Pelari Cilik 40 43 
2 Seragam Biru Putih 30 27 
3 Aku Hebat dan 

Berbakat 
29 31 

4 Kado Buat Ibu 45 40 
5 Bertemu Lestari 46 42 

Total 
190 183 

373/500x100= 
74,6 

 

Berdasarkan data tersebut, total skor seluruh tes (TS) adalah 373 dari 500. Oleh karena 

itu, persentase skor seluruh tes  adalah 74,6%. Setelah itu, PS disesuaikan dengan tabel 

tingkat keterbacaan. Dengan demikian, tingkat keterbacaan teks dalam buku bacaan 

siswa berdasarkan tes Cloze SDN Burengan 2 dan SDN Pare 1 (sampel siswa dari 

sekolah terakreditasi A dan sekolah sasaran Kurikulum 2013) adalah sedang (siswa 

memahami bacaan). Jadi, teks dalam buku tersebut cukup sesuai dengan siswa SD 

yang bersekolah di Kotamadya dan Kabupaten Kediri. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil penelitian yang didasarkan pada panjang-pendek kata (Grafik 

Fry) dan tes Cloze adalah teks bisa dipahami oleh siswa SD.  

 

Saran 

Ada beberapa saran yang tepat berdasarkan hasil penelitian. Yang pertama, kepada 

siswa kelas SD di Kota dan Kabupaten Kediri untuk meningkatkan minat dan 

kegemaran membaca. Agar pengetahuan yang dimiliki semakin luas, sehingga  

mampu menyesuaikan antara topik dengan isi bacaan dengan mudah.  

 Kedua,  kepada lembaga SD di Kota dan Kabupaten Kediri untuk memakai 

teks yang sesuai dengan pengetahuan siswa. Dengan kata lain, teks sampel tepat jika 



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

 
910 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

digunakan sebagai teks dalam buku bacaan yang digunakan dalam rangka mendukung 

program literasi sekolah. Guru harus memilihkan teks yang sesuai tingkat kemampuan 

baca siswanya meski teks tersebut tidak terdapat dalam buku bacaan dan teks yang 

kontekstual sesuai dengan lingkungan belajar siswa. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan pendidikan budi pekerti di SD, 
menganalisis nilai tematik cerita rakyat sebagai materi ajar di SD, dan mendesain 
model pembelajaran cerita rakyat berbasis tematik dengan menggunakan media 
wayang kancil di SD. Penelitian ini dilaksanakan April-September 2017 di SD 
Karanganyar. Subjek penelitian adalah siswa kelas V, guru kelas, dan pengambil 
kebijakan. Sumber data meliputi tempat dan peristiwa, informan, cerita rakyat, dan 
dokumen. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan analisis 
dokumen. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian: (1) 
Kebutuhan pendidikan budi pekerti dikaji dari visi dan misi sekolah, pengaruh 
kegiatan guru dan siswa, dan faktor-faktor pemengaruh  pendidikan budi pekerti siswa; 
(2) Cerita rakyat banyak mengandung nilai tematik dan dapat menjadi materi ajar di 
SD; dan (3) model pendidikan budi pekerti melalui pembelajaran cerita rakyat berbasis 
tematik didesain melalui tahap analisis kebutuhan, sinkronisasi, pengorganisasian, 
pengondisian, internasilasi, dan pengembangan nilai-nilai.    

Kata kunci: literature based thematic, cerita rakyat, wayang kancil, pendidikan budi 
pekerti 

 

ABSTRACT 

The aims of this study are to needs analyze of character education in folklore learning 
in elementary school, to analyze the thematic value of folklore as a teaching material 
in elementary school, and designing of model folklore learning thematic based using 
wayang kancil media in elementary school. This research was conducted on April-
September 2017 at Karanganyar. The subjects of the study were students of class V, 
teachers, and policy makers. Data sources include places and events, informants, 
folklore, and documents. Techniques of data collection are by observation, interview, 
and document analysis. Data were analyzed using interactive model technique. The 
conclusions are: (1) The need of character education  from the vision and mission 
school, the influence of the teachers activities and students, and the influencing factors 
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toward students character education; (2) The folklore contains many values and can 
be use as a teaching materials  in elementary school; and (3) model character 
education through thematic themed learning stories as follows analyze of needs, sync, 
organizing, conditioning, internalization, and development of values. 

Keywords: literature based thematic, folklore, wayang kancil, character education 

 

PENDAHULUAN 

 Dalam satu dekade terakhir media massa cetak dan elektronika tidak pernah 

sepi dari suguhan berita tentang perkelahian antarpelajar, seks bebas, pencurian, miras, 

narkoba, pembunuhan, pencabulan, pemerasan, bunuh diri, dan penyontekan massal. 

Contoh kasus ini menandakan bahwa di sekolah telah terjadi pelunturan budi pekerti 

yang menyebabkan rendahnya karakter pelajar. Kita perlu berbuat sesuatu untuk 

membangun karakter pelajar. 

 Mengapa dunia pendidikan didahulukan dalam  pembangunan  karakter? 

Sebab, kita yakin dunia pendidikan menjadi kunci masa depan bangsa. Sapriya 

(2007:4) menjelaskan pendidikan merupakan wahana transformasi budaya, nilai, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, bahkan seni telah menjadi pusat pembangunan karakter 

bangsa, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Karenanya, pembangunan 

karakter harus dimulai sejak dini.  

 Pendidikan menghasilkan warga negara yang baik digambarkan sebagai 

pendidikan yang menekankan pada “nation and character building” dengan cara 

menanamkan semangat nasionalisme agar terbentuk manusia Indonesia seutuhnya. 

Melalui pendidikan diharapkan dapat membentuk warga negara memiliki karakter 

bangsa terwujud dalam nilai-nilai moral warga negaranya. Untuk itu, Linda (1995) 

menawarkan nilai tersebut berupa nilai-nilai nurani (values of being) dan nilai-nilai 

memberi (values of giving).  

 Pada hakikatnya nilai-nilai itu telah diajarkan di sekolah melalui pelajaran 

PPKn. dan Pendidikan Agama. Namun kenyataannya, di masyarakat dan di lingkup 

pendidikan masih banyak kita temukan siswa sering melakukan tindakan yang 

menyimpang dari nilai-nilai itu. Apakah penyimpangan atas nilai-nilai itu pertanda 
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upaya pendidikan telah gagal melakukan peran dalam menanamkan pendidikan budi 

pekerti pada para siswa?    

 Untuk mengatasi persoalan ini diperlukan cara yang tepat dalam menerapkan 

pembelajaran budi pekerti kepada siswa. Sebab, pembelajaran budi pekerti  bukan 

sekedar pembelajaran mengedepankan hafalan tentang nilai-nilai semata, tetapi harus 

diposisikan dalam upaya pembentukan kepribadian siswa yang tangguh. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa mampu menjadi life-long learners di era global dan mampu 

berperan positif sebagai pribadi, anggota keluarga, masyarakat, warga negara, dan 

warga dunia. Sekolah harus memiliki program pendidikan budi pekerti yang 

terintegrasi dengan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. 

Dalam pembelajaran, guru dapat menggunakan cara yang dapat memberikan 

pengalaman bermakna pada siswa agar mereka mampu memahami, menginternalisasi, 

dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan keseharian.   

 Cara guru memaknakan pendidikan budi pekerti pada siswa dapat dilakukan 

melalui pembelajaran cerita rakyat berbasis tematik. Pembelajaran sastra berbasis 

tematik merupakan model pembelajaran apresiasi sastra yang lazim dilaksanakan 

dengan cara mengungkapkan makna. Pengajaran sastra model ini berupaya 

menemukan tema dasar yang terdapat dalam karya sastra. Terkait dengan masalah ini, 

penelusuran tema dasar dilakukan secara apresiatif sehingga siswa mampu 

menemukan kenikmatan makna yang terdapat dalam cerita rakyat, misalnya tema 

pendidikan budi pekerti. Pembelajaran sastra tematik ini tidak jauh berbeda dengan 

pencarian nilai-nilai moral-filosofis. 

 Dalam penelitian ini, pembelajaran cerita diambilkan dari khazanah cerita 

rakyat yang populer di lingkungan siswa dengan menggunakan wayang kancil sebagai 

media bercerita. Wayang kancil adalah wayang yang terbuat dari kertas karton dengan 

menggunakan nama-nama tokoh binatang atau manusia. Cerita rakyat dipilih karena 

isinya banyak menceritakan tentang kehidupan anak, relevan dikonsumsikan untuk 

anak, dan ceritanya tidak panjang. Pemilihan media wayang karena perangkat tersebut 

bagian dari hasil budaya yang masih hidup di lingkungan anak dan perlu dilestarikan. 

Selain itu, wayang dapat digunakan sebagai media bercerita yang sangat atraktif dan 

interaktif. Bila cerita rakyat ini disajikan dengan baik dan menarik berpotensi dapat 



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

 
915 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

mengembangkan daya apresiasi dan kognisi siswa terhadap nilai-nilai dan hasil 

budaya. Jadi, apresiasi cerita yang diambilkan dari khazanah cerita rakyat dari daerah 

setempat diyakini berkontribusi positif bagi perkembangan kepribadian anak.    

 
METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (R & 

D) dari Gall, Gall, & Borg (2003) yang telah dimodifikasi. Langkah penelitian 

meliputi: (1) Studi pendahuluan/eksplorasi; (2) Uji coba sampel terbatas dan uji 

sampel luas; (3) Eksperimen uji produk; dan (4) Sosialisasi produk. Langkah penelitian 

tahun I meliputi studi pendahuluan/ ekplorasi dan mendesain model.   

 Penelitian dilaksanakan pada Mei-September 2017 di 18 SD Kabupaten 

Karanganyar. Subjek  penelitian adalah siswa kelas V, guru kelas, dan pengambil 

kebijakan. Penentuan SD secara random sampling.   

 Sumber data penelitian adalah tempat dan peristiwa, informan, cerita rakyat, 

dan dokumen. Teknik pengumpulan data melalui: (1) Observasi dengan cara 

mengamati secara langsung penerapan model pembelajaran cerita rakyat berbasis 

tematik di kelas; (2) Wawancara yang dilaksanakan secara tidak terstruktur kepada 

kepala sekolah, guru kelas, dan siswa; dan (3) Analisis dokumen  yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data yang terkait dengan kurikulum/silabus, bahan ajar, prestasi  

akademik, catatan sikap dan perilaku siswa.                                                                      

    Uji validitas data dilakukan dengan cara triangulasi metode, triangulasi 

sumber, pengecekan anggota, dan ketekunan pengamatan.  Analisis  data 

menggunakan teknik analisis  data  interaktif  yang  dikembangkan oleh Miles & 

Huberman  (1992), yang terdiri dari tahap: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) 

penarikan simpulan/verifikasi.      

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Kebutuhan Pendidikan Budi Pekerti di SD 

 Analisis kebutuhan didasarkan  pada  tiga hal. Pertama, sekolah  telah  

melaksanakan 

tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan kepada masyarakat dengan 

baik, yaitu diwujudkannya visi  misi sekolah. Thompson & Strickland (2001) 
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menjelaskan visi itu merupakan sesuatu yang menjadi tujuan organisasi dalam jangka 

panjang, sedangkan misi merupakan pemaparan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 

oleh organisasi. Visi dan misi dilakukan bersama, menjadi milik bersama, dan diyakini 

bersama, serta didasari komitmen dan tindakan konkret dalam pencapaiannya.  Untuk 

itu, kepala sekolah memiliki peran strategis dalam mengejawantahkan visi dan misi ke 

dalam bentuk kegiatan yang ditujuan kepada guru, siswa, tenaga kependidikan, dan 

elemen lain yang terkait di dalamnya.  

 Sekolah telah memiliki visi yang jelas dan arah pembinaan karakter berpayung 

pada visi Dikbud Kabupaten dan visi UPTD Dikbud Kecamatan, yaitu: “Terwujudnya 

masyarakat cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing tinggi”. Kaitan linearitas ini dapat 

dikemukakan salah satu contoh visi UPTD Dikbud Kecamatan, seperti 

“Terselenggaranya layanan pendidikan prima untuk mewujudkan sumber daya 

manusia unggul, kreatif, dan religius” dan visi sekolah, seperti  “Terwujudnya sumber 

daya manusia berkualitas, berwawasan perspektif global, cerdas, peduli, 

berkebudayaan lingkungan, dan menjadikan insan ber-Pancasila”.  

 Misi sekolah sudah jelas terukur pencapaiannya dan telah berpayung pada kata 

kunci pembinaan karakter misi Dikbud Kabupaten dan UPTD Dikbud Kecamatan, 

antara lain: “berbudi luhur, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, cerdas, kreatif, 

mandiri, inovatif, bertanggung jawab, terampil dan produktif, tangguh, demokratis, 

berkepribadian, berdaya tahan dan mampu memfilter budaya asing”. Kata kunci 

menjadi ciri pembinaan karakter misi sekolah, misal: “membina kerukunan dan 

kebersamaan”, “mewujudkan masyarakat cerdas, terampil, dan berkompeten”.  

 Visi dan misi bersifat konseptual belum dijabarkan ke dalam program kerja 

konkret. Mereka beralasan bahwa pendidikan karakter secara kurikuler sudah 

terintegrasi dalam mata pelajaran, seperti: agama, PKn., Bahasa Jawa, Matematika, 

IPA, IPS, Olahraga, Bahasa Indonesia. Terkait dengan ini, Zuhdi, Kunprasetyo & 

Masruri (2013) menyarankan bahwa hal yang terpenting untuk meningkatkan hasil 

belajar dan aktualisasi nilai yang diintegrasikan dalam pelajaran itu perlu 

dikembangkan ke dalam kultur sekolah yang positif.  

 Pendidikan karakter termuat dan diikutsertakan dalam berbagai mata pelajaran, 

baik dalam proses dan strategi pembelajaran. Nurgiyantoro (2010:26) mengemukakan, 
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apabila dimungkinkan juga masuk dalam pembelajaran Agama, Kesenian, Bahasa dan 

Sastra, Sejarah, Matematika, dan lain-lain. Untuk itu, Frezee & Rudnitski (1995) 

menyarankan bila ingin mengintegrasikan sejumlah mata pelajaran hendaknya 

dibangun melalui keterkaitan antara tujuan, isi, keterampilan, dan sikap.  

 Kedua, permasalahan pembelajaran di kelas diidentifikasi atas permasalahan 

guru dan siswa. Permasalahan yang dihadapi kedua subjek tersebut tidak berdiri 

sendiri, tetapi keduanya saling mempengaruhi. Apa pun alasannya, karena guru  

sutradara pembelajaran di kelas maka Rumini (1995) menyarankan bahwa guru tidak 

boleh mengabaikan kehadiran siswa. Lipton & Hubble (2016) menambahkan bila guru 

berorientasi pada pembelajar hendaknya berupaya menyediakan kondisi pembelajaran 

mirip dengan kondisi pada saat anak belajar berbicara. Untuk menciptakan lingkungan 

yang tepat, guru perlu menata dan menyusun pengalaman, mendemonstrasikan dan 

menempatkan dirinya sebagai pembelajar reflektif dan sekaligus pembimbing, 

sahabat, dan pelatih siswa dalam belajar.  

 Hal tersebut ditegaskan oleh Sumantri (dalam Kusrahmadi, 2007) bahwa bagi 

seorang guru harus mengetahui perkembangan dan karakteristik siswa. Secara umum, 

Cambourne (dalam Lipton & Hublle, 2016) mengemukakan 7 persyaratan yang harus 

disusun guru yang berkomitmen membangun pembelajaran bahasa (peneliti: termasuk 

sastra), menyediakan pengalaman belajar yang optimal dan menjamin keberhasilan 

siswa, yaitu: (1) Imersi; (2) Demonstrasi; (3) Ekspektasi; (4) Tanggungjawab; (5) 

Praktik; (6) Perkiraan; dan (7) Umpan-balik. Terkait guru yang akan menanamkan 

pendidikan karakter pada siswa, Xie & Zhang (2011) menyatakan guru harus 

melakukan: (1) Cultivation a noble mind; (2) Improving of teaching ability; (3) Study 

of the theories of education science; (4) Participation in the scientific research 

activity; and (5) Possession of management capability.  

 Ketiga, upaya pencapaian tujuan pembelajaran budi pekerti di sekolah 

dipengaruhi tidak hanya proses pembinaannya saja. Akan tetapi, faktor keteladanan, 

model, dan pembiasaan ucapan, sikap dan perilaku orang tua, teman, kepala sekolah, 

guru dan karyawan, media informasi, kondisi lingkungan, dan peraturan/tata tertib ikut 

berpengaruh terhadap proses pembinaan di sekolah. Temuan ini tidak jauh berbeda 

dengan paparan dalam buku Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa (2010) 
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bahwa pengembangan karakter itu dibangun oleh faktor keteladan dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas, pembiasaan dalam bentuk pengembangan budaya, dan kegiatan 

keseharian di rumah dan masyarakat.  

 Berbagai faktor itu diperoleh melalui proses internalisasi. Terkait dengan ini, 

Zuriah (2007: 38) menjelaskan bahwa dalam proses internalisasi dibutuhkan waktu 

untuk membentuk karakter yang sesuai dengan nilai yang ditanamkan. Nilai itu harus 

dapat dilaksanakan di sekolah karena fungsi sekolah sebagai agen sosialisasi. 

Ditegaskan oleh Bern (2004) bahwa “The school function as a socializing agent by 

providing the intellectual and social experiences from which children develop the 

skills, knowledge, interest, and attitudes that characterize them as individuals and 

that shape their abilities to performs adult roles”. 

Penggalian Nilai Tematik Cerita sebagai Materi Ajar untuk Pendidikan Budi 

Pekerti  

 Proses pembelajaran dan segenap aspek kegiatan belajar tanpa dilandasai 

pendidikan budi pekerti sungguh jauh dari ideal. Sebab, melalui pendidikan budi 

pekerti dapat didesain dan diperjuangkan hal-hal yang bersifat jujur, toleransi, 

religious, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, sebagaimana rumusan 

dari Balitbang Kemendikbud (2010).       

 Dipilihnya pelajaran apresiasi sastra karena karya sastra merupakan hasil 

refleksi kehidupan pengarang terhadap realitas kehidupan. Sastra mengandung 

eksplorasi kebenaran kemanusiaan dan juga menawarkan berbagai kisah yang 

merangsang pembaca untuk berbuat sesuatu. Ditambahkan Poerwanto (2007), apalagi 

pembaca adalah anak-anak yang fantasinya baru berkembang dan menerima segala 

cerita terlepas dari cerita itu masuk akal atau tidak. Menurut Saxby & Winch (1991:4), 

sastra anak merupakan sastra yang mengandung citraan dan metafora kehidupan yang 

dikisahkan dalam jangkauan anak, baik yang melibatkan aspek emosi, perasaan, 

pikiran, dan saraf sensori maupun pengalaman moral, dan di ekspresikan dalam 

bentuk-bentuk kebahasaan yang juga dijangkau dan dipahami oleh anak.  
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 Kaitan penggunaan cerita rakyat sebagai sarana pendidikan budi pekerti, 

O‟Sullivan (dalam Felicia, 2005:6-7) menyatakan bahwa cerita: (1) dapat 

menciptakan emosi kasih sayang yang mengarah kebaikan, hasrat melakukan 

perbuatan yang benar; (2) menyediakan kekayaan keteladanan akan kebaikan; (3) 

dapat membiasakan remaja dengan aturan moral yang perlu mereka ketahui; dan (4) 

dapat membantu untuk membuat pengertian kehidupan, membantu untuk menciptakan 

kehidupan diri sendiri sebagaimana sebuah cerita. Ini berarti, cerita rakyat dapat 

memenuhi berbagai kebutuhan ruhani dalam upaya penanaman berbagai nilai yang 

tidak dapat dilihat secara langsung. Karena itu, cerita rakyat dapat membantu siswa 

untuk memahami dunia mereka, membentuk sikap-sikap positif, dan menyadari 

hubungan yang manusiawi (Sawyer & Corner dalam Zuhdi, 2006:88) 

 Sumber yang dapat digunakan sebagai materi ajar pendidikan budi pekerti 

tidak sebatas pada buku ajar. Banyak sumber lain dapat dimanfaatkan sebagai materi 

ajar, baik tercetak, terekam, dan tertayangkan. Guru dapat memanfaatkan banyak buku 

di luar buku ajar, seperti: naskah-naskah terbitan media massa cetak, kaset-kaset 

rekaman, tayangan CD berbagai media, materi-materi dari radio dan televisi.  

 Untuk mencapai semua itu, guru harus keatif, inovatif, penuh semangat 

berburu bahan-bahan yang relevan, selektif atas lautan bahan yang dapat diakses. Guru 

pun dapat pula menghadirkan materi ajar dari daya ciptanya sendiri. 

 Dalam konteks ini, alternatif yang ditempuh guru adalah melalui pembelajaran 

apresiasi sastra cerita rakyat sebagai bagian hasil budaya bangsa yang telah tumbuh 

dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat.  Penanaman pendidikan 

budi pekerti siswa difokuskan pada penggalian nilai-nilai tematik yang terdapat pada 

cerita rakyat. 

 Cerita-cerita yang telah terkumpul dikaji dengan berlandaskan pada: (1) 

Hakikat pengertian cerita rakyat, ciri-ciri dan syarat-syarat cerita rakyat bernilai sastra 

anak; (2) Penggalian nilai-nilai cerita rakyat berdasarkan tematik; dan (3) Hakikat 

cerita rakyat sebagai materi ajar berbasis tematik.  Berdasarkan kajian tersebut terpilih 

sebelas cerita rakyat yang terdiri dari: (1) Asal-usul Sondokoro; (2) Eyang Joboleko; 

(3) Asal Mula Gunung Mengadeg; (4) Pangeran Sambernyawa; (5) Asal Mula 

Karanganyar; (6) Telaga Madirda; (7) Asal Mula Gunung Pegat; (8) Sunan Lawu; (9) 
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Asal Mula Desa Mojogedang; (10) Asal-usul Grojogan Sewu; dan (11) Sapta Tirta 

Pablengan. 

 Kesebelas cerita rakyat tersebut dikemas sesuai konsep materi ajar dan 

diidentifikasi berdasarkan pendekatan tematik yang berwawasan pendidikan budi 

pekerti atau karakter. Selain dirumuskan unsur-unsur tematik cerita rakyat sebagai 

objek kajian, juga dikedepankan pertanyaan-pertanyaan seputar pendidikan karakter 

selaras dengan kandungan tematik cerita.  Selanjutnya, melalui materi ajar cerita 

rakyat berbasis pendekatan tematik ini menjadi sumber bagi guru dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia, khususnya pelajaran apresiasi cerita rakyat untuk pembangunan 

karakter siswa. 

 Berdasarkan uraian di depan dirumuskan sistematika materi ajar pendidikan 

karakter berbasis pembelajaran apresiasi cerita rakyat melalui pendekatan tematik. 

Sistematika materi ajar ini disusun sebagai berikut: (1) Petunjuk belajar bagi 

siswa/guru; (2) Kompetensi yang akan dicapai; (3) Isi materi pembelajaran (cerita 

rakyat); (4) Informasi tentang identifikasi unsur-unsur tematik cerita rakyat 

berwawasan pendidikan karakter; (5) Pertanyaan-pertanyaan berkait materi untuk 

mengembangkan kognitif, psikomotorik, dan afektif siswa. 

 
Model Pembelajaran Cerita Rakyat Berbasis Tematik untuk Pendidikan Budi 

Pekerti    

 Penggunaan metode yang kurang variatif ini menyebabkan siswa bosan, tidak 

tertarik, dan sulit mengungkapkan pemahamannya terhadap materi pelajaran. 

Kurangnya pemberian kesempatan kepada siswa untuk melatih rasa percaya diri dan 

berani unjuk diri atau berekspresi dalam proses pembelajaran berdampak pula pada 

kemampuan mengembangkan perasaan dan tindakannya. Jadi, pengetahuan, perasaan, 

dan tindakan menjadi komponen penting yang diperhatikan dalam pembentukan 

karakter siswa. 

 Dalam mengidentifikasi unsur tematik  cerita, siswa  dilibatkan  dalam  

penghayatan, 

penikmatan, dan pemahaman atas unsur-unsur tematik cerita. Siswa dihadapkan  cerita 

dan diminta membaca, baik dalam hati maupun pelafalan estetis atau dengan cermat 

dan khidmat ketika cerita tersebut dibacakan oleh pembaca yang penuh penghayatan. 
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 Unsur-unsur tematik beserta nilai-nilai cerita rakyat hendaknya dapat 

menginspirasi dan memotivasi para siswa untuk melakukan hal-hal yang terpuji. Siswa 

mendapatkan nilai-nilai kepahlawanan, kasih sayang, rasa persahabatan, persaudaraan, 

keikhlasan berkurban, kepedulian terhadap sesama dan lingkungan hidup, kesadaran 

berbakti pada orang tua, rasa cinta tanah air, komitmen terhadap kebaikan, kebenaran, 

kejujuran, dan kemanfaatan.      

 Irawati & Elmubarok (2014:82) menjelaskanm materi nilai karakter bukanlah 

bahan ajar biasa dan tidak semata-mata dapat ditangkap sendiri dan diajarkan, tetapi 

lebih jauh diinternalisasi melalui proses belajar. Di lain pihak, untuk mengembangkan 

nilai karakter, guru dalam  menyajikan materi pelajaran dapat menggunakan media.    

 Model pembelajaran cerita rakyat berbasis tematik didesain atas: (1) Analisis 

kebutuhan pembelajaran cerita rakyat berbasis tematik untuk pendidikan budi pekerti; 

(2) Sinkronisasi hasil analisis kebutuhan untuk memecahkan rmasalah pembelajaran 

cerita rakyat; (3) Pengorganisasian nilai-nilai budi pekerti berdasarkan analisis tematik 

cerita ke dalam RPP; .(4) Pengondisian pembelajaran cerita rakyat di kelas; (5) 

Internalisasi nilai-nilai tematik cerita ke dalam sikap, ucapan, dan perilaku siswa; dan 

(6) Pengembangan nilai-nilai tematik dalam pembelajaran cerita rakyat melalui 

pembiasaan pada mata pelajaran lain yang relevan; karakteristik materi pelajaran, dan 

lingkungan. Pembiasaan tercipta baik bila disertai model dan keteladanan yang baik 

pula yang ditemui di rumah, sekolah, dan masyarakat. 

 Dengan mengutip pendapat Ausubel, Brown (1994:79) menegaskan 

pembelajaran bagi para siswa akan bermakna bila apa yang dipelajari oleh siswa itu  

berhubungan dengan upaya yang diketahui dan dialaminya. Keterpaduan 

pembelajaran cerita rakyat dengan menggunakan pendekatan tematik dapat membantu 

transfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sudah dimiliki oleh siswa. Caine 

& Caine (dalam Frazee & Rudnitski, 1995) menjelaskan kurikulum terpadu melalui 

pembelajaran tematik mampu menciptakan suasana kelas lebih menyenangkan dan 

membebaskan siswa dari suasana tertekan.        

  
PENUTUP                                                                                                                                     

 Analisis kebutuhan diidentifikasi atas visi misi sekolah. Sekolah belum 

memahami hakikat rumusannya sehingga implementasi belum dapat dilihat peran dan 
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fungsinya secara efektif. Visi dan misi sebatas slogan, belum direalisasikan ke 

program kerja konkret. Masalah pembelajaran di kelas tidak hanya dihadapi oleh siswa 

saja, tetapi juga dihadapi guru. Pembinaan karakter siswa dipengaruhi oleh faktor 

keteladanan, model, dan pembiasaan, penggunaan media informasi, kondisi 

lingkungan, dan  peraturan/tata tertib sekolah. 

 Penggalian nilai-nilai cerita rakyat berbasis tematik sebagai materi ajar didasari 

oleh cara guru menyajikan materi pelajaran mengandalkan buku paket/LKS, tujuan 

pembelajaran berorientasi kognitif, teknik bercerita tidak menarik, suasana kelas 

kurang dinamis, dan gejala lunturnya rasa cinta dan bangga terhadap hasil budaya 

bangsa. Berangkat dari rmasalah tersebut maka penggalian nilai-nilai cerita rakyat 

berbasis tematik dengan menggunakan media wayang kancil dikemas menjadi materi 

ajar. Melalui materi ajar ini diharapkan nilai-nilai tematik cerita rakyat makin mudah 

dihayati, diresapi, dan dapat menjadi bagian dari pembinaan karakter siswa dalam 

bersikap, bertutur, dan bertindak dalam berbagai kegiatan sehari-hari di rumah, 

sekolah, dan masyarakat.  

 Model pembelajaran cerita rakyat berbasis tematik menggunakan media 

wayang kancil untuk pendidikan karakter didesain sesuai prinsip belajar yang 

memberikan kesempatan siswa dapat merasakan sendiri nilai-nilai yang telah 

ditemukannya. Materi ajar didesain melalui tahapan analisis kebutuhan, sinkronisasi, 

pengorganisasian ke dalam RPP, pengondisian dalam pembelajaran, internalisasi nilai, 

dan pengembangan nilai-nilai. 

           Berdasarkan simpulan tersebut dapat dikemukakan saran: (1) Agar visi misi 

tidak sloganistik perlu dibuat program kerja konkret; (2) Peningkatan kompetensi  guru 

sebagai fondasi pembinaan karakter siswa di kelas; (3) Pembinaan karakter melalui 

pembelajaran cerita rakyat dengan pembiasaan pada mata pelajaran lain yang relevan; 

(4) Diadakan workshop model pendidikan karakter dengan  penggunaan media 

wayang kancil; (5) Perlu model yang dapat diteladani siswa di sekolah; (6) Siswa 

diawasi dan didampingi dalam  penggunaan media informasi; dan (7) Penegakan 

sanksi dan hukuman bagi pelanggar peraturan/tata tertib sekolah secara adil, bijaksana, 

dan mendidik.  
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ABSTRAK 
Media komunikasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam beriteraksi dengan 
lingkungannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini 
yaitu Bagaimana isi berita bertajuk Kalau Jadi Islam Jangan Jadi Orang Arab 
(pernyataan Megawati dalam pidatonya) jika dianalisis berdasarkan teori analisis 
wacana kritis ideologi rasis?” Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah analisis wacana kritis dari Sara Mills 
berdasarkan pada data-data situasi social dalam teks. Analisis wacana kritis 
menjelaskan ideologi rasis yang terdapat dalam wacana “Kalau jadi Islam jangan jadi 
orang Arab”. Teks yang dianalisis berasal dari media surat kabar online yang penulis 
ambil dari website republika.co.id tanggal 10 Januari 2017 berjudul “Megawati: Kalau 
Mau Jadi Orang Islam, Jangan Jadi Orang Arab” dengan Reporter: Ali Mansur dan 
Redaktur: Joko Sadewo Hasil analisis menunjukkan bahwa berita pada surat kabar 
daring Republika yang berisi kutipan pidato Megawati yang membahas “Jika ingin 
jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab.” Pihak penulis dari suratkabar tersebut 
berusaha menyampaikan apa adanya dari isi pidato Megawati itu. Namun pernyataan 
Megawati inilah yang menimbulkan konflik yaitu dengan merendahkan bangsa Arab 
dan kaum muslimin Indonesia. Kekuasaan Megawati menguatkannya untuk bebas 
melontarkan pernyataan-pernyataan yang dapat menimbulkan rasis tersebut. Subjek 
penceritaannya adalah media surat kabar Republika. Sedangkan objek penceritaannya 
adalah isi pidato Megawati dalam acara HUT ke-44 PDIP. Dalam isi pidato Megawati 
tersebut yang dijelaskan dalam teks berita yang ditulis di surat kabar daring Republika, 
mengisyaratkan seolah-olah ada kebencian Megawati terhadap aksi umat Islam akhir-
akhir ini yang mempermasalahkan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok 
terhadap konten surat Al Maidah ayat 51. 
 
Kata kunci: ideology rasis, teks berita. 
 
 
ABSTRACT 
Communication media is very much needed by society to interact with their peers. 
Based on the background, the formulation of this research is how was the content of 
the news article entitled “if you want to be an Islam, don’t be an Arab” (Megawati 
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statement on her speech) when analyze based on the text ideology critical racism 
theory?  Research method that is used is descriptive qualitative. The approach that 
has been used is text critical analysis theory proposed by Sara Mills based on the data 
of social situational inside the text. The text that would be analyzed is the content of 
the news article “If you want to be an Islam, don’t be an Arab”. The text that would 
be analyzed taken from website republika.co.id retrieved on 10th January 2017 
entitled “Megawati: If you want to be an Islam don’t be an Arab” written by reporter 
Ali Mansur and chief Joko Sadewo. The result showed that the news article on the 
Republika online newspaper which had Megawati statement of “If you want to be an 
Islam, don’t be an Arab” showed that the newspaper tried to deliver Megawati speech 
the way it is. However, her exact statement might cause conflict by patronizing Arab 
as well as Muslim in Indonesia. Megawati power at that time freed her from delivering 
such speech and context. 
Subject is the Republika as the online newspaper portal. While the object is the content 
of the Megawati speech which was delivered on PDIP 44th years celebration. In the 
speech which was explained by Megawati and written in the Republika made it 
somehow that Megawati despised the Muslim acts that complained by the act of libel 
done by Ahok regarding Al Quran Surah Maidah 51. 
  
Keywords : racist ideology, news article 
 

 
PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan sarana komunikasi yang sangat dibutuhkan dalam segala 

aspek kegiatan. Melalui bahasa seluruh transaksi komunikasi terjalin dengan baik dan 

bahkan dimanfaatkan sebagai media yang mampu menghasilkan interpretasi dan 

representasi terhadap kehidupan sosial. Dengan bahasa setiap informasi yang 

diluncurkan akan menimbulkan interpretasi dan representasi yang berbeda.  

Melalui bahasa, manusia dapat mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaannya. 

Namun demikian, saat ini definisi bahasa telah berkembang sesuai fungsinya bukan 

hanya sebagai alat berkomunikasi. Saat ini, bahasa telah menjadi media perantara 

dalam pelaksanaan kuasa melalui ideologi.  

Dahkan bahasa juga menyumbang proses dominasi terhadap orang lain oleh 

ppihak lain (Fairclough, 1995a:2). Terkait pernyataan tersebut, Halliday (1978:2) juga 

menegaskan bahwa sesungguhnya bahasa bukan hanya terdiri atas kalimat, melainkan 

juga terdiri atas teks atau wacana yang di dalamnya terdapat tukar-menukar maksud 

dalam konteks interpersonal antara satu dengan yang lain.  

Konteks dalam tukar-menukar maksud itu sangat dipengaruhi oleh konteks 

sosial budaya masyarakatnya. Dengan demikian, ketika memahami wacana 
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(naskah/teks), tidak dapat terlepas dari konteksnya. Untuk menemukan “realitas” di 

balik teks tersebut maka memerlukan penelusuran terhadap konteks, teks diproduksi, 

teks dikonsumsi dan aspek nilai-nilai sosial budaya yang mempengaruhi pembuatan 

teks.  

Analisis wacana kritis (AWK) merupakan sebuah upaya atau proses untuk 

memberikan penjelasan dari sebuah teks yang mau atau akan dikaji oleh seseorang 

atau kelompok yang bertujuan untuk memperoleh apa yang diinginkan. Analisis 

wacana kritis dilakukan sebagai upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari 

penulis yang mengemukan suatu pernyataan.  

Pengungkapan dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi penulis dengan 

mengikuti struktur makna dari sang penulis sehingga penyebaran ideologi yang 

disamarkan dalam wacana dapat diketahui. Pembahasan analisis wacana kritis 

difokuskan pada topik tentang kajian wacana media massa ideologi rasis. Dalam hal 

ini, media massa dibatasi hanya surat kabar harian (baik cetak maupun dalam 

jaringan). Media massa tidak dapat sepenuhnya netral atau bebas dari motif.  

Bahkan media massa memiliki “ideologi” dan kepentingan tertentu sehingga 

wacana dibuat dan dimuat tidak dapat terlepas dari “ideologi” dan kepentingan itu. 

Setiap wacana memiliki ideologi yang berperan sebagai alat bantu untuk 

mempengaruhi suatu masyarakat. Gagasan rasisme apabila dihubungkan dengan 

wacana yaitu mempermasalahkan tentang adanya diskriminasi, kesenjangan etnis atau 

ras, perbudakan, prasangka dan rasisme yang terbentuk karena adanya dominasi kaut 

elit.  

Wacana kaum elit muncul dalam praktik-praktik sosial terhadap kaum 

minoritas yang berbentuk diskriminasi verbal, yaitu apa yang disebut wacana elit 

kemudian menjadi wacana rasisme. Seperti kita ketahui bersama beberapa waktu yang 

lalu pidato Megawati Soekarno Putri dalam acara HUT ke-44 PDIP menuai 

kontroversi. Dalam pidatonya tersebut ada penyataan Megawati yang menyatakan 

“Kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab”, kemudian menyinggung masalah ideologi 

tertutup.  

Cuplikan pidato tersebut menjadi pembahasan di banyak media, salah satunya 

di media surat kabar harian online (dalam jaringan). Rumusan Masalah Berdasarkan 
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latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas adalah “Bagaimana isi 

berita bertajuk Kalau Jadi Islam Jangan Jadi Orang Arab (pernyataan Megawati dalam 

pidatonya) jika dianalisis berdasarkan teori analisis wacana kritis ideologi rasis?” 

Tujuan Mengetahui analisis wacana kritis ideologi rasis dalam berita bertajuk Kalau 

Jadi Islam Jangan Jadi Orang Arab (pernyataan Megawati dalam pidatonya).  

Rasisme merupakan kepercayaan suatu kelompok yang menganggap bahwa 

kelompok tertentu memiliki kedudukan yang rendah atau tidak sederajat dengan 

sesama kelompoknya. Menurut Darma (2013:127) berpendapat bahwa, “Rasisme 

adalah pandangan hidup (way of life Anschauung) yang mempunyai anggapan bahwa 

satu kelompok menganggap kelompok tertentu tidak sederajat atau belum berderajat 

manusia”.  

Hal ini berarti manusia yang dipandang rendah dan belum sederajat harus 

dimusnahkan, diperbudak atau diperlakukan tidak manuasiawi. Dalam hal wacana, 

gagasan rasisme berhubungan dengan adanya permasalahan tentang diskriminasi, 

prasangka, perbudakan atau apartheid, dominasi dan kesenjangan etnis atau ras. Selain 

itu juga ada yang disebut rasisme kontemporer, yaitu rasisme yang terbentuk karena 

adanya dominasi para kaum elit.  

Para elit tersebut yaitu elit politik, elit pendidikan, dan elit gelar. Biasanya para 

elit berupaya untuk menguasai dan mengontrol kaum minoritas dalam segala aspek 

kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam hal pekerjaan, tempat tinggal, kesejahteraan, 

pengetahuan, kesehatan, informasi dan budaya.  

Kekuasaan ini didasari oleh kepemilikan atau sumber-sumber yang bernilai, 

seperti uang, status, dan pengetahuan. Rasisme mempunyai anggapan bahwa suatu 

kelompok memiliki keunggulan dibandingkan dengan kelompok tertentu misalnya 

dalam hal ras, warna kulit, pengetahuan, status, kedudukan dan budaya. Oleh karena 

itu, rasisme menjadi faktor pendorong adanya kesenjangan sosial, diskriminasi, 

perbudakan dan penyiksaan terhadap kelompok tertentu. Contohnya, bentuk dominasi 

dari kulit putih atas ras minoritas lain umumnya terjadi diluar Eropa, Perbudakan di 

Amerika yang berpendapat bahwa ada kelompok manusia yang dianggap rendah. 

Rasisme adalah ideologi rasis yang dipahami sebagai suatu sistem sosial yang 

kompleks berdasarkan kesukuan atau rasial yang mengakibatkan adanya dominasi dan 
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ketidaksetaraan (Dijk, 1993 dalam Darma, 2013). Menurut Dijk, rasis terdiri dari dua 

subsistem yaitu subsistem kognitif dan subsitem sosial.  

Subsistem kognitif merupakan diskriminasi praktik-praktik sosial pada tingkat 

lokal dan penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompok dominan, organisasi, dan institusi 

pada tingkatan global. Wacana dapat mempengaruhi diskriminasi jenis praktik sosial, 

misalnya simbolik elit adalah orang-orang elit mempunyai kekuasaan untuk berbicara 

di masyarakat seperti dalam rapat kabinet, interviu pekerjaan, laporan surat kabar, 

iklan, artikel ilmiah dan talkshow. Wacana memainkan peranan penting dalam dimensi 

kognitif rasis.  

Prasangka etnis dan ideologi rasisme dapat dipelajari melalui komunikasi yaitu 

melalui teks dan pembicaraan. Oleh karena itu, rasisme dipelajari dalam masyarakat 

melalui sebuah wacana. Wacana Rasisme Teori analisis wacana kritis memiliki aspek 

pembahasan yang sangat luas seperti model-model masyarakat dan pola pikirnya, 

ideologi masyarakat, nilai sosial, dll. Semua itu difokuskan dalam suatu kerangka 

kajian, yaitu relasi antara wacana dan kekuasaan.  

Wacana menjadi alat kepentingan yang berujung pada suatu dominasi. Analisis 

wacana memberikan perhatian yang besar proses dominasi. Tujuan pemberian wacana 

bagi suatu kekuasaan yaitu untuk mempengaruhi objek yang dikuasainya. Setiap 

wacana memiliki ideologi yang berperan sebagai alat bantu untuk mempengaruhi 

suatu masyarakat sehingga terjadinya proses dominasi.  

Bentuk dominasi tersebut sebagai pelaksanaan kekuasaan atau pengaruh sosial 

kaum elit, institusi dan grup masyarakat tertentu yang menjadikan adanya 

ketidaksetaraan sosial seperti dalam bidang politik, budaya, etnis, ras dan gender. 

Proses terjadinya ketidaksetaraan melibatkan pengguanaan wacana dan kekuasaan 

yang bervariasi. Contohnya hubungan wacana dan kekuasaan dengan aksi, legitimasi, 

penolakan dan usaha untuk menutupi suatu dominasi terhadap komunitas masyarakat 

lain.  

Oleh karena itu, kritikus atau para ahli analisis wacana berupaya untuk 

menganalisis struktur dan strategi yang digunakan dalam teks, pembicaraan dan 

interaksi verbal yang menimbulkan dominasi dan ketidaksetaraan sosial. Dalam 

wacana yang berdasarkan kekuasaan, kelompok yang berkuasa memiliki akses yang 
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lebih besar daripada kelompok yang tidak memiliki kekuasaan.  

Oleh karena itu, kelompok yang berkuasa memiliki kesempatan yang besar 

untuk mempengaruhi khalayak banyak. Wacana-wacana tersebut memiliki peluang 

untuk membentuk adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Contohnya adalah 

iklan produk kosmetik pemutih kulit yang dipasang dimedia cetak dan media 

elektronik.  

Iklan tersebut dapat menimbulkan wacana rasisme kemudian muncul ideologi 

sosial dalam masyarakat yang mengganggap orang yang berkulit putih memiliki kelas 

yang lebih tinggi dan lebih baik daripada orang yang tidak berkulit putih atau gelap. 

Pemberitaan media atas sengketa tanah antara petani dan pengusaha perkebunan, 

antara petani dan pengusaha perkebunan memiliki akses yang berbeda dengan media, 

pihak pengusaha perkebunan dapat melakukan penjelasan kepada media dan 

mempengaruhi pendapat umum, hal ini tidak dapat dilakukan oleh pihak petani 

sehingga pandangan petani menjadi terpinggirkan. Rasisme mempunyai basis ideologi 

yang menimbulkan ketidaksamaan kekuasaan dalam masyarakat.  

Rasisme berkaitan dengan berbagai jenis praktik kemasyarakatan, wanaca 

seperti itu bersifat membedakan interaksi, struktur organisasi dan golongan hubungan 

dari kekuatan penyalahgunaan kekuasaan. Rasisme adalah sistem kesenjangan 

kemasyarakatan yang kompleks yang terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut: 

a). Secara ideologi berlandaskan penyajian kelompok masyarakat; b). model mental 

anggota kelompok tertentu; c). sehari-hari membedakan wacana dan praktik 

kemasyarakatan; d). struktur kelembagaan dan aktivitas organisasi; e). hubungan 

kekuatan antara kelompok dominan dan kelompok minoritas. Ideologi Rasisme 

Ideologi rasisme mendasari teori sosial atau ideologi masyarakat. Ideologi rasisme 

mengemukakan gambaran umum tentang pengetahuan dan sikap kelompok sosial 

dengan cara menggolongkan anggota kelompok yang terkait pada formasi, konfirmasi 

dan perubahan ideologi yang ditetapkan oleh anggota kelompok tersebut melalui 

praktik umum sosial terutama mengenai beberapa bentuk kajian kelembagaan dan 

teks.  

Ideologi merupakan sistem kepercayaan. Masyarakat harus memahami kondisi 

wacana mengenai praktik sosial dalam segala hal karena wacana adalah ekspresi 
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dengan dasar ideologi. Sistem kepercayaan ideologis adalah bentuk pandangan 

kelompok sosial masyarakat. Ideologi terbatas pada kelas dominan, kelompok atau 

formasi.  

Dominasi kelompok adalah ideologi yang mendasari kekuatan dominasi. 

Ideologi secara sosial adalah sistem kepercayaan tetapi harus ditempatkan pada satu 

landasan fundamental atau taraf dasar sikap sosial masyarakat. Semua anggota 

kelompok harus mempercayai ideologi tersebut sesuai dengan kriteria, kultural dan 

pengeahuan yang dianggap pasti.  

Ideologi adalah dalil dasar yang mewakili atau mendasari kelompok. Dengan 

demikian, landasan nilai dan norma masing-masing kelompok sosial mengembangkan 

nilai budayanya berdasarkan kebebasan, otonomi, dan kebenaran. Kerangka teoritis ini 

digunakan untuk membuat langkah berikutnya dari wujud dan sifat alami ideologi 

rasis.  

Bagaimana posisi aliran politik mencirikan secara rinci tentang berlakunya 

suatu teori ideologi rasis. Sejak muncul definisi masing-masing aliran politik harus 

bekerja sama dengan kelompok sosial, ideologi rasis akan didasari oleh kelompok ras. 

Untuk alasan yang sama, definisi ideologi ras diragukan karena ras mengidentifikasi 

diri mereka sendiri seperti : a). Anggota: ditentukan oleh warna kulit atau kebangsaan; 

b). Aktivitas: melakukan praktik ras; c). Golongan: mempertahankan diri dari mereka; 

d). Nilai: kemurnian dan prioritas kelompok sendiri; e). Posisi : Kedudukan tinggi dan 

kekuasaan dari orang lain; f). Sumberdaya: wilayah, ruang, bangsa, warna kulit, dan 

akses istimewa sumber daya sosial. Ideologi rasisme menggambarkan sikap 

masyarakat terutama sikap ras.  

Sikap ini merupakan pendapat yang negatif terhadap kelompok minoritas di 

berbagai kelompok masyarakat. Struktur ideologi diatas mungkin mengharapkan 

untuk menemukan pendapat spesipik untuk membuat kelompok minoritas keluar dari 

negara, lingkungan, pekerjaan atau menempatkan prioritas bagi kelompok mayoritas 

pada suatu lingkungan daerah tertentu.  

Pemikiran Rasis dan Pembentukan Wacana Rasis Seperti diulas sebelumnya, 

dasar rasis adalah aliran politik yang secara ideologi merupakan citra kesukuan yang 

terkontrol dan merugikan ras. Untuk lebih jelasnya, setiap hari cerita, atau bahasan 
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sekitar kasus spesifik terjadi secara ideologi dan menjadi mental kontrol yang muncul 

karena terbias dari keadaan (Dijk, 1984, 1987, 1991, 1993; Wodak, 1990 dalam 

Darma, 2013).  

Van Dijk mendefinisikan kekuasaan sebagai kepemilikan yang dimiliki oleh 

suatu kelompok, satu kelompok untuk mengontrol kelompok dari kelompok lain. 

Kekuasaan ini umumnya didasarkan pada kepemilikan atas sumber-sumber yang 

bernilai, seperti uang, status, dan pengetahuan. Selain kontrol yang bersifat langsung 

dan fisik, kekuasaan itu juga berbentuk persuasif: tindakan seorang untuk secara tidak 

langsung mengontrol dengan jalan mempengaruhi kondisi mental, seperti 

kepercayaan, sikap, dan pengetahuan.  

Kelompok dominanlah yang memungkinkan menjadi pembentuk prototipikal 

untuk peropaganda pembenci ras lain. Akibat dasar ideologi dan strategi presentasi 

positif pada kelompok sendiri dan presentasi negatif pada kelompok lain, maka 

mungkin pengamatan pada semua tingkat struktur wacana teks dan pembicaraan.  

Dan sebaliknya, wacana ini mungkin pada gilirannya terbias pada mental yang 

diinginkan dalam menentukan peristiwa kesukuan atau penyajian umum sekitar 

kelompok minoritas atau kesukuan sebagai penerima wacana. Meskipun demikian, hal 

ini adalah proses wacana rasis yang memunculkan fungsi hubungan kalimat. Analisis 

wacana memberikan perhatian yang besar pada apa yang disebut sebagai dominasi.  

Dominasi direproduksi oleh pemberian akses yang khusus pada satu kelompok 

dibandingkan kelompok lain (diskriminasi). Selain itu juga memberi perhatian atas 

proses produksi lewat legitimasi melalui bentuk kontrol pikiran. Secara umum kita 

juga dapat menganalisis bagaimana proses produksi itu secara umum dipakai untuk 

membentuk kesadaran dan konsensus.  

Representasi Ideologi Rasisme Rasisme tidak hanya ada di Afrika di mana 

apartheid mendiskriminasi manusia kulit hitam kala itu, atau di Eropa kelompok 

minoritas atau imigran umumnya tidak mempunyai akses penting dalam konteks 

komunikasi. Kini rasisme mengalami perkembangan definisi yang tak hanya 

mendefinisikan warna kulit semata, melainkan telah merambah pada dimensi tubuh 

dan dimensi materi lain.  

Pada realitas masyarakat seperti sekarang ini, rasisme dapat dibuktikan pada 
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tempat-tempat bertemunya manusia untuk mnegadakan interaksi. Supermarket, pom 

bensin, swalayan dan sebagainya, merupakan suatu ranah yang memungkinkan bagi 

orang perorang untuk berjumpa atau mengadakan interaksi. Sebagai contoh kita 

memasuki swalayan/toko dengan pakaian yang tak menawan.  

Secara kodrati fisikeli, ekonomikeli, tidak memungkinkan untuk 

menghadirkan tubuh dalam bentuknya yang menawan, terlihat mempesona sebagai 

manusia yang tampan, cantik, bersih, melimpah materi dan sebagainya. Apa yang akan 

kita rasakan? Ada reaksi semacam meniadakan dan menjadikan manusia berparas jelek 

dan kumal menjadi manusia kelas dua, tersisih, diremehkan, dan tak begitu 

diperhitungkan. Minimal ada kekurangmaksimalan dalam pelayanan atau perhatian 

pada orang-orang “kelas dua” itu.  

Di ranah kehidupan posindustrialis seperti sekarang ini, kapitalisme punya 

posisi dilematis. Di satu sisi mampu menyuburkan rasisme dengan semakin 

timpangnya distribusi kekayaan, namun di sisi lain mampu meminimalisir setiap orang 

untuk tampil lebih cantik, tampan, fashionable, ketika ada unsur uang di dalamnya.  

Sehingga kodrat dasar manusia yang seharusnya tidak bisa diubah, kini dengan 

teknologi kapitalis semuanya mampu berubah. Yang semula berkulit hitam menjadi 

berkulit putih, yang semula berambut keriting menjadi berambut lurus, yang semula 

mengalami obesitas menjadi bertubuh langsing. Serentetan hal yang tak berobsesi 

merekontruksi pola pikir dan cara pandang atas kedudukan manusia secara egaliter.  

Semoga kita tidak terjebak pada kategori baik-buruk, sempurna-gagal pada titik tubuh. 

Karena hakikat manusia adalah sama di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki adanya 

persaudaraan tanpa adanya rasa meremehkan satu dengan yang lain. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan 

mengungkapkan suatu kondisi tertentu dari sebuah teks. Dengan melakukan 

pendekatan kualitatif, diharapkan penelitian ini mampu mengungkap dan menjelaskan 

mengapa Megawati Soekarno Putri menyatakan hal-hal seperti yang dikatakan dalam 

pidatonya itu.  

Dokumen sekunder berupa teks tulisan dalam media massa berupa media surat 
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kabar online. Objek/data Dalam penelitan ini data primernya adalah teks berita yang 

disajikan di media online. Tahap-tahap Analisis Dari model Sara Mills diadopsi unsur 

subjek dan objek. Kedua unsur tersebut dimodifikasi dengan subjek penceritaan dan 

objek penceritaan.  

Sementara model Fairclough diadopsi dari tiga dimensi AWK, yaitu analisis 

teks, analisis pemrosesan, dan analaisis sosial yang kemudian dimodifikasi menjadi 

deskripsi bahasa, interpretasi, dan eksplanasi ketidakadilan. Adapun cara menganalisis 

wacana kritis pada penelitian ini adalah: Menentukan teks atau wacana kritis yang akan 

dianalisis; Menentukan subjek penceritaan; Menentukan objek penceritaan; 

Menentukan deskripsi bahasa; Menentukan interpretasi jenis ideologi; Menentukan 

eksplanasi ketidakadailan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskriptif Seperti dijelaskan pada Bab dua, tahap-tahap analisis wacana yang 

pertama adalah menentukan teks atau wacana kritis yang akan dianalisis. Untuk itu 

penulis sajikan teks/wacana dari media surat kabar online yang penulis ambil dari 

website republika.co.id tanggal 10 Januari 2017 berjudul Megawati: Kalau Mau Jadi 

Orang Islam, Jangan Jadi Orang Arab dengan Reporter: Ali Mansur dan Redaktur: 

Joko Sadewo.  

Analisis Berdasarkan Teori Analisis Wacana Krisis Ideologi Rasis 

Berdasarkan teks di atas dapat ditentukan subjek dan objek penceritaannya. Subjek 

penceritaannya adalah media surat kabar Republika. Sedangkan objek penceritaannya 

adalah isi pidato Megawati dalam acara HUT ke-44 PDIP. Dalam isi pidato Megawati 

tersebut yang dijelaskan dalam teks berita yang ditulis di surat kabar daring Republika, 

mengisyaratkan seolah-olah ada kebencian Megawati terhadap aksi umat Islam akhir-

akhir ini yang mempermasalahkan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok 

terhadap konten surat Al Maidah ayat 51.  

Megawati berpikir aksi-aksi tersebut sebagai dalih agar Ahok gagal ikut dalam 

pemilihan gubernur DKI dengan alasan Ahok beretnis Cina dan Ahok bukan beragama 

Islam. Akhirnya isu itu jadi meluas ke permasalahan yang lain. Megawati menganggap 

bahwa pemikiran-pemikiran ulama yang ikut dalam aksi tersebut adalah upaya untuk 
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membuat negara Indonesia menjadi negara Islam, aturan-aturan yang dipakai 

bersyariatkan Islam, segala tingkah-polah harus seperti orang Arab yang merupakan 

asal mulanya ajaran Islam berkembang. Padahal tidak seperti itu.  

Karena penampilan ulama seperti orang Arab, tingkah-lakunya pun seperti 

orang Arab, dan orang-orang yang mendukungnya pun berpikkiran yang sama. 

Apakah itu lantas menjadikan orang-orang muslim yang mendukung ulama atau yang 

ikut dalam aksi-aksi itu menjadi orang-orang Arab? Tidak memiliki rasa toleransi 

terhadap kebhinekaan yang ada di Indonesia. Apa yang salah dengan bangsa Arab? 

Dalam pidato Megawati, ia mempersoalkan orang yang beragama tetapi 

menanggalkan ke-Indonesiaannya.  

Ia menyebut, “kalau mau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab.” Kalau mau 

jujur, kita bisa tilik sejarah, seperti yang digaungkan Bung Karno “Jas Merah” jangan 

sekali-kali melupakan sejarah, maka Arab dan Dunia Arab begitu banyak membantu 

negara Indonesia yang baru merdeka. Menjadi Islam bukan berarti menjadi kearab-

araban, sebab menjadi kearab-araban belum tentu Islam.  

Tapi ingat, Rasulullah Saw itu orang Arab, dan Al Qur’an diturunkan dalam 

bahasa Arab. Tetapi jelas, menjadi muslim berarti mengakui Allah sebagai Dzat satu-

satunya yang layak disembah dan ditaati, artinya? Baginya tidak ada hukum yang lebih 

layak dari hukum Allah. Konsekuensinya? Semuanya ada setelah Allah dan Rasul-

Nya. Apakah itu kostitusi, apakah itu perundangan, bahkan itu hidup manusia.  

Sebab kita semua dari dan akan kembali pada Allah. Sebaliknya bila ada yang 

mengaku Muslim, tapi malah menjadikan hukum Islam sebagai masalah, sebagai 

ancaman. Kita tanya, apakah Kitabullah dan Sunnah masih jadi rujukannya? 

Mengingat ideologi bangsa bukanlah produk seorang tokoh melainkan kesepakatan 

yang telah disepakati bersama. Megawati juga mengatakan tentang pihak-pihak yang 

dianggapnya antikebhinekaan.  

Mereka disebut Megawati sebagai penganut ideologi tertutup yang memicu isu 

konflik bernuasa SARA. Mereka bertentangan dengan Pancasila. Apa yang dimaksud 

Mega dengan ideologi tertutup? Apakah islam dengan pemahaman syariat (termasuk 

di dalamnya pelarangan non Muslim menjadi pemimpin) dianggap sebagai ideologi 

tertutup.  
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Bila benar bahwa yang dimaksud ketua umum PDIP itu dengan ideologi 

tertutup, pertanyaannya adalah apakah penerapan syariat dan keyakinan Muslim 

bahwa non Muslim haram dipilih sebagai pemimpin merupakan perwujudan ideologi 

tertutup? Bila benar, bukankah salah satu sumber hukum materil dalam sistem hukum 

Indonesia adalah norma hukum Islam (syariat)? Bukankah yang menghendaki 

pemimpin harus beragama Islam adalah K.H. Wahid Hasyim yang juga salah satu 

bapak pendiri bangsa.  

Apakah Megawati ingin mempredikatkan K.H. Wahid Hasyim sebagai 

penyebar ideologi tertutup? Tampaknya pidato Megawati pada HUT PDIP tidak hanya 

diwarnai dengan tuduhan anti Islam dan peremehan terhadap Arab, namun juga 

beraroma mitos terkait pemahamannya terhadap Pancasila, konstitusi, dan 

kebhinekaan.  

Pada kutipan teks berita di atas juga ditulis kutipan isi pidato Megawati yang 

menyatakan “Mereka memaksakan kehendaknya sendiri; tidak ada dialog, apalagi 

demokrasi. Apa yang mereka lakukan, hanyalah kepauhan yang lahir dari watak 

kekuasaan totaliter, dan dijalankan dengan cara-cara totaliter pula. Bagi mereka, teror 

dan propaganda adalah jalan kunci tercapainya kekuasaan.”  

Seolah-olah Megawati ingin mengatakan bahwa Islam itu suka melakukan 

teror dan propaganda, padahal pada kenyataannya Islam itu damai. Setiap aksi “demo” 

yang dilakukan selalu berjalan dengan damai, akan tetapi ada saja pihak-pihak yang 

ingin mengganggu kedamaian umat Muslim. Umat agama mana yang akan diam ketika 

agama/kepercayaan yang mereka anut dinistakan/dilecehkan oleh pihak lain? Bahkan 

dalam kutipan isi pidatonya, presiden Republik Indonesia kelima itu menyatakan para 

pemimpin yang menganut ideologi tertutup mempromosikan diri mereka sebagai para 

peramal masa depan.  

Megawati menambahkan, para penganut ideologi tertutup kerap meramal 

kehidupan setelah dunia fana. “padahal mereka sendiri tentu belum pernah 

melihatnya.” Ini jelas menjadi pertanyaan besar, apakah Megawati benar-benar 

meyakini Islam sebagai agamanya atau tidak? Sudah jelas bahwa percaya kepada 

kehidupan setelah hari akhir/kiamat itu merupakan bagian dari rukun iman dalam 

ajaran Islam, bahkan jelas diterangkan dalam kitab suci Al Qur’an bagaimana 
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kehidupan setelah dunia fana itu akan terjadi.  

Eksplanasi Ketidakadilan Teks yang dimuat pada surat kabar daring tersebut 

berisi tentang kutipan pidato Megawati Soekarno Putri dalam acara HUT ke-44 PDIP. 

Ia berbicara seperti itu karena sedang berada pada perkumpulan anggota partainya, 

dimana ia menjabat sebagai ketua umum. Dalam hal ini, Megawati berkuasa 

mengatakan apapun yang dipikir olehnya benar. Walau pada kenyataannya apa yang 

ia katakan belum tentu benar.  

Ia menganggap apa yang dilakukan ulama dan kaum muslim dalam aksi-aksi 

yang mengatasnamakan membela Islam sebagai perusakan, sebagai aksi anti 

kebhinekaan, sebagai teror dan propaganda. Bahkan ia menganggap ulama adalah 

peramal depan karena mendakwahkan apa yang akan terjadi setelah dunia fana/kiamat. 

Ia pun menyinggung-nyinggung bangsa Arab. Jika ingin jadi orang Islam, jangan jadi 

orang Arab.  

Apa yang salah dengan bangsa Arab? Dari semua pernyataan Megawati dalam 

pidatonya tersebut mengambarkan bahwa orang-orang muslim yang menganggap 

syariat Islam lebih utama dibandingkan hukum negara adalah orang-orang yang tidak 

berkembang, tidak toleran.  

 

SIMPULAN  

Berita pada surat kabar daring Republika yang berisi kutipan pidato Megawati 

yang menyinggung tentang “Jika ingin jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab.” 

Pihak penulis dari surat kabar tersebut berusaha menyampaikan apa adanya dari isi 

pidato Megawati itu.  

Tetapi yang penulis kritik adalah isi pidato Megawati yang merendahkan 

bangsa Arab dan kaum muslim Indonesia yang ikut dalam aksi bela islam beberapa 

waktu yang lalu. Pernyataan Megawati tersebut didukung oleh para 

pendukung/anggota partainya, karena pidato itu disampaikan saat HUT ke-44 PDIP. 

Hal ini menjadi kekuatan Megawati untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya 

karena ia berada di posisi ketua umum PDIP.  

Kekuasaannya menguatkan ia untuk bebas melontarkan wacana-wacana yang 

dapat dikategorikan rasis tersebut. Rasis terhadap bangsa Arab dan rasis terhadap 
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kaum muslim yang ikut aksi bela islam.  
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ABSTRAK 
Budaya literasi sastra di kalangan anak-anak SD masih rendah. Hal itu disebabkan 
karena di sekolah tidak ada perpustakaan yang memadahi, koleksi buku sastra yang 
cukup, dan tidak ada kewajiban bagi para siswa membaca karya sastra. Di dalam 
makalah ini dibahas cara menumbuhkan budaya literasi sastra di kalangan anak-anak 
SD. 
Kata Kunci: budaya, literasi sastra, anak-anak SD. 
 
ABSTRACT 
The culture of literature literacy in elementary school students is low. It is coused by 
the unavailability of appropriate library at thair schools, the lack collection of literary 
words, and no obligatory task in reading literary works. Moreover, this paper 
discoused the way to foster literature literacy in students of elementary school. 
Kaywords: culture, literary literacy, elementary school student. 
 

PENDAHULUAN 

       Hasil penelitian (Mulyono, 2017) menunjukkan bahwa kemampuan menulis puisi 

anak-anak Indonesia tidak hanya dimiliki oleh remaja dan orang dewasa, tetapi juga 

anak-anak. Remaja penulis puisi anak-anak misalnya Nganthi Wani (2009) dengan 

kumpulan puisinya Selepas Bapakku Hilang. Sejumlah penyair dewasa juga menulis 

puisi anak-anak. Disebutkan oleh Suyatno et al (2008) bahwa sejumlah penyair dewasa 

yang menulis puisi anak-anak di antaranya  Asrus Sani dengan salah satu puisinya 

yang berjudul “Surat dari Ibu”, Chairil Anwar dengan salah satu puisinya berjudul 

“Derai-derai Cemara”, Eka Budianta dengan salah satu puisinya berjudul “Nyanyian 

Sederhana dari Seekor Ular”, Emha Ainun Nadjib dengan salah satu puisinya berjudul 

“Abadi Kerinduan”, Korrei Layun Rampan dengan salah satu puisinya berjudul 

“Sajak”, dan Sapardi Djoko Damono dengan salah satu puisinya berjudul “Sepasang 

Sepatu Tua”. 

        Tidak sedikit usia anak-anak yang menulis puisi. Abdurahman Faiz telah menulis 

puisi anak-anak sejak kelas V sekolah dasar (SD). Salah satu kumpulan puisi yang 
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telah berhasil diterbitkannya adalah Aku Ini Puisi Cinta (2005). Jika di Jakarta ada 

Abdurahman Faiz yang putra dari pengarang Helvi Tiana Rosa itu, di Tegal ditemukan 

penyair cilik putra penyair dan penyiar (radio) Atik Priyanti. Siapa lagi kalau bukan 

Neva Zahrani (2016) dengan kumpulan puisinya berjudul Andai Aku Jadi Presiden. 

Majalah anak-anak Bobo setiap kali terbit dimuat di dalamnya sejumlah puisi anak-

anak Indonesia yang penulisnya anak-anak SD. 

        Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa anak-anak tidak hanya trampil 

membaca, juga menulis puisi anak-anak. Budaya membaca dan menulis karya sastra 

atau literasi sastra, ternyata dapat ditumbuhkan melalui penyediaan fasilitas buku-

buku di perpustakaan dan pemberian tugas membaca karya sastra. Pengakuan yang 

disampaikan oleh dua orang pengarang dan penyair ternama Indonesia, yaitu Ajip 

Rosidi dan Arswendo Atmowiloto membuktikan hal itu. 

        Melalui tulisannya yang berjudul “Memberi Kesaksian Tentang Hidup” (Eneste, 

1983: 134) Ajip Rosidi memberikan kesaksiannya bahwa ketrampilannya menulis 

karena kebiasaannya  membaca. Kutipan berikut ini menunjukkan hal itu. 

        ... Sukar bagi saya sekarang untuk mencari sebab yang sebenarnya mengapa saya 

suka menulis. Karena gemar membaca buku-buku perpustakaan di sekolah (yang 

disediakan oleh Balai Pustaka)? Karena ayah saya dan paman saya suka 

memuatkan karangan dalam surat kabar daerah?... 

        Hal yang sama dikemukakan oleh Arswendo Atmowiloto. Di dalam tulisannya 

yang berjudul “Pengalaman Menulis dan Proses Kreatif” (Eneste, 1983: 178) 

pengarang buku Mengarang itu Gampang mengaku bahwa ketrampilan menulisnya 

diperolah karena banyak membaca. ”Ini semua adalah latar belakang modal yang luar 

biasa. Tanpa banyak membaca, keinginan saya untuk menjadi pengarang tak akan 

pernah lahir”. 

        Jadi, kita tahu bahwa keberadaan fasilitas perpustakaan sekolah dan kebiasaan 

membaca karya sastra dapat menumbuhkan budaya literasi sastra. Oleh karena itu, 

agar budaya literasi sastra di kalangan anak-anak SD tumbuh, maka fasilitas 

perpustakaan sekolah harus ada dan kebiasaan membaca mereka harus dipacu maju 

melalui proses pembelajaran yang benar di kelas. 
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LITERASI SASTRA 

        Literasi sastra adalah ketrampilan membaca dan menulis karya sastra. Literasi 

sastra berasal dari kata literasi dan sastra. Kalantzis (2015) menyebutkan bahwa pada 

awal kemunculannya literasi dimaknai sebagai keberaksaraan atau melek aksara. 

Fokus utama literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. 

        Lebih lanjut, Kalantzis (2015) menyebutkan bahwa pada perkembangan  

berukutnya literasi berarti melek membaca, menulis, dan numerik. Tiga hal tersebut 

merupakan kemampuan utama dalam kecakapan hidup. Ketrampilan numerik berarti 

kemampuan mengenal angka dan berhitung.  

        Alwasilah (2008) menyamakan literasi sebagai literasi kritis. Literasi kritis adalah 

ketrampilan untuk melihat sesuatu secara kritis dan kemampuan untuk menganalisis, 

memahami dan menafsirkan isi teks, baik teks tulis ataupun lisan. Berdasarkan hal itu, 

dikenal sejumlah literasi, yaitu literasi komputer (computer literacy), literasi media 

(media literacy), literasi teknologi (technology literacy), literasi ekonomi (economy 

literacy), literasi informasi (information literacy), literasi moral (moral literacy), dan 

literasi sastra (literature literacy). 

        Sudah disebutkan di muka bahwa budaya literasi sastra akan tumbuh dengan baik 

manakala terdapat fasilitas buku-buku perpustakaan sekolah, ada tugas membaca 

karya sastra, dan pelaksanaan pembelajaran yang benar di kelas. Semua itu, 

dilaksanakan di sekolah dalam proses pembelajaran. 

 

PERPUSTAKAAN SEKOLAH 

        Hartono (Hartono, 2016: 26) di dalam bukunya yang berjudul Manajemen 

Perpustakaan Sekolah: Menuju Perpustakaan Modern dan Profesional menyebutkan 

bahwa istilah perpustakaan berasal dari kata liber atau libri yang artinya ‘pustaka’ atau 

‘kitab’. Perpustakaan atau library berarti “ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun 

gedung itu sendiri yang dipergunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya 

yang biasanya disimpan dengan tata susunan tertentu untuk dipergunakan pembaca 

dan tidak untuk dijual”. 
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        Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada di lembaga pendidikan 

sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan dan 

merupakan sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah 

yang bersangkutan. Perpustakaan sekolah berada di lembaga pendidikan sekolah. Di 

SD terdapat perpustakaan sekolah SD, di SMP ada perpustakaan sekolah SMP, dan di 

SMA terdapat perpustakaan sekolah SMA. 

        Di dalam Dictionary of Library and Information Science disebutkan bahwa 

perpustakaan di sekolah dasar dan lanjutan, baik yang dikelola pemerintah ataupun 

swasta, berfungsi memberikan jasa layanan informasi para siswa dan kebutuhan 

kurikulum dari para guru dan karyawan sekolah yang bersangkutan. Perpustakaan 

sekolah melaksanakan tugasnya dengan mengelola koleksi perpustakaan berupa buku-

buku, terbitan berseri, dan media lainnya yang cocok untuk diberikan kepada 

penggunakan tingkatan sekolah tersebut. 

        Dasar penyelenggaraan perpustakaan sekolah dan madrasah adalah Bab VI 

Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Di sana 

disebutkan (1) setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang 

memenuhi standard nasional perpustakaan nasional dengan memperhatikan standard 

nasional pendidikan, (2) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan 

sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah 

mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik, (3) mengembangkan 

koleksi yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan, (4) perpustakaan 

sekolah/madrasah melayani peserta didik dan pendidik kesetaraan yang dilaksanakan 

di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, (5) perpustakaan 

sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi 

komunikasi dan informasi, (6) sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 

5% dari anggaran belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan 

perpustakaan (Undang-Undang No. 43/2007). 

        Di dalam Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah (2006), disebutka 

bahwa fungsi perpustakaan sekolah adalah (1) sebagai pusat kegiatan belajar 

mengajar, yang menyediakan koleksi bahan perpustakaan untuk mendukung proses 

belajar mengajar, (2) sebagai pusat penelitian sederhana, yang menyediakan koleksi 
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bahan perpustakaan yang bermanfaat untuk melaksanakan penelitian sederhana bagi 

peserta didik, (3) sebagai pusat membaca guna menambah ilmu pengetahuan dan 

rekreasi, yang menyediakan koleksi bahan perpustakaan yang bermanfaat untuk 

menambah wawasan dan mendapatkan ilmu pengetahuan serta rekreasi intelektual 

bagi peserta didik dan tenaga kependidikan. 

        Hartono (2016: 26) di dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perpustakaan 

Sekolah: Menuju Perpustakaan Modern dan Profesional Manajemen Perpustakaan 

Sekolah: Menuju Perpustakaan Modern dan Profesional,  menyebutkan bahwa secara 

umum perpustakaan sekolah memiliki lima fungsi, yaitu (1) fungsi pendidikan, (2) 

fungsi penyimpanan, (3) fungsi penelitian, (4) fungsi informasi, dan (5) funsi rekreasi 

dan kultural. Perpustakaan sekolah berfunsi pendidika karena menyediakan berbagai 

bentuk koleksi yang berfungsi menunjang pelaksaan pendidikan, misalnya 

menyediakan materi pokok dan tambahan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. 

Perpustakaan sekolah berfungsi penyimpanan karena di perpustakaan disimpan karya 

siswa, guru, dan berbagai karya tentang kependidikan. Perpustakaan sekolah berfungsi 

penelitian karena perpuskaan dijadikan tempat pelaksanaan penelitian, khususnya 

penelitian dengan studi kepustakaan. Perpustakaan sekolah berfungsi informasi karena 

perpustakaan menyediakan berbagai informasi, misalnya di sana tersimpan berbagai 

bentuk referensi yang berupa kamus dan ensiklopedi. Perpustaan juga berfungsi 

rekreasi atau tempat mendapatkan hiburan, misalnya karena di perpustakaan juga 

tersedia karya-karya sastra yang dapat menghibur pembacanya di samping mendidik. 

 

KEBIASAAN MEMBACA  

        Dengan adanya fasilitas perpustakaan kebiasaan membaca siswa diharapkan akan 

tumbuh.  Tarigan (2008: 7) menyebutkan bahwa membaca adalah suatu proses yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk mendapatkan pesan, yang hendak 

disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau tulisan. Termasuk membaca 

adalah membaca buku, membaca majalah, membaca artikel, membaca laporan, dan 

sebagainya.  

        Dari segi linguistik membaca diartikan sebagai suatu proses mendapatkan 

kembali informasi yang telah diberikan oleh penulis. Jadi, membaca berkebalikan 
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prosesnya dengan menulis. Jika penulis berusaha untuk menyampaikan informasi 

maka pembaca berusaha untuk mendapatkan kembali informasi yang diberikan 

penulis. 

        Di dalam bukunya yang berjudul Membaca sebagai Suatu Ketrampilan 

Berbahasa, Tarigan (2008: 9-10) menyebutkan tujuh tujuan membaca karya sastra, 

yaitu: 

1. membaca dilakukan untuk menemukan yang dilakukan oleh sejumlah tokoh; 

2. membaca sastra dilakukan untuk mengetahui mengapa suatu topik termasuk 

topik yang baik dan menarik; 

3. membaca sastra dilakukan untuk mengetahui  isi cerita secara keseluruhan; 

4. membaca sastra dilakukan untuk mengetahui mengapa tokoh cerita melakukan 

sesuatu; 

5. membaca sastra dilakukan untuk mengetahui berbagai hal yang tidak wajar 

pada tokoh; 

6. membaca sastra dilakukan untuk menemukan apakah tokoh berhasil atau hidup 

dengan ukuran-ukuran tertentu, dan 

7. membaca sastra dilakukan untuk menemukan bagaimana cara tokoh berubah.  

        Kebiasaan membaca siswa SD tidak akan tumbuh dengan sendirinya, kecuali  ada 

motivasi atau tugas dari guru. Maka itu, berkaitan dengan upaya menumbuhkan 

budaya literasi sastra siswa SD, guru perlu memberikan tugas membaca kepada siswa, 

misalnya siswa diminta membaca puisi, cerita pendek, atau cerita. Untuk dapat 

memperoleh bacaan, maka sekolah harus menyediakan buku atau berbagai bentuk 

bacaan di perpustakaan. Tanpa koleksi buku-buku bacaan di perpustakaan tugas 

membaca yang diberika oleh guru tidak akan bisa berjalan dengan baik.     

 

Model Penumbuhan Budaya Literasi Sastra Menurut Priyatni dan Nurhadi 

1. Konteks Pembelajaran di Kelas 

Pembelajaran ini dilakukan di kelas V dan VI SD dengan maksimal jumlah 

rombongan belajar 20 orang siswa. 

 

2. Tujuan Pembelajaran 
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a. Menumbuhkan budaya literasi kritis di kalangan siswa dengan mengenali aspek 

bunyi di dalam puisi yang meliputi anafora, epifora, dan sajak akhir. 

b. Menyusun tanggapan kritis terhadap aspek-aspek bunyi yang terdapat dalam 

puisi. 

3. Skenario Pembelajaran 

Tahap I     : Mengenali aspek bunyi dalam teks puisi (2 x 40 menit) 

Kegiatan 1: Membaca teks puisi yang terdapat di dalamnya aspek bunyi anafora, 

epifora, dan sajak. 

 

        Siswa diajak membaca teks puisi yang terdapat di dalamnya terdapat aspek 

anafora, epifora, dan sajak, yaitu membaca puisi anak-anak Indonesia yang berjudul 

“Gunung Kok Bangun Tidur” karya Nisrina Muslimah Asyhadiyah dan “Ayah” karya 

Saras Auliyarahma Banu. 

        Bacalah puisi berikut dengan cermat! 

 

(1) GUNUNG KOK BANGUN TIDUR 
Oleh Nisrina Muslimah Asyhadiyah,  
         Kelas VI SD Islam Bandar Kidul, Kediri, Jawa Timur 
 
Kata ilmuwan... kau tidur panjang 
Kata peneliti, kau sudah mati 
Dan tak mungkin hidup kembali 
Kata pakar, kau cuma tiang pancang 
Yang terus diam sepanjang zaman 
 
Tapi tiba-tiba kau bangun dari tidur 
Menggeliat dengan getaran di perut Bumi 
Menyemburkan asap panas ke atas Bumi 
Lalu meletus dahsyat tinggi menjulur 
 
Mengapa kau sapa kami dengan senyum letusan? 
Mengapa tidak dengan salam kesejahteraan 
Ataukah itu teguranmu untuk semua insan? 
Atas noda, nista, dan dosa nan bertumpuk? 
 
Duhai gunung  
Jujurlah padaku 
Jujurlah apa sebenarnya pesanmu 
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(2) AYAH 
Oleh: Sarah Auliarahma Banu, 
          Kelas V SDI Al-Husna, Bekasi 
 
Dulu Ayah kepala keluarga yang baik 
Dulu Ayah sering mengajakku jalan-jalan 
Dulu Ayah sering menggendongku 
Walau Ayah masih capai 
 
Tapi sekarang Ayah sudah tiada  
Aku tak bisa mendengar canda tawamu lagi 
Aku juga tak bisa melihat senyummu lagi 
Walaupun kalau aku nakal Ayah marah 
 
Tapi aku tahu Ayah sayang padaku 
Walau Ayah juga punya salah, kumaafkan 
Aku tahu semua orang punya salah 
Walau tak ada manusia yang sempurna 
 
Bagiku Ayah adalah ayah terbaik di dunia 
Ayah 
Aku rindu Ayah 
Aku sayang Ayah 

 
 

Kegiatan 2 : Menjawab pertanyaan untuk mengenali aspek bunyi yang terdapat di 

dalam puisi, yaitu anafora, epifora, dan sajak. 

 

        Untuk mengenali aspek bunyi yang terdapat pada puisi anak-anak Indonsia siswa 

diajak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan teks puisi, 

khususnya berkaitan dengan anafora, epifora, dan sajak. 

 

Bacalah kutipan puisi berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1-3! 

 
Kata ilmuwan... kau tidur panjang 
Kata peneliti, kau sudah mati 
Dan tak mungkin hidup kembali 
Kata pakar, kau cuma tiang pancang 
Yang terus diam sepanjang zaman 
 
Tapi tiba-tiba kau bangun dari tidur 
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Menggeliat dengan getaran di perut Bumi 
Menyemburkan asap panas ke atas Bumi 
Lalu meletus dahsyat tinggi menjulur 
 
Mengapa kau sapa kami dengan senyum letusan? 
Mengapa tidak dengan salam kesejahteraan 
Ataukah itu teguranmu untuk semua insan? 
Atas noda, nista, dan dosa nan bertumpuk? 

 
 

        Pertanyaan: 

1. Anafora adalah pengulangan bunyi yang berupa kata yang terdapat pada awal baris 

puisi. Tuliskan/Tunjukkan terdapat pada bait berapa anafora itu terdapat dan pada 

pengulangan kata apa! 

 

2. Epifora adalah pengulangan bunyi yang berupa kata yang terdapat pada akhir baris 

puisi. Tuliskan/Tunjukkanlah terdapat pada bait berapa epifora itu terdapat dan 

pada pengulangan kata apa! 

 

3. Sajak akhir adalah persamaan bunyi yang terdapat pada akhir baris puisi. 

Tuliskan/tunjukkan terdapat pada bait ke berapa sajak akhir itu dan pada 

pengulangan kata apa! 

 

Bacalah kutipan berikut untuk menjawab pertanyaan 4-6! 

 
Dulu Ayah kepala keluarga yang baik 
Dulu Ayah sering mengajakku jalan-jalan 
Dulu Ayah sering menggendongku 
Walau Ayah masih capai 
 
Tapi sekarang Ayah sudah tiada  
Aku tak bisa mendengar canda tawamu lagi 
Aku juga tak bisa melihat senyummu lagi 
Walaupun kalau aku nakal Ayah marah 
 
Tapi aku tahu Ayah sayang padaku 
Walau Ayah juga punya salah, kumaafkan 
Aku tahu semua orang punya salah 
Walau tak ada manusia yang sempurna 



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

 
948 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

 
Bagiku Ayah adalah ayah terbaik di dunia 
Ayah 
Aku rindu Ayah 
Aku sayang Ayah 

 
 

Pertanyaan: 

4. Anafora adalah pengulangan bunyi yang berupa kata yang terdapat pada awal baris 

puisi. Tuliskan/tunjukkan terdapat pada bait berapa anafora itu terdapat dan pada 

pengulangan kata apa! 

 

5. Epifora adalah pengulangan bunyi yang berupa kata yang terdapat pada akhir baris 

puisi. Tuliskan/tunjukkanlah terdapat pada bait berapa epifora itu terdapat dan pada 

pengulangan kata apa! 

 

6. Sajak akhir adalah persamaan bunyi yang terdapat pada akhir baris puisi. 

Tuliskan/tunjukkan terdapat pada bait ke berapa sajak akhir itu dan pada 

pengulangan kata apa! 

 

Bacalah kutipan berikut untuk menjawab pertanyaan 4-6! 

 

Tahap II : Memberi tugas siswa mencari 3 judul puisi yang terdapat di dalamnya 

anafora, epifora, dan sajak; memberi tugas siswa menulis puisi yang 

terdapat di dalamnya anafora, epifora, dan sajak. 

 

Kegiatan 1: Siswa diberi tugas pergi ke perlustakaan untuk mencari puisi yang terdapat 

di dalamnya anafora, epifora, dan sajak. 

 

Kegiatan 2: Siswa diminta untuk menulis puisi yang terdapat di dalamnya anafora, 

epifora, dan sajak. 

 

SIMPULAN 
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        Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa budaya literasi sastra dapat 

ditumbuhkan dengan melalui tiga hal, yaitu dengan membagun fasilitas perpustakaan 

sekolah, mewajibkan membaca karya sastra, dan pembelajaran sastra dengan benar. 

Pembelajaran sastra yang benar dilakukan di samping memberikan kesempatan siswa 

membaca sastra juga menulis karya sastra. 

        Artikel ini ditulis dengan diilhami hasil penelitian untuk disertasi atas bimbingan 

Agus Nuryatin, Suminto A Sayuti, dan Rustono. Oleh karena itu, kepada beliau bertiga 

kami ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Disertasi dimaksud adalah tentang 

puisi anak-anak Indonesia yang berjudul “Struktur dan Nilai Estetika Puisi Anak-anak 

Indonesia”. 
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ABSTRAK 
Salah satu pemarkah linguistik untuk menunjukkan kesantunan berbahasa adalah 
penggunaan kata sapaan. Kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
kesantunan berbahasa yang digunakan oleh masyarakat Baduy Dalam pada 
penggunaan kata sapaan dengan nama diri dan persona pronomina. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif 
dengan pendekatan sosiopragmatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk 
sapaan nama diri pada masyarakat Baduy Dalam adalah sebagai berikut: Sapaan laki-
laki sebelum menikah dengan menggunakan nama dewasa; sapaan laki-laki memiliki 
anak dengan [Ayah] + nama diri (anak sulung); sapaan wanita memiliki anak dengan 
[Ambu] + nama diri (anak sulung); (2) bentuk sapaan khusus untuk tunangan dengan 
[nama tunangan]; bentuk sapaan khusus bagi orang menikah dengan menggunakan 
kata [pangante’n];  bentuk sapaan untuk suami dengan [Ayah-ayah]; bentuk sapaan 
khusus untuk istri dengan [Ambu-ambu]; bentuk sapaan khusus untuk pasangan 
menikah tetapi tidak punya anak [Pangant n kolot]; bentuk sapaan khusus untuk laki-
laki tidak menikah dengan menggunakan bentuk sapaan [Aki sorangan]; dan bentuk 
sapaan khusus untuk perempuan tidak menikah [nini sorangan]; dan (3) bentuk sapaan 
persona pronomina dengan kata ganti orang kedua, yaitu (Aka girang, Nararaman h, 
Maneh). Tujuan penggunaan sapaan berdasarkan persona pronomina disesuaikan 
dengan tujuan penggunaan sapaan itu, misalnya sebagai wujud rasa hormat, 
menunjukkan rasa sakit hati, dan menunjukkan keakraban.  

 
 
Kata Kunci: Bentuk Sapaan, Nama Diri, Persona Pronomina, Masyarakat Baduy 

Dalam, dan Sosiopragmatik 
 
ABSTRACTS 
One of the linguistic markers that show language politeness is the use of greetings. 
This study aims to describe the politeness language used by the Baduy community, 
especially on the use of the word of self name and persona pronoun.  (1) the form of 
greeting of the name of self in the community of Baduy Dalam is as follows: Men's 
greeting before marriage by using adult name; greetings for man has children with 
[Ayah] + name of self (firstborn); greeting for woman has child with [Ambu] + name 
of self (firstborn); (2) a special greeting form for fiance with [fiance's name]; a special 
greeting form for married people using the word [pangante'n]; a special greeting form 
for husbands with [Ayah-ayah]; a special greeting form for a wife with [Ambu-ambu]; 
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a special greeting form for married couples but no children [Pangant n kolot]; a 
special greeting form for unmarried males using a greeting form [Aki sorangan]; and 
a special greeting form for unmarried women [nini sorangan]; and (3) the purposes 
of using a greeting based on personal pronouns are as a form of respect, showing pain, 
and showing intimacy.  
 
Keywords: Forms of Greetings, Self Name, Persona Pronoun, Baduy Community, and 

Sociopragmatic. 
 
PENDAHULUAN 

Fenomena berbahasa yang digunakan oleh masyarakat tutur tidak dapat 

dipisahkan dalam kegiatan berkomunikasi. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat 

komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Masing-masing bahasa memiliki ciri 

khas yang berbeda-beda, cara penyampaian bahasa yang berbeda-beda pula, dan 

masyarakat penggunanya pun berbeda juga. Fishman dalam Chaer dan Agustina 

(2010: 36) mengatakan bahwa masyarakat tutur adalah suatu masyarakat yang 

anggotanya setidak-tidaknya mengenal satu variasi bahasa beserta norma-norma yang 

sesuai dengan penggunaannya. Pada masyarakat tutur yang hidup di suatu wilayah 

tertentu, mereka melakukan kontak bahasa dengan masyarakat yang lainnya dengan 

menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat tutur tersebut. 

Perilaku berbahasa tidak luput dari faktor sosial budaya yang terdapat pada 

masyarakat tutur pemakai bahasa tersebut, seperti halnya fenomena berbahasa yang 

digunakan oleh masyarakat tutur yang berada di Baduy, Provinsi Banten. Masyarakat 

Baduy Dalam merupakan salah satu masyarakat adat yang masih lestari di Indonesia. 

Masyarakat ini bermukim di wilayah Cibolegar di Provinsi Banten. Bahasa yang 

digunakan dalam komunikasi sehari-hari adalah bahasa Sunda. Pemakaian bahasa 

Sunda yang terdapat pada masyarakat adat tersebut tidak terlepas dari kesantunan 

berbahasa yang dipakai oleh masyarakat Baduy Dalam. Kesantunan berbahasa dalam 

berkomunikasi dipengaruhi oleh konteks sosial budaya serta norma-norma yang 

berlaku pada masyarakat tersebut. Yule (2014:104), mengatakan bahwa  kesopanan 

merupakan suatu konsep yang tegas, seperti gagasan, tingkah laku sosial yang sopan, 

atau etiket, terdapat dalam budaya.  

Beberapa ahli sosiopragmatik mengungkapkan tentang pentingnya 

penggunaan pemarkah kesantunan dalam berbahasa, khususnya pada pemakaian kata 

sapaan karena berdasarkan etiket bisa juga berfungsi untuk menyantunkan tuturan. 
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Dalam kajian sosiolinguistik, kata sapaan merupakan salah satu bentuk pemarkah 

linguistik yang sangat berpengaruh terhadap wujud pemakaian bahasa, khususnya 

dalam hal penggunaan kata sapaan yang digunakan oleh penutur wanita dan pria, Agus 

(2014: 2).  Chaer (2010:107) mengatakan bahwa kata sapaan adalah kata yang 

digunakan untuk menyapa, menegur orang yang diajak berbicara.   

Kajian tentang kesantunan berbahasa dan sapaan termasuk ke dalam salah satu 

bahasan linguistik interdisipliner dan merupakan telaah bahasa yang dikaitkan dengan 

substansi pemakai bahasa tersebut. Misalnya saja kesantunan berbahasa yang 

digunakan oleh masyarakat Baduy Dalam yang dapat dilihat pada pemakaian kata 

sapaan yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Penggunaan kata sapaan sudah 

diatur oleh norma-norma dan budaya pada masyarakat Baduy Dalam yang masih 

menganut adat. Kesantunan berbahasa dan sapaan ini sudah diturunkan secara turun 

menuruh dari nenek moyang orang Baduy sehingga mereka memiliki cara bertutur 

sapa yang santun dan ciri yang unik serta berbeda dengan pengguna bahasa yang 

lainnya.  

Bentuk sapaan yang digunakan oleh masyarakat Baduy Dalam sangat 

bervariasi, terutama pada saat menyapa. Pada ranah keluarga, dimana kata sapaan 

digunakan untuk menyapa anggota keluarga yang berada pada wilayah tersebut, 

terdapat kesantunan berbahasa yang bisa dilihat pada pemakaian sapaan dengan 

menggunakan istilah kekerabatan (IK) dan nama diri (ND) yang terdapat pada 

masyarakat Baduy Dalam.  Tidak hanya itu, masyarakat Baduy Dalam juga 

berkomunikasi dengan masyarakat luar yang tentunya diatur oleh adat istiadat dan 

norma yang berlaku di masyarakat Baduy Dalam. Untuk menunjukkan kesopanan, 

kata sapaan yang digunakan kepada masyarakat luar juga bervariasi dan disesuaikan 

dengan lawan tutur. Hal ini sejalan dengan pendapat Chaer dan Agustina (1995:5) 

mengatakan bahwa terjadinya kevariasian bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh 

penuturnya, tetapi karena interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. 

Adanya fenomena pemakaian variasi bahasa dalam masyarakat tutur dikontrol oleh 

faktor-faktor sosial, budaya, dan situasional. 

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan kesantunan berbahasa yang 

dapat diamati pada pemakaian sapaan yang digunakan oleh masyarakat Baduy Dalam. 
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Adapun tujuan khusus yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah 

penggambaran secara spesifik terkait dengan kesantunan berbahasa dalam bentuk 

sapaan yang digunakan dalam kehidupan keluarga dan sosial yang dilakukan oleh 

masyarakat Baduy Dalam serta konteks budaya yang berlaku pada masyarakat Baduy 

Dalam yang harus dipatuhi oleh setiap penutur pada saat menyapa.  

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau 

perilaku yang dapat diamati, Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2011:4). Penelitian 

ini fokus pada pemakaian bentuk sapaan dalam ranah keluarga dan sosial pada 

masyarakat Baduy. Peneliti harus terjun ke lapangan dan mengetahui seluk beluk 

budaya dan kultur yang ada di masyarakat tersebut pada saat menggunakan bahasa.  

 

BENTUK SAPAAN DI MASYARAKAT BADUY DALAM  

Kajian sosiopragmatik digunakan untuk membedah sistem kesantunan 

berbahasa yang digunakan oleh masyarakat Baduy Dalam dalam melakukan kegiatan 

menyapa antara satu anggota masyarakat dengan masyarakat lainnya.   

 

1. Penggunaan Bentuk Sapaan Nama Diri pada Masyarakat Baduy Dalam 

Masyarakat Baduy Dalam memiliki kesantunan berbahasa yang berbeda dan cara 

unik dalam sapaan. Masyarakat tutur di Baduy Dalam menyapa seseorang dengan 

sapaan  nama diri atau nama-nama tertentu yang telah disepakati bersama. Berikut ini 

bentuk sapaan nama diri yang digunakan oleh masyarakat Baduy Dalam Dalam untuk 

bertegur sapa dengan lawan tuturnya. 

a. Bentuk Sapaan Nama Diri dengan Nama Dewasa 

Sapaan nama diri yang sering digunakan oleh masyarakat Baduy Dalam adalah adalah 

dengan menggunakan nama dewasa, yaitu nama yang diberikan oleh teman-temannya 

pada saat dewasa. Hal ini hanya dilakukan sebagai bentuk keakraban antara teman-

teman sebaya.  
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Jadi, ada tradisi bahwa pada saat dewasa, nama yang sering digunakan adalah 

nama yang diberikan oleh kawan-kawan sebayanya. Berikut ini contoh bentuk sapaan 

nama diri yang digunakan oleh masyarakat Baduy Dalam: 

Jenis Kelamin Nama Lahir Nama Dewasa 

Wanita  Kasti Sarinah 

Wanita Aripah Arti 

Pria Karmin Doni 

Pria Misja Aji 

 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa anak-anak muda sebelum menikah 

sering menggunakan nama dewasa yang diberikan oleh teman-temannya. Nama diri 

tersebut digunakan sebagai bentuk sapaan untuk menunjukkan keakraban antara 

penutur dan mitra tutur serta tingkatan usia yang sebaya.  

b. Bentuk Sapaan Nama Diri (ND) untuk Memanggil Pria yang Memiliki Anak 

Ayah adalah kepala keluarga dari sebuah keluarga inti dalam istilah kekerabatan 

di masyarakat Baduy Dalam. Bentuk sapaan yang diberikan untuk menunjukkan rasa 

hormat seorang anak kepada orang tua laki-laki adalah dengan menggunakan 

panngilan [Ayah]. Namun, terdapat bentuk kesantunan berbahasa yang bisa 

ditunjukkan oleh seseorang yang ingin menyapa dan menunjukkan keakraban kepada 

seorang laki-laki yang sudah memiliki anak, bentuk sapaan yang bisa digunakan 

adalah dengan menggunakan panggilan [Ayah] yang diikuti oleh nama diri dari nama 

anak sulung baik perempuan maupun laki-laki. Seperti pada contoh berikut: 

Ayah Mursyid 

Ayah Karmain 

Ayah Karta 

Pada data di atas, dapat dilihat bahwa panggilan seperti [Ayah Mursyid], [Ayah 

Karmain], [Ayah Karta] digunakan untuk memanggil seorang laki-laki yang sudah 

memiliki anak. Bentuk sapaan nama diri yang bisa digunakan adalah dengan Istilah 

Kekerabatan + Nama Diri (anak sulung). Pada data di atas, [Mursyid, Karta, Karmain] 

adalah nama anak pertama dalam keluarga tersebut.  
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c. Bentuk sapaan Nama Diri (ND) untuk Memanggil untuk Memanggil Wanita 

yang Memiliki Anak 

‘Ibu’ adalah panggilan bagi seorang wanita yang melahirkan anak pada keluarga 

inti. Bentuk sapaan ‘ambu’ diberikan oleh seorang anak kepada wanita yang 

melahirkannya ke dunia. Panggilan ini merupakan sebuah wujud penghormatan 

seorang anak kepada orang tua perempuannya. Dalam kehidupan sehari-hari, ‘Ambu’ 

sebagai nama sapaan dalam istilah kekerabatan dapat diikuti dengan nama diri anak 

sulung baik laki-laki maupun perempuan yang digunakan sebagai bentuk rasa hormat 

dan bentuk keakraban antar anggota masyarakat tersebut. Perhatikan contoh berikut 

ini: 

Ambu Mursyid 

Ambu Karmain 

Ambu Karta 

Bentuk sapaan yang diberikan kepada seorang wanita yang memiliki anak dapat 

dengan menggunakan nama diri (ND) yang diikutkan setelah istilah kekerabatan (IK). 

Pada contoh di atas, dapat diketahui bahwa [Ambu Mursyid] memiliki makna bahwa 

ia adalah seorang ibu dari anak pertama bernama Mursyid.  

Kesantunan berbahasa dalam penggunaan sapaan dengan menggunakan nama diri 

tersebut untuk menunjukkan rasa hormat dan keakraban antara penutur dan mitra tutur 

yang berada pada komunitas masyarakat Baduy Dalam di kehidupan sosial.   

d. Bentuk Sapaan Nama Diri (ND) untuk Tunangan 

Sistem pernikahan pada Masyarakat Baduy Dalam adalah melalui perjodohan dan 

sejak lahir seorang anak sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Dalam sapaan, 

seseorang akan memanggil tunangan atau [bakal] dengan menggunakan sapaan nama 

diri (ND). Misalnya, Karmin atau Doni sudah dijodohkan dengan Aripah atau Arti, 

maka sapaan yang biasa digunakan oleh Doni kepada Arti dengan menggunakan nama 

diri. Kesantunan berbahasa yang diwujudkan pada penggunaan sapaan ini didasarkan 

pada hubungan kekraban antara penutur dan lawan tutur. 

 

2. Bentuk Sapaan Khusus pada Masyarakat Baduy Dalam 

a. Bentuk Sapaan untuk Seseorang yang Baru Menikah  
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Terdapat beberapa cara untuk memanggil anak laki-laki atau perempuan yang 

sudah menikah. Panggilan yang biasanya diberikan oleh orang tua atau masyarakat 

sebagai wujud keakraban dengan menggunakan istilah khusus, yaitu pangante’n.  

Sapaan ini diberikan kepada seseorang yang baru menikah dan belum memiliki 

anak. Misalnya, Ayah Karmain memanggil Karmain dengan sebutan [panganten] 

karena ia baru saja menikah dan masih belum memiliki anak. 

b. Bentuk Sapaan untuk Suami 

Suami sebagai seorang kepala rumah tangga memiliki panggilan sapaan yang 

terhormat dari istrinya. Panggilan yang biasa digunakan oleh seorang istri pada saat 

menyapa suami adalah dengan menggunakan kata sapaan [Ayah-ayah].  

Kesantunan berbahasa yang diwujudkan dalam kata sapaan ini digunakan sebagai 

wujud rasa hormat seorang istri kepada suaminya dan sebagai bentuk keakraban antara 

suami dan istri.  

c. Bentuk Sapaan untuk Istri 

Kesantunan berbahasa yang bisa dilihat dari pemakaian sapaan dari seorang istri 

sebagai belahan jiwa seorang suami adalah dari panggilan sayang yang diberikan oleh 

suami kepada istri. Seorang istri memiliki panggilan khusus dari suaminya sebagai 

bentuk keakraban dan rasa sayang suami terhadap istri. Panggilan atau sapaan khusus 

yang diberikan oleh suami kepada istri adalah dengan menggunakan bentuk sapaan 

[Ambu-ambu]. 

d. Bentuk Sapaan untuk Pasangan Menikah tetapi Tidak Punya Anak 

Sapaan yang unik juga diberikan kepada seseorang di lingkungan masyarakat 

Baduy Dalam yang sudah menikah tetapi tidak memiliki anak atau keturunan untuk 

menunjukkan keakraban antara warga masyarakat di lingkungan Baduy. Kesantunan 

berbahasa yang bisa diwujudkan dalam bentuk sapaan yang biasa digunakan oleh 

masyarakat tutur di Baduy adalah dengan sapaan [panganten kolot].  

e. Bentuk Sapaan untuk Laki-Laki Tidak Menikah 

Ada beberapa laki-laki di masyarakat Baduy Dalam yang tidak menikah sehingga 

ada sebutan khusus yang bisa digunakan oleh masyarakat tutur tersebut dengan 

menggunakan bentuk sapaan [aki sorangan].  
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Sapaan yang digunakan oleh masyarakat ini sebagai wujud keakraban antara 

penutur dan mitra tutur serta menunjukkan kesantunan dalam sapaan dengan menyebut 

[aki sorangan]. Artinya bahwa bukan hal yang tabu untuk menyebut seorang jomblo 

dengan istilah “aki sorangan”. 

f. Bentuk Sapaan untuk Perempuan Tidak Menikah 

Sama halnya dengan laki-laki, seorang wanita di masyarakat Baduy Dalam yang 

belum menikah atau tidak menikah akan disapa dengan menggunakan sapaan [nini 

sorangan]. 

Kata sapaan ini digunakan oleh masyarakat Baduy Dalam sebagai bentuk 

kesantunan berbahasa yang digunakan ketika bertemu dengan perempuan yang tidak 

menikah. Tidak hanya itu, sapaan ini juga digunakan sebagai wujud keakraban antar 

penutur dan mitra tutur.  

 

3. Bentuk Sapaan Persona Pronomina pada Masyarakat Baduy Dalam 

 Kesantunan berbahasa melalui sapaan dapat ditunjukkan dalam kegiatan 

berkomunikasi sehari-hari. Masyarakat Baduy Dalam juga mengenal bentuk sapaan persona 

pronomina. Kata ganti atau persona pronomina yang biasa digunakan oleh masyarakat Baduy 

Dalam untuk menyapa mitra tutur dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel. 1.1  

Bentuk Sapaan Pronomina Persona Masyarakat Baduy Dalam 

Bentuk Sapaan Pronomina 
Persona 

Bentuk Sapaan Bahasa Baduy Berdasarkan 
Tujuan Pemakaian Sapaan 

 
Sapaan untuk kata ganti orang 
kedua 

a. Sapaan tanda hormat: Aka Girang 
b. Sapaan ungkapan sakit hati: Nararaman h 
c. Sapaan ungkapan keakraban: Man h 

 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dibuat gambaran tentang pemakaian kata sapaan 

dengan menggunakan persona pronomina yang digunakan oleh masyarakat Baduy 

Dalam. Persona pronomina yang digunakan untuk menyapa lawan tutur oleh 

masyarakat Baduy Dalam yaitu persona pronomina kedua [aka girang, nararaman h, 

man h].  
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Berikut ini deskripsi pembahasan terkait dengan penggunaan sapaan dengan 

menggunakan persona pronomina: 

Penggunaan persona pronomina kedua pada masyarakat Baduy Dalam 

diperuntukkan kepada lawan tutur yang disapa. Bentuk sapaan dengan menggunakan 

kata ganti orang kedua, yaitu (aka girang, nararaman h, man h). Penggunaan persona 

pronomina tersebut disesuaikan dengan bentuk kesantunan berbahasa serta tujuan 

pemakaian sapaan dan konteks yang melatarbelakangi pemakaian sapaan tersebut.  

Penggunaan kata ganti untuk menyapa orang kedua bisa dengan menggunakan 

sapaan tanda hormat [Aka Girang]. Kata sapaan ini digunakan ketika seorang penutur 

bersapa langsung dengan mitra tutur dan merujuk pada kata ganti orang kedua yang 

tingkat usianya lebih tua dari pada penutur. Berikut contoh sapaan tersebut: 

Aka Girang bade kamana? 

Pada contoh tuturan di atas, konteks yang melatarbelakangi penggunaan tuturan 

tersebut adalah seorang lawan tutur yang bertemu dengan orang yang usianya lebih tua 

dan sebagai wujud rasa hormat, maka persona pronomina yang digunakan adalah [Aka 

Girang]. 

Jika seseorang mengungkapkan kekesalan atau sakit hati pada seseorang melalui 

tutur sapaan, maka dapat dilihat bahwa bentuk sapaan yang bisa digunakan adalah 

[nararaman h]. Penggunaan sapaan ini sesuai dengan konteks dan latar belakang dari 

pemakaian sapaan tersebut. Berikut ini contoh sapaan tersebut: 

Nararaman h kamana bae!! 

Pada contoh tuturan di atas, konteks yang melatarbelakangi penggunaan tuturan 

tersebut adalah seorang lawan tutur yang tidak pernah kelihatan dank arena kesal atau 

sakit hati, maka persona pronomina yang digunakan adalah [nararaman h]. 

Pada sapaan dengan menggunakan persona pronomina kedua, maka sapaan untuk 

menunjukkan keakraban adalah dengan kata sapaan [man h]. Kata sapaan ini biasa 

digunakan oleh orang yang usianya sebaya dan untuk menunjukkan keakaraban. 

Seperti terlihat dalam contoh berikut: 

Man h kamana bae!! 



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

 
959 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

Berdasarkan contoh data di atas, dapat dilihat bahwa pembicara menanyakan jika 

lawan tutur yang memiliki usia sebaya pergi kemana saja karena tidak pernah ketemu 

sehingga persona pronomina [man h] digunakan dalam tuturan. 

 

 

PENUTUP 

  Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut. 

Pertama, bentuk sapaan dengan menggunakan nama diri pada masyarakat Baduy 

Dalam adalah sebagai berikut: Sapaan dengan menggunakan nama diri bagi laki-laki 

sebelum menikah dengan menggunakan nama dewasa; sapaan bagi laki-laki yang 

memiliki anak dengan [ayah] + nama diri (anak sulung); sapaan wanita yang memiliki 

anak dengan [ambu] + nama diri (anak sulung). 

Kedua, bentuk sapaan khusus bagi orang untuk Tunangan dengan menggunakan 

nama tunangan; bentuk sapaan khusu yang diberikan untuk Seseorang yang baru 

menikah dengan menggunakan kata [ pangante’n];  bentuk sapaan untuk Memanggil 

suami dengan menggunakan kata sapaan [Ayah-ayah]; sapaan untuk memanggil istri 

dengan menggunakan bentuk sapaan [Ambu-ambu]; bentuk sapaan untuk pasangan 

menikah tetapi tidak punya anak adalah dengan sapaan [pangant n kolot]; bentuk 

sapaan khusu untuk laki-laki tidak menikah dengan menggunakan bentuk sapaan [aki 

sorangan]; dan bentuk sapaan untuk perempuan tidak menikah dengan menggunakan 

sapaan [nini sorangan]. 

Ketiga, bentuk sapaan dengan menggunakan persona pronomina dengan 

menggunakan kata ganti orang kedua, yaitu (aka girang, nararaman h, maneh). 

Tujuan penggunaan sapaan berdasarkan persona nomina disesuaikan dengan tujuan 

penggunaan sapaan itu, misalnya sebagai wujud rasa hormat, menunjukkan rasa sakit 

hati, dan menunjukkan keakraban.  
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ABSTRAK 
Literasi merupakan salah satu aktivitas penting untuk memulai kehidupan. Budaya 
literasi yang tertanam dalam diri peserta didik mempengaruhi tingkat keberhasilan 
baik di sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Rendahnya literacy 
awareness bangsa Indonesia saat ini semakin melemahkan daya saing bangsa dalam 
persaingan global. Sumber daya manusia Indonesia kurang kompetitif karena 
kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akibat dari rendahnya 
kemampuan baca-tulis. Membaca belum menjadi kebutuhan hidup dan belum menjadi 
budaya. Maka, perlulah menciptakan strategi untuk perubahan budaya dalam upaya 
meningkatkan minat baca peserta didik di Indonesia. Tujuan makalah ini yaitu: (1) 
menguraikan tentang minat baca dan sebab rendahnya minat baca peserta didik; (2) 
mengulas tujuh strategi peningkatan minat baca peserta didik.  
 
Kata Kunci: Strategi Peningkatan Minat Baca, Peningkatan Minat Baca, Minat Baca 

Peserta  Didik, Literasi Sekolah. 
 
 

ABSTRACT 
Literacy is one of the most important activities to start life. The literacy culture 
embedded in learners influences the success rate both in school and in social life. The 
low literacy awareness of the Indonesian nation today is increasingly weakening the 
nation's competitiveness in global competition. Indonesia's human resources are less 
competitive due to the lack of mastery of science and technology resulting from low 
literacy. Reading has not become a necessity of life and is not yet a culture. Thus, it is 
necessary to create a strategy for cultural change in the effort to increase the reading 
interest of learners in Indonesia. The purpose of this paper are: (1) to describe reading 
interest and the low interest in reading the students; (2) review the seven strategies to 
increase reading interest of learners 
 

Keyword: Strategies for Improving Reading Interest, Improving Reading Interest, 
Interest in  Readers Educate, Literacy School 
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PENDAHULUAN 

Literasi merupakan salah satu aktivitas penting untuk memulai kehidupan. 

Budaya literasi yang tertanam dalam diri peserta didik mempengaruhi tingkat 

keberhasilan, baik di sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Farr (1984) 

menyebut bahwa “Reading is the heart of education”. Dalam Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan   pasal   48   ayat   1   dinyatakan   bahwa   

“Pembudayaan kegemaran  membaca  dilakukan  melalui  keluarga,  satuan  

pendidikan dan   masyarakat”.   Selanjutnya   dalam   pasal   49   dinyatakan  bahwa 

“pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman 

Bacaan Masyarakat untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca”.  

Tahun 1996 Taufiq Ismail menemukan perbandingan tentang budaya baca di 

kalangan pelajar, rata-rata lulusan SMA di Jerman membaca 32 judul buku, di Belanda 

30 buku, Rusia 12 buku, Jepang 15 buku, Singapura 6 buku, Malaysia 6 buku, Brunei 

7 Buku, sedangkan Indonesia 0 buku. Hasil studi Vincent Greannary yang 

dikutip World Bank dalam sebuah laporan pendidikan“Education in Indonesia: From 

Crisis to Recovery” tahun 1998 mengungkapkan kemampuan membaca siswa kelas VI 

SD di Indonesia mendapatkan poin 51,7. Jauh di bawah Hongkong (75,5), Singapura 

(74,0), Thailand (65,1), dan Filipina (52,6). Hasil ini menunjukkan bahwa membaca 

dalam sistem pendidikan nasional kita secara faktual belum terintegrasi dengan 

kurikulum. Selain itu, minat baca peserta didik masih rendah. 

Faktor yang menjadi sebab rendahnya minat baca peserta didik antara lain 

adalah: (1) derasnya  arus  hiburan  melalui  peralatan  pandang  dengan, misalnya  

televisi  dan  film  dalam  tarap  tertentu  merupakan persaingan keras terhadap minat 

baca masyarakat; (2) kurangnya  tindakan  hukum  yang  tegas  meskipun  sudah  ada 

undang-undang  hak  cipta  terhadap  pembajakan  buku  yang merajalela   dengan   

memberi   akibat   secara   tidak   langsung terhadap minat baca; (3) kurangnya  

penghargaan  yang  memadai  dan  andil  terhadap kegiatan  atau  kreativitas  yang  

berkaitan  dengan  perbukuan, dapat mengurangi minat dalam masalah perbukuan; (4) 

lingkungan  keluarga,  misalnya  kurangnya  keteladanan  orang tua   dalam   

pemanfaatan   waktu   senggang   dapat   memberi dampak terhadap minat baca sejak 

masa kanak-kanak. Dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan tujuh progam 



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

 
963 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

peningkatan minat baca bagi peserta didik, yaitu:  (1) Pengelolaan Perpustakaan; ( 2) 

Seminar dan Workshop; ( 3) Gerakan 60 Menit Membaca setiap Pagi; (4) Lomba 

Literasi Sekolah; (5) Bedah Buku; (6) Literacy Award; dan  (7) Pameran Buku. 

 

PEMBAHASAN 

1. Minat Membaca 

Slameto   (dalam   Hurlock,   1994:114)   menyatakan   “minat   adalah 

kecenderungan  yang  tetap  untuk  memperhatikan  dan  mengenang  beberapa 

kegiata”.  Kegiatan  yang  diminati  seseorang  diperhatikan  terus-menerus  yang 

disertai dengan rasa senang. Minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan dari situ 

diperoleh kepuasan.  Berdasarkan   pendapat   diatas   dapat    sisimpulkan   bahwa   

minat merupakan suatu sikap batin dari dalam diri seseorang yang merupakan suatu 

perhatian  khusus  terhadap  suatu  hal  tertentu  yang  tercupta  dengan  penuh kemauan 

dan perasaan senang yang timbul dari dorongan batin seseorang.  

Hurlock   (1993:   67)   menyatakan   “minat   baca   merupakan   sumber 

motivasi   kuat   bagi   seseorang   untuk   menganalisa   dan   mengingat   serta 

mengevaluasi  bacaan  yang  telah  dibacanya,  yang  merupakan  pengalaman belajar  

menggembirakan  dan  akan  mempengaruhi  bentuk  serta  intensitas seseorang  dalam  

menentukan  cita-citanya  kelak  dimasa  yang  akan  datang.  

Rahim (2005: 28) menyatakan “minat baca adalah keinginan yang kuat disertai 

dengan  usaha-usaha  seseorang  untuk  membaca”.  Orang  yang  mempunyai minat  

membaca  yang  kuat  akan  diwujudkannya  dalam  kesediaannya  untuk mendapat  

bahan  bacaan  dan  kemudian  membacanya  atas  kesadarannya sendiri atau dorongan 

dari luar.  Menurut Wahadaniah (dalam Ratnasari, 2011: 16), “minat baca adalah suatu 

perhatian yang kuat dan mendalam disertai perasaan senang terhadap kegiatan  

membaca,  sehingga  dapat  mengarahkan  seseorang  untuk  membaca dengan  

kemauannya  sendiri  atau  dorongan  dari  luar”.  Minat  membaca  juga merupakan  

perasaan  senang  seseorang  terhadap  bacaan  karena  adanya pemikiran  bahwa  

dengan  membaca  itu  dapat  diperoleh  kemanfaatan  bagi dirinya.   

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat baca merupakan 

kecenderungan, keinginan yang kuat disertai dengan  usaha-usaha  seseorang  untuk  
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membaca. Perhatian bisa dilihat dari perhatiannya terhadap kegiatan membaca, 

mempunyai kemauan yang tinggi untuk membaca, dorongan dan rasa senang yang 

timbul dari dalam diri maupun dari pengaruh orang lain. Semua itu merupakan 

aktivitas yang dilakukan dengan penuh ketekunan dan cenderung menetap. 

 

2. Sebab Rendahnya Minat Baca Peserta Didik 

Menurut Harris dan Sipay (Mujiati, 2001:24) mengemukakan bahwa minat 

baca dipengaruhi oleh dua golongan, yaitu golongan faktor personal dan golongan 

institusional. Faktor personal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri 

meliputi: (1) usia, (2) jenis kelamin, (3) intelegensi, (4) kemampuan membaca, (5) 

sikap, (6) kebutuhan psikologis. Faktor institusional yaitu faktor yang berasal dari luar 

individu itu sendiri yang meliputi: (1) tersedianya buku-buku, (2) status sosial 

ekonomi, (3) pengaruh orang tua, teman sebaya dan guru. 

Dawson dan Bamman (Rahman, 1985: 6-8) mengemukakan prinsip-prinsip 

yang mempengaruhi minat baca sebagai berikut: (1) Seseorang atau siswa dapat 

menemukan kebutuhan dasarnya lewat bahan-bahan bacaan jika topik, isi, pokok 

persoalan, tingkat kesulitan, dan cara penyajiannya sesuai dengan kenyataan 

individunya. Isi dari bahan bacaan yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan 

individu, merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap minat bacanya; (2) 

Kegiatan dan kebiasaan membaca dianggap berhasil atau bermanfaat jika siswa 

memperoleh kepuasan dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, yaitu rasa 

aman, status, kedudukan tertentu, kepuasan efektif dan kebebasan yang sesuai dengan 

kenyataan serta tingkat perkembangannya. Jika kegiatan membaca dianggap 

menguntungkan seseorang, maka membaca merupakan suatu kegiatan yang dianggap 

sebagai salah satu kebutuhan hidupnya; (3) Tersedianya sarana buku bacaan dalam 

keluarga merupakan salah satu faktor pendorong terhadap pilihan bahan bacaan dan 

minat baca. Ragam bacaan yang memadai dan beraneka ragam dalam keluarga akan 

sangat membantu anak dalam meningkatkan minat baca; (4) Tersedianya sarana 

perpustakaan sekolah yang relatif lengkap dan sempurna serta kemudahan proses 

peminjamannya merupakan faktor besar yang mendorong minat baca siswa; (5) 

Adanya program khusus kurikuler yang memberikan kesempatan siswa untuk 
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membaca secara periodik di perpustakaan sekolah sangat mendorong perkembangan 

dan peningkatan minat baca siswa. 

Faktor penghambat minat baca yaitu: (1) derasnya  arus  hiburan  melalui  

peralatan  pandang  dengan, misalnya  televisi  dan  film  dalam  tarap  tertentu  

merupakan persaingan keras terhadap minat baca masyarakat; (2) kurangnya  tindakan  

hukum  yang  tegas  meskipun  sudah  ada undang-undang  hak  cipta  terhadap  

pembajakan  buku  yang merajalela   dengan   memberi   akibat   secara   tidak   langsung 

terhadap minat baca; (3) kurangnya  penghargaan  yang  memadai  dan  andil  terhadap 

kegiatan  atau  kreativitas  yang  berkaitan  dengan  perbukuan, dapat mengurangi 

minat dalam masalah perbukuan; (4) Lingkungan  keluarga,  misalnya  kurangnya  

keteladanan  orang tua   dalam   pemanfaatan   waktu   senggang   dapat   memberi 

dampak terhadap minat baca sejak masa kanak-kanak. Sejauh mana orang tua memberi 

keteladanan dalam hal minat baca.   

Selain itu, berbagai sebab rendahnya minat baca peserta didik yaitu (1) 

gagalnya Program Perpustakaan Sekolah; perpustakaan sekolah secara nasional bisa 

dikatakan telah gagal menciptakan budaya membaca bagi siswa. Kunjungan siswa dan 

jumlah peminjaman buku sangat minim. Hal ini dikarenakan beberapa faktor: (a) 

jumlah buku koleksi perpustakaan tidak cukup untuk memenuhi tuntutan kebutuhan 

membaca sebagai basis proses pendidikan; (b) rendahnya jumlah koleksi tidak 

diantisipasi dengan program pengadaan buku secara berkala; (c) peralatan, 

perlengkapan, dan petugas perpustakaan tidak sesuai kebutuhan; (d) sebagian petugas 

bukanlah tenaga pustakawan khusus dan minim mendapatkan peningkatan 

(pendidikan atau pelatihan kepustakaan); (d) sekolah tidak mengalokasikan anggaran 

khusus yang memadai untuk pengembangan perpustakaan sekolah. Akhirnya 

keberadaan perpustakaan menjadi tidak bermakna karena kurangnya program kegiatan 

dan pengembangan; (2) Persoalan Sosial – Politik; kurangnya political will 

(kebijakan) dari pemerintah baik nasional maupun daerah dalam mengembangkan 

kesadaran literasi warga; (3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

budaya baca-tulis, yaitu: (a) Persoalan rendahnya budaya literasi belum dianggap 

sebagai masalah yang mendesak (critical problem) sehingga tidak muncul respon 

cepat yang diperlukan serta cenderung disepelekan; (b) anggapan bahwa tradisi literasi 
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adalah ekslusif untuk kaum elit masyarakat saja, sehingga kelompok masyarakat awam 

merasa tidak perlu mengem-bangkan tradisi literasi; (c) anggapan keliru bahwa 

penyadaran literasi hanyalah kewajiban lembaga pendidikan sehingga yang lain yang 

belum bergerak membantu, seperti lembaga bisnis (perusahaan) atau perorangan; (3) 

Persoalan Teknis di Lapangan; (a) kurang tersedia buku bacaan yang bermutu karena 

kurangnya kuantitas perpustakaan dan kuantitas buku bacaan; (b) kurangnya sumber 

daya manusia di bidang kepustakaan dan rendahnya kompetensi pengelola 

perpustakaan; (c) perpustakaan belum menjadi bagian integral dalam sistem 

pendidikan nasional. 

 

3.  Tujuh Program Peningkatan Minat Baca Peserta Didik 

1) Pengelolaan Perpustakaan 

Program ini ditujukan untuk membantu perpustakaan sekolah dalam 

menambah koleksi buku bacaan bermutu dan menarik perhatian peserta didik. 

Program pengembangan mencakup penambahan koleksi buku, maupun inovasi lain 

untuk mendekatkan peserta didik kepada perpustakaan misalnya melalui kegiatan 

perpustakaan kelas. Adapun program peningkatan koleksi perpustakaan dilakukan 

dengan dua cara, yakni (1) secara internal melalui kegiatan One Student One Book 

(OSOB) melibatkan siswa/orang tua untuk menyumbang buku kepada perpustakaan, 

dan (2) secara eksternal melalui kegiatan sumbangan buku yang diberikan oleh 

perusahaan (sebagai CSR) atau penerbit. 

Menurut Hamzah (2015:23-27) terdapat tujuh tahap dalam pengelolaan 

perpustakaan sekolah yaitu sebagai berikut. Pertama, meningkatkan  kualitas  dan  

profesionalitas  pengelola perpustakaan.  Pengelola  perpustakaan  menjadi  kunci  

untuk  majunya perpustakaan sehingga mereka harus ditingkatkan baik dalam 

kuantitas maupun kualitas/profesionalitasnya. Dengan pengelola yang berkualitas 

diharapkan  gerak  maju  pemberdayaan  dan  peningkatan  pengelolaan perpustakaan  

akan  semakin  dinamis  dan  aspiratif  dalam  memenuhi harapan para 

pemustaka/pengguna. Secara sederhana profesional dapat diartikan sebagai suatu 

kemempuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan  pekerjaan  menurut  

bidang  dan  tingkatan  masing-masing. Hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan itu bila 
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ditinjau dari segala segi telah sesuai dengan porsi, objektif, serta bersifat  terus 

menerus dalam kondisi  dan  situasi  yang  bagaimanapun  serta  dalam  jangka  waktu 

penyelesaian   yang   relatif   singkat.   Demikian   sempurnanya   hasil pekerjaan  itu,  

disamping  pelayanan  dan  perilaku  yang  diberikannya, menyebabkan sulitnya pihak 

lain untuk mencari celanya. Personil yang semacam  itu  di  dalam  organisasi  disebut  

tenaga  profesional.  Karena banyak  syarat-syarat  seorang  pustakawan  yang  bisa  

dikatakan  sudah profesional,  maka  dibutuhkan  tambahan  ilmu  pengetahuan,  

misalnya mengenai teknologi yang mengarah pada komputerisasi dan sejenisnya, 

perlu keterampilan juga perlu diperhatikan mentalitas dari sumber daya manusianya,  

sikap  mental  terkendali  terpuji.  Jadi  yang  dikatakan dengan  teaga  profesional  itu  

adalah  tenaga  yang  benar-benar  memiliki keahlian  dan  keterampilan  serta  sikap   

mental  terkendali  terpuji,  juga dapat   menjamin   bahwa   segala   sesuatunya   dari   

perbuatan   dan pekerjaannya  berada  dalam  ondisis  yang  terbaik  dari  penilaian  

semua pihak.  

         Kedua,  meningkatkan  sarana  prasarana  perpustakaan;  Sarana dan   prasarana   

perpustakaan   meskipun   hanya   merupakan   faktor penunjang,   namun   peran   dan   

fungsinya   sangat   strategis   dalam mendukung kualitas layanan yang dibutuhkan 

para pemustaka. Dewasa ini  sarana  dan  prasarana  perpustakaan  ini  mestinya  juga  

termasuk sarana  prasarana  layanan  perpustakaan  berbasis  teknologi  informasi. 

Dengan  demikian  dapat  memudahkan  pemustaka  dalam  memenuhi kebutuhan    

informasi    yang    diperlukan.    Sarana    dan    prasarana perpustakaan  yang  

representatif  dan  nyaman  akan  membuat  para  

pemustaka  untuk  selalu  tertarik  dan  merasa  nyaman  serta  merasa bahwa   di   

perpustakaanlah   kebutuhan   pengembangan   diri   dapat dipenuhi.  

         Ketiga,      meningkatkan      koleksi      perpustakaan;      Koleksi perpustakaan   

merupakan   “ruh”   perpustakaan,   baik   koleksi   yang tercetak  maupun  non  cetak  

termasuk  digital.  Karena  dengan  koleksi perpustakaan    tersebut    akan    

mempengaruhi    maju    mundurnya perpustakaan.  Perpustakaan  dengan  koleksi  

yang  dapat  memenuhi kebutuhan para penggunanya, maka perpustakaan tersebut 

akan selalu mendapat  tempat  di  hati  mereka.  Sebaliknya  perpustakaan  dengan 

koleksi   bahan   pustakanya   sangat   terbatas   dan   tidak   mengikuti perkembangan   



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

 
968 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

akan   semakin   ditinggalkan   penggunanya   sehingga kemunduranlah yang akan 

ditemui. Meningkatkan koleksi perpustakaan ini tidak mesti hanya melalui pembelian, 

namun juga dilakukan dengan kerjasama    dengan    berbagai    pihak    yang    

memungkinkan    untuk bertambahnya dan lengkapnya koleksi perpustakaan.  

         Keempat,     mengadakan     promosi     perpustakaan.     Promosi perpustakaan   

merupakan   hal   penting   yang   harus   dilakukan  oleh pengelola  perpustakaan.  

Dengan  promosi  yang  dilakukan,  masyarakat dapat  mengetahui  tentang  keberadaan  

perpustakaan  dengan  berbagai  

nilai tambah yang dapat diperoleh dari perpustakaan tersebut, sehingga dapat  menarik  

dan  mendorong  masyarakat/pengguna.  Promosi  adalah pelayanan  mengenalkan  

seluruh  aktivitas  yang  ada  di  perpustakaan agar  diketahui  oleh  khalayak  umum.  

Promosi  perpustakaan  pada dasarnya  merupakan  forum  pertukaran  informasi  

antara  lembaga  dan  

pemustaka dengan tujuan utama memberikan informasi tentang produk atau  jasa  yang  

disediakan  oleh  perpustakaan  sekaligus  membujuk pemustaka untuk berkreasi 

terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Hasil  dari  promosi  adalah  tumbuhnya  

kesadaran  sampai  tindakan untuk     memanfaatakanya.     Tujuan     promosi     adalah     

aktivitas memperkenalkan   perpustakaan   dari   segi   fasilitas,   koleksi,      jenis 

layanan, dan manfaat yang dapat diperoleh oleh setiap pemakai. Secara lebih    

terperinci,    tujuan    promosi    perpustakaan    adalah    untuk memperkenalkan  fungsi  

perpustakaan  kepada  masyarakat,  mendorong minat   baca   masyarakat   agar   

menggunakan   koleksi   perpustakaan semaksimalnya    dan    menambah    jumlah    

orang    yang    membaca, memperkenalkan  pelayanan  dan  jasa  perpustakaan. 

Adapun  metode memamerkan  jasa  perpustakaan  berupa  :  nama  dan  logo,  poster  

dan pamflet,   pameran,   ceramah,   iklan,   brosur,   poster,   map   khusus perpustakaan,  

pembatas  buku,  dan  lain-lain.  Hal  lain  yang  perlu diperhatikan   dalam   promosi   

ini   antara   lain   attention/perhatian, action/tindakan,      interest/ketertarikan,      

satisfy/kepuasan,      dan desire/keinginan.  

         Kelima,  membangun  kerjasama  antar  perpustakaan;  Menyadari akan  

keterbatasan  suatu  perpustakaan  dalam  memenuhi  kebutuhan masyarakat   akan   

informasi   sangat   beragam,   maka   membangun kerjasama   perpustakaan   
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merupakan   langkah   yang   tepat   untuk dilaksanakan.    Dengan    kemajuan    dan    

perkembangan teknologi informasi, maka membangun kerjasama antar perpustakaan 

akan lebih mudah  dan  efisien.  Tentu  dalam  membangun  kerjasama  ini  perlu 

disepakati  bersama  dari  segi/aspek  apa  yang  perlu  dikerjasamakan, mengingat     

kemungkinan     perbedaan     yang     dimiliki     beberapa perpustakaan. Pada    

prinsipnya    kerjasama    ini    dibangun    untuk mempermudah masyarakat mengakses 

informasi yang dibutuhkannya.  

         Keenam, meningkatkan variasi layanan. Layanan perpustakaan di zaman   

sekarang   ini   tidak   terbatas   pada   layanan   membaca   atau memperoleh  informasi,  

namun  dapat  diperkaya  dengan  kegiatan  yang bersifat     edukatif     lainnya      seperti     

lomba      sinopsis,     lomba mendongeng/bercerita,    temu    anggota/forum    

komunikasi    anggota perpustakaan, termasuk inter library loan (layanan pinjam 

paket), serta layanan  penunjang  lainnya  seperti  layanan  rekreatif  sehingga  dapat 

membuat betah dan nyaman bagi pengunjung. Ketujuh,  dukungan  anggaran;  Untuk  

mewujudkan  layanan  yang optimal  seperti  yang  diharapkan  tentu  membutuhkan  

dana,  meskipun dengan dana tersebut tidak serta merta dapat mewujudkan impian 

yang diharapkan.  Dengan  demikian  kebutuhan  dana  untuk  pengembangan 

perpustakaan  secara  proporsional  mutlak  untuk  diupayakan  sehingga perpustakaan  

dapat  meningkatkan  kualitas  layanannya  dalam  rangka mendorong  minat  baca  

masyarakat  sehingga  dapat  menunjang  upaya peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. 

2) Seminar dan Workshop 

Seminar dilakukan di sekolah sekaligus sebagai launching project. Peserta 

dalam kegiatan seminar literasi ini adalah perwakilan penyelenggara sekolah, 

pimpinan sekolah, guru, dan siswa. Workshop dilakukan secara berkala untuk 

meningkatkan kemampuan dalam gerakan 4M (Memberdayakan, Membaca, 

Memahami, dan Mengaplikasikan) kepada peserta didik. Sasaran peserta workshop 

bervariasi sesuai kebutuhan sekolah. Adapun materi Workshop berkaitan dengan 

pelaksanaan progam gerakan 4M yaitu: (a) Motivasi Membaca; (b) Pokok-Pokok 

Membaca; (c) Gerakan 60 Menit Membaca setiap Pagi; (d) Membaca Al Quran 

(Qiroati); (e) Mengaktifkan Perpustakaan, (f) Membudayakan Membaca; (g) Teknik 
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Memberdayakan Perpustakaan; (h) Memahami dan Mengaplikasikan Teks Bacaan; (i) 

Workshop bagi pustakawan; (j) Workshop penerbitan buku; (k) menghadirkan pakar 

penulisan dan penerbit; (l) Workshop jurnalistik dan manajemen media, untuk redaksi 

majalah sekolah. 

3) Gerakan 60 Menit Membaca setiap Pagi 

Program “Gerakan 60 Menit Membaca setiap Pagi” merupakan upaya dalam 

membudayakan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca. Program ini 

merupakan program yang krusial untuk menjamin terciptanya kebiasaan dan budaya 

membaca pada warga sekolah. Adapun teknis pelaksanaan progam sebagai berikut. 

 

 

Tabel 1. Agenda Kegiatan Progam 60 Menit 

Pukul Kegiatan Bahan 
06.30-
07.00 

Tim Literasi 
menyiapkan berbagai 
bahan bacaan untuk 
peserta didik tiap 
kelas 

Tiap kelas disediakan dan 
dipersiapkan oleh tim literasi 
dan yang bertugas di masing-
masing kelas merupakan guru 
mapel jam pertama sekolah 

07.00-
07.30 

Membaca Kitab Suci 
beserta Tafsirnya, 
menuliskan pesan 
moral/nilai yang 
terkandung, 
mengaplikasikan 

Kitab tafsir al-Quran (untuk 
guru pendamping), kitab al-
Quran, kitab suci agama 
masing-masing peserta didik, 
buku catatan khusus untuk 
pesan moral/nilai-nilai 
keagamaan 

07.30-
08.00 

Membaca Buku 
Bacaan yang telah 
disiapkan Guru dalam 
Tim Literasi Sekolah, 
membuat rangkuman 
isi bacaan 

Buku populer, buku teks 
maupun nonteks, majalah, 
dan sebagainya secara 
bergantian, buku khusus 
rangkuman untuk bacaan 
yang dapat dibaca setiap hari 

08.00-
selesai 

Kegiatan 
pembelajaran seperti 
biasa 

Kegiatan pembelajaran sesuai 
mata pelajaran masing-
masing 

 

Krisis moral yang dialami peserta didik di negara ini tentu bukan sekadar 

wacana, tetapi butuh solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Krisis moral ini 

merupakan rendahnya ahlak peserta didik sebagai wujud kebodohan peserta didik 
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dalam nilai-nilai moral dan keagamaan. Kebodohan moral ini tentu datang karena ilmu 

ahlak belum hadir dalam aplikasi kehidupan mereka, karena jam pelajaran agama yang 

terbatas dan kurangnya perhatian kebanyakan sekolah terhadap pendidikan moral 

peserta didik maka krisis moral ini semakin berlanjut. Oleh karena itu, salah satu 

progam ini merupakan solusi untuk meminimalisasi krisis moral dengan kegiatan iqro’ 

atau Qiroati, yaitu kegiatan membaca kitab suci masing-masing agama dengan 

didampingi guru yang dibekali ilmu tafsir yang akan disampaikan kepada peserta 

didik. 

Kegiatan pertama diawali dengan membaca kitab suci masing-masing agama. 

Tujuannya untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan untuk diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai landasan hidup untuk menjadi umat beragama yang 

Pancasilais. Berikut bahan yang harus disiapkan dalam progam ini, yaitu: (1) Tim 

literasi; (2) Kitab Tafsir Al Quran (Tafsir jalalain, Tafsir Al Idrus, dsb); (3) Kitab Al 

Quran; (4) Kitab 4 Agama lain (berdasarkan jumlah peserta didik nonmuslim); (5) 

Buku Nasihat Agama (untuk menuliskan nilai-nilai agama); (6) Buku Bacaan 

Teks/nonteks; (7) Buku Bacaan Populer; (8) Buku Rangkuman Bacaan 

4) Lomba Literasi Sekolah 

Lomba literasi bertujuan menumbuhkan kebutuhan membaca dan menulis 

kepada warga sekolah. Lomba literasi bisa diintegrasikan dengan kegiatan sekolah 

seperti pada peringatan Bulan bahasa. Lomba diadakan pada tingkat sekolah (antar 

siswa) maupun pada tingkat daerah (antar sekolah). Beberapa jenis kegiatan lomba 

literasi yang bisa dilakukan antara lain: speed reading contest, comprehensive reading 

contest, story telling competition, essay competition, book review competition, poetry 

contest, dan magazine competition. 

5) Bedah Buku 

Bedah buku merupakan kegiatan mengulas, mengeksplorasi dan mengapresiasi 

sebuah buku yang telah diterbitkan. Program ini menghadirkan penulis buku tersebut 

atau ahli yang kompeten dengan bidang terkait isi buku. Peserta bedah buku 

merupakan peserta didik lingkungan sekolah. 

6) Literacy Award 
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Pemberian penghargaan ini dilakukan melalui kegiatan bertajuk Literacy 

Award, yakni sebuah program pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang 

dinilai berpartisipasi dan berperan baik secara langsung maupun tidak, dalam usaha 

penyadaran literasi bangsa melalui Gerakan Literasi Sekolah ini. Sasaran 

penerima Literacy Award adalah sekolah secara kelembagaan, guru/tenaga pendidik, 

siswa, perusahaan peduli literasi, dan perorangan yang telah berpartisipasi. 

Penghargaan berupa piagam penghargaan dan dana pembinaan untuk peningkatan 

kesadaran literasi lebih lanjut. Kegiatan ini dilaksanakan berkala bertepatan dengan 

Hari Pendidikan Nasional. 

7) Pameran Buku 

Pameran buku (book expo) adalah kegiatan bazar buku yang bekerja sama 

dengan penerbit atau toko buku. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan penghargaan 

siswa dan masyarakat terhadap karya tulis, yang pada akhirnya secara kumulatif akan 

memotivasi penulis untuk semakin berkarya. Secara keseluruhan program ini dapat 

dilaksanakan oleh semua lembaga pendidikan. Dalam pelaksanaannya di lapangan 

dibutuhkan kerjasama dengan dinas pendidikan daerah serta dibantu oleh pihak-pihak 

lain, seperti sukarelawan literasi penerbit, perusahaan, media massa, dan individu-

individu yang peduli dengan literasi bangsa untuk memudahkan pelaksanaan progam. 

 

SIMPULAN 

Simpulan  dari  hasil  pembahasan makalah ini adalah sebagai  berikut.  

Berdasarkan   analisis  terhadap rendahnya minat baca peserta didik,  yaitu: (1) 

derasnya  arus  hiburan  melalui  peralatan  pandang  dengan, misalnya  televisi  dan  

film  dalam  tarap  tertentu  merupakan persaingan keras terhadap minat baca 

masyarakat; (2) kurangnya  tindakan  hukum  yang  tegas  meskipun  sudah  ada 

undang-undang  hak  cipta  terhadap  pembajakan  buku  yang merajalela   dengan   

memberi   akibat   secara   tidak   langsung terhadap minat baca; (3) kurangnya  

penghargaan  yang  memadai  dan  andil  terhadap kegiatan  atau  kreativitas  yang  

berkaitan  dengan  perbukuan, dapat mengurangi minat dalam masalah perbukuan; (4) 

Lingkungan  keluarga,  misalnya  kurangnya  keteladanan  orang tua   dalam   

pemanfaatan   waktu   senggang   dapat   memberi dampak terhadap minat baca sejak 
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masa kanak-kanak. Sejauh mana orang tua memberi keteladanan dalam hal minat baca. 

Dari permasalahan tersebut dirumuskan tujuh strategi peningkatan minat baca bagi 

peserta didik, yaitu:  (1) Pengelolaan Perpustakaan; ( 2) Seminar dan Workshop; ( 3) 

Gerakan 60 Menit Membaca setiap Pagi; (4) Lomba Literasi Sekolah; (5) Bedah Buku; 

(6) Literacy Award; dan  (7) Pameran Buku. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian tindakan ini adalah bagaimana penerapan teknik pengajaran 
membaca “SQ3R” dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa. Penelitian telah 
dilaksanakan dalam 2 siklus penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru 
kelas V SD Negeri Gumawang 02 Kabupaten Batang. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dengan menerapkan teknik pengajaran “SQ3R” dapat meningkatkan rata-rata 
prestasi Bahasa Indonesia keterampilan membaca Rata-rata pada siklus pertama 
sebesar 5,75 menjadi 7,85 pada siklus kedua. Dari hasil penilaian dapat diambil 
simpulan  bahwa menerapkan teknik pembelajaran “SQ3R” dapat  meningkatkan 
penguasaan bacaan mata pelajaran Bahasa Indonesia  Bahasa Indonesia. 
Keywords: keterampilan membaca, SQ3R 
 

 

PENDAHULUAN 

Sekolah Dasar (SD) merupakan bagian dari pendidikan 9 tahun dan merupakan 

lembaga pendidikan pertama bagi peserta didik untuk belajar membaca, menulis, dan 

berhitung yang merupakan bidang garapan penting dalam pelajaran bahasa Indonesia, 

karena tanpa memiliki keterampilan tersebut peserta didik akan kesulitan menggali 

dan menimba ilmu pengetahuan lain. Bahasa memiliki peran sentral dalam 

perkembangan intelektual, social, dan emosional peserta didik dan merupakan 

penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa 

diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang 

lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan 

analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya. 
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 Dengan keterampilan berbahasa yang dimiliki siswa akan memperoleh 

pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan  social, 

daya nalar, dan emosionalnya. Karena pentingnya peranan keterampilan berbahasa 

tersebut guru yang baik harus dapat memilih metode yang tepat untuk menyampaikan 

materi dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Membaca adalah salah satu dari 

ke empat keterampilan bahasa Indonesia. Serta dari membaca peserta didik akan 

terbentuk sikap sosial dan emosionalnya secara aktif, kreatif dan inovatif. Sedangkan 

tujuan membaca sendiri adalah melatih peserta didik menangkap perasaan orang lain 

yang dilahirkan dengan bahasa tulisan, secara tepat dan teratur. Juga  untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial. 

  

METODE 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa penerapan teknik 

pengajaran membaca “SQ3R” dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa SD. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah subjek penelitian tindakan ini adalah 

siswa dan guru kelas V SD Negeri Gumawang 02 Kabupaten Batang. Siswa kelas V 

A berjumlah 20 siswa, kelas ini merupakan kelas unggulan, dimana anak-anak yang 

naik kelas V yang mendapatkan rangking 20 dari 56 siswa secara pararel. Jumlah 12 

siswa perempuan dan 8 siswa laki-laki.  

Data penelitian yang dikumpulkan berupa informasi tentang proses 

pembelajaran membaca, keterampilan siswa dalam membaca, serta kemampuan guru 

dalam meningkatkan keterampilan membaca (termasuk penggunaan strategi 

pembelajaran) di kelas. Data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang 

meliputi (1) Informan atau nara sumber, yaitu guru-guru dan para siswa; (2) kelas V 

A SD Negeri Gumawang 02, perpustakaan sekolah, mobil perpustakaan/perpustakaan 

kabupaten Batang serta tempat-tempat lain yang bertalian untuk membaca; (3) 

dokumen atau arsip, yang antara lain berupa Kurikulum, Silabus, RPP, dan buku 

penilaian siswa. 

 Teknik yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data yaitu: (1) observasi/ 

pengamatan, yaitu pengamatan berperan aktif, karena peneliti dengan sendirinya 

melakukan pengamatan yang peneliti lakukan sendiri terhadap diri sendiri dengan kata 
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lain refleksi dan pengamatan terhadap siswa langsung, (2) diskusi, yaitu setelah 

peneliti merefleksikan diri, hasil dari pengamatan itu kemudian kami diskusikan 

kepada teman sejawat dan kepala sekolah untuk menyamakan persepsi tentang 

bagaimana keterampilan membaca. Dari hasil diskusi mendapat kesepakatan untuk 

meningkatkan keterampilan membaca, (3) kajian dokumen, yaitu kajian ini peneliti 

lakukan terhadap berbagai dokumenatau arsip yang ada, seperti Kurikulum, silabus, 

RPP yang dibuat guru, buku atau materi-materi bacaan lainnya dan nilai keterampilan 

membaca siswa, (4) tes, pemberian tes ini diberikan untuk mengukur seberapa jauh 

hasil yang diperoleh siswa setelah dan ketika aktivitas membaca, serta (5)             teknik 

non-tes, yaitu dengan mengambil kesimpulan yang didasarkan pada hasil wawancara, 

pengamatan pada lembar observasi/ pengamatan yang ada. 

Teknik pemeriksaan validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model analisa interaktif (interative model of analysis). Dalam analisis ini peneliti 

bergerak dalam tiga komponen analisis yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian 

data (data display), penarikan kesimpulan (conclusing drawing) selama penelitian 

berlangsung. Reduksi data (data reduction), yaitu: proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan trasformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Jadi, reduksi data merupakan suatu 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang dari yang tidak 

perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-

kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasikan. Penyajian data (data display), yaitu 

kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini dirancang 

guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk padu sehingga dapat dilihat 

yang sedang terjadi dan ditentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah 

terus melangkah melakukan analisis sasaran yang dikiaskan oleh penyajian sebagai 

sesuatu yang berguna. Penarikan kesimpulan/ verifikasi (coclusing drawing) 

merupakan suatu konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Pada awalnya kesimpulan tersebut kurang jelas kemudian 

semakin meningkat secara eksplisif dan memiliki landasan yang kuat. Kesimpulan 

akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data yang terakhir. Untuk lebih 
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jelasnya, proses analisis data dengan model interaktif dapat dilihat dalam gambar 

sebagai berikut. 

 
Gambar 1: Skema Model Analisis Interaktif 

Teknik analisis yang peneliti gunakan untuk menganalisis data yaitu teknik 

deskriptif komparatif (statistik deskriptif komparatif) dan teknik analisis kritis. Teknik 

ini peneliti gunakan untuk membandingkan hasil sebelum penelitian dengan hasil pada 

akhir setiap siklus. Sedangkan teknik analisis kritis berkaitan dengan data kegiatan 

untuk mengungkapkan kelemahan dan kelebihan siswa dan guru dalam proses belajar 

mengajar berdasarkan kriteria normatif yang diturunkan dari kajian teori maupun dari 

ketentuan yang ada. 

Prosedur pelaksanaan PTK digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Per Siklus 

a. Siklus Pertama  

Penelitian dilakukan pada 20 siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 02 Jaten 

kabupaten Karanganyar. Dari 20 siswa tersebut, perolehan nilai pada siklus 

pertama, silai tertinggi 7, nilai terendah 5, rata-rata 5,75.  Anak yang 

mendapat nilai 5 sebanyak 7 orang, yang memperoleh nilai 6 sebanyak 11 

anak dan yang mendapat nilai 7 sebanyak 2 orang siswa. 

b. Siklus Kedua 

Dari 20 siswa tersebut, perolehan nilai pada siklus kedua, silai tertinggi 9, 

nilai terendah 6 , rata-rata 7,85.  Anak yang mendapat nilai 6 sebanyak 3 

orang, yang memperoleh nilai 7 sebanyak 4 anak dan yang mendapat nilai 8 

sebanyak 6 orang siswa dan yang mendapat nilai 9 sebanyak 7 siswa. 

 

Berarti pembelajaran dengan menerapkan teknik pembelajaran”SQ3R” dapat 

meningkatkan prestasi keterampilan membaca pada anak. Jika dilihat dari prestasi 

belajar Bahasa Indonesia keterampilan membaca baik pada siklus I dan Siklus II, 

terdapat kenaikan rata-rata yang signifikan. 

Klasifikasi prestasi belajar Bahasa Indonesia keterampilan membaca seperti 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 9.  Klasifikasi Prestasi Belajar pelajaran Bahasa Indonesia pada SK 3.  

Klasifikasi Nilai 
Sebelum Perbaikan 

(Siklus I) 
Sesudah Perbaikan  

(Siklus II) 
Frekuensi Prosentase Frekuensi Prosentase 

A 9 0 00,00 7 35,00 
B 8 0 00,00 6 30,00 
C 7 2 35,00 4 20,00 
D 6 11 55,00 3 15,00 
E 5 7 10,00 0 00,00 
Jumlah 20 100,00 20 100,00 

Dari tabel di atas, diperoleh keterangan bahwa : 

1. Jumlah siswa yang memperoleh nilai 5 pada siklus pertama sebanyak 7 siswa, 

setelah dilakukan perbaikan (siklus II) tidak ada siswa yang memperoleh nilai 

5. 
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2. Jumlah siswa yang memperoleh nilai 6 pada siklus pertama sebanyak 11 siswa, 

setelah dilakukan perbaikan (siklus kedua) tinggal 3 siswa yang memperoleh 

nilai 6. 

3. Jumlah siswa yang memperoleh nilai 7 pada siklus pertama sebanyak 2 siswa, 

setelah dilakukan perbaikan (siklus kedua) meningkat menjadi 3 siswa yang 

memperoleh nilai 7. 

4. Tidak ada siswa yang memperoleh nilai 8 pada siklus pertama, setelah 

dilakukan perbaikan (siklus kedua) terdapat 6 siswa yang memperoleh nilai 8 

5. Tidak ada siswa yang memperoleh nilai 9 pada siklus pertama, setelah 

dilakukan perbaikan (siklus kedua) terdapat 7 siswa yang memperoleh nilai 9. 

 

SIMPULAN 

Dari hasil penilaian proses dan penilaian hasil belajar dapat diambil simpulan  

bahwa menerapkan teknik pembelajaran “SQ3R” dapat  meningkatkan penguasaan 

bacaan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dengan menerapkan teknik pengajaran 

“SQ3R” dapat meningkatkan rata-rata prestasi Bahasa Indonesia keterampilan 

membaca Rata-rata pada siklus pertama sebesar 5,75 menjadi 7,85 pada siklus kedua. 

Terdapat peningkatan jumlah siswa dalam pencapaian kenaikan prestasi keterampilan 

membaca, sebagai berikut : 

1. Jumlah siswa yang memperoleh nilai 5 pada siklus pertama sebanyak 7 siswa, 

setelah dilakukan perbaikan (siklus kedua) tidak ada siswa yang memperoleh 

nilai 5. 

2. Jumlah siswa yang memperoleh nilai 6 pada siklus pertama sebanyak 11 siswa, 

setelah dilakukan perbaikan (siklus kedua) tinggal 3 siswa yang memperoleh 

nilai 6. 

3. Jumlah siswa yang memperoleh nilai 7 pada siklus pertama sebanyak 2 siswa, 

setelah dilakukan perbaikan (siklus kedua) meningkat menjadi 3 siswa yang 

memperoleh nilai 7. 

4. Tidak ada siswa yang memperoleh nilai 8 pada siklus pertama, setelah 

dilakukan perbaikan (siklus kedua) terdapat 6 siswa yang memperoleh nilai 8. 

5. Tidak ada siswa yang memperoleh nilai 9 pada siklus pertama, setelah 
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dilakukan perbaikan (siklus kedua) terdapat 7 siswa yang memperoleh nilai 9. 
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ABSTRAK 

Kemampuan menulis karya ilmiah mahasiswa Unnes masih jauh dari nilai standar. Ini 
menjadi masalah ketika mahasiswa akan membuat tugas atau menyelesaikan skripsi. 
MKU bahasa Indonesia hadir menjadi solusi untuk semua masalah tersebut. Dalam 
penelitian ini terfokus untuk menjelaskan pengaruh dari pelatihan literasi informasi 
terhadap peningkatan kemampuan menulis karya ilmiah. Penelitian ini mengobservasi 
50 mahasiswa MKU Bahasa Indonesia dengan pelatihan literasi informasi. Hasil 
prasiklus menunjukan nilai 64,3. Siklus I menunjukan hasil nilai 71,6 dan siklus II 
menunjukan nilai 75,3. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa program 
literasi informasi secara efektif  berhasil meningkatkan kualitas kemampuan menulis 
karya ilmiah  dan sikap positif mahasiswa Unnes.  
 
Kata kunci: literasi informasi, menulis, karya ilmiah 
 

PENDAHULUAN 

Menulis merupakan hal yang penting bagi mahasiswa. Dalam perjalanan 

mereka menjadi seorang mahasiswa, keterampilan berbahasa yang satu ini selalu 

diperlukan. Sebagai contoh dalam menulis makalah untuk tugas mata kuliah tertentu, 

menulis hasil penelitian mahasiswa, baik penelitian lapangan, penelitian laboratorium, 

maupun penelitian pustaka. Hal yang tak kalah penting menulis dibutuhkan sebagai 

sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana, yaitu dalam hal ini menulis skripsi. 

Lebih luas lagi, menulis dibutuhkan sebagai ajang publikasi mereka untuk 

menyampaikan pikiran dan gagasan mahasiswa pada saat mereka kuliah maupun 

ketika kelak mereka menjadi seorang pendidik. Tanpa keterampilan menulis, 

mahasiswa akan menjadi manusia yang statis dan tidak dapat mengekspresikan apa 

yang ada dalam pikiran. Dari paparan ini terlihat jelas bahwa menulis, khususnya 

menulis karya ilmiah merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa.  
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Mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan menulis yang baik untuk 

menunjang keberhasilannya di perguruan tinggi. Namun, minat mahasiswa untuk 

melakukan aktivitas menulis masih tergolong rendah. Rangsangan untuk menulis yang 

diberikan dosen seperti memberikan tugas untuk membuat karya ilmiah sering 

diberatkan oleh sebagian besar mahasiswa. Mahasiswa menanggapi negatif dan sering 

merasa terbebani dengan tugas tersebut dan juga perlombaan karya ilmiah hanya 

diikuti oleh sebagian kecil dari jumlah mahasiswa yang ada. 

Dari observasi awal yang dilakukan di kelas Mata Kuliah Umum Bahasa 

Indonesia yang diikuti oleh 50 orang mahasiswa yang belajar mata kuliah tersebut, 

ternyata banyak sekali permasalahan yang dihadapi mereka ketika menulis karya 

ilmiah. Permasalahan-permasalahan tersebut dari kesulitan mencari topik karya 

ilmiah, mengembangkan topik ke dalam kalimat-kalimat penjelas, membuat kalimat-

kalimat yang tepat dan efektif, masalah tentang diksi, sampai dengan masalah EYD. 

Mereka mengakui bahwa kalaupun ide sudah mereka dapat, mereka tetap sulit 

menuangkan ide mereka ke dalam suatu bentuk karangan.  

Berdasarkan kenyataan tersebut, perlu suatu upaya yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan kompetensi menulis karya ilmiah bagi mereka. Salah satu upaya yang 

akan dilakukan ialah dengan program pelatihan literasi informasi. Kebutuhan akan 

pentingnya informasi dalam perkembangan era teknologi informasi adalah salah satu 

penentu utama lahirnya masyarakat informasi atau bahasa “kekiniannya” adalah 

information society. Lahirnya masyarakat informasi ini, membuat begitu pentingnya 

pengetahuan mengenai literasi informasi.  Literasi Informasi adalah kemampuan untuk 

mengetahui kapan ada kebutuhan untuk informasi, untuk dapat mengidentifikasi, 

menemukan, mengevaluasi, dan secara efektif menggunakan informasi tersebut untuk 

isu atau masalah yang dihadapi.  

Seorang pengajar pendidikan literasi bagi mahasiswa di Eastern California 

University, menjelaskan bahwa sebenarnya mahasiswa tidak memiliki kesulitan untuk 

menulis. Yang menjadi masalah bagi mereka adalah kemampuan berpikir yang dalam 

untuk mendapatkan, mengelola dan memproses informasi yang cukup untuk menjadi 

sebuah tulisan (Caron, 2008:139). 
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Penelitian lain mengenai kesulitan membuat karya tulis bagi para mahasiswa 

di Thailand menjelaskan bahwa dari 272 orang mahasiswa yang menjadi partisipan 

tersebut berpendapat bahwa untuk mendapatkan informasi dalam membuat karya tulis, 

umumnya mereka menggunakan internet dan menurut mereka mendapatkan informasi 

yang relevan dan menggabungkannya menjadi sebuah esai merupakan hal tersulit. 

Dalam penelitian tersebut direkomendasikan agar dalam kegiatan pratulis di mana 

mahasiswa mengumpulkan informasi dari internet, harus diajarkan hal-hal penting 

seperti pemilihan informasi, cara mengutip, serta pembuatan sitasinya untuk 

mendapatkan informasi yang relevan dan menghindari plagiarisme (Pornpan, 

2008:78). 

Seorang ahli literasi informasi, Badke (2008:49) mengatakan bahwa ada 10 hal 

negatif yang  sudah berkembang dan menjadi ”DNA”(mendarah daging) dalam 

kegiatan penelitian mahasiswa adalah: (1) Mahasiswa yang giat menggunakan 

komputer tidak akan membuat mahasiswa tersebut menjadi peneliti yang baik; (2) 

Kebanyakan mahasiswa tidak belajar banyak hal dari berbagai kesalahan pada saat 

melakukan kegiatan riset dasar, (3) Umumnya mahasiswa berfikir bahwa mereka 

adalah peneliti yang jauh lebih baik dari pada kenyataannya; (4)Umumnya mahasiswa 

tidak pernah menggunakan sumber di database yang sudah dilanggan dengan mahal 

oleh perpustakaan; (5) Banyak mahasiswa yang tidak benar-benar mengerti perbedaan 

yang esensial antara jurnal ilmiah dan website; (6) Kondisi awal paper penelitian 

mahasiswa biasanya sangat basic, sangat kacau balau, dan penuh dengan URL yang 

tidak layak pakai (evaluated). Hal ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan; (7) Adalah 

sangat mungkin untuk mengajar mahasiswa untuk melakukan penelitian yang lebih 

efektif daripada yang mereka lakukan; (8) Adalah sangat mungkin untuk mengajar 

mahasiswa untuk menggunakan hasil riset secara etis. (9) Adalah sangat mungkin 

untuk mengajar mahasiswa untuk menikmati penelitian; (10) Seorang mahasiswa yang 

tidak mengerti bagaimana melakukan riset, tidak dapat diartikan sebagai seorang yang 

terdidik. 

Dalam kaitannya dengan permasalahan diatas, literasi informasi atau 

diterjemahkan juga sebagai keberiformasian  merupakan sebuah konsep keahlian 

esensial untuk dikembangkan dalam era informasi untuk menjadi salah satu opsi 
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pemecahan masalah di atas. Permasalahan yang sama seperti di atas sebenarnya timbul 

sejak dulu dan karena sebab yang sama itulah maka Zurkowski pada tahun 1974 

menyuarakan sebuah urgensi terhadap generasi yang berliterasi informasi untuk 

pertama kalinya sbb: “Orang-orang yang terlatih untuk memanfaatkan aplikasi sumber 

daya informasi untuk pekerjaan mereka dapat disebut dengan orang yang “berliterasi 

informasi”(Zurkowski, 1974:6). 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah dengan pelatihan literasi 

informasi dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah 

pada mahasiswa mata kuliah umum bahasa Indonesia? Tujuan penelitian ini yaitu 

meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah mahasiswa MKU bahasa Indonesia 

Unnes melalui melalui pelatihan literasi informasi.  

 

TINJAUAN LITERATUR 

Menurut Sarwono (2010:2) karya ilmiah adalah suatu tulisan dalam bentuk 

artikel atau yang lain, misalnya skripsi yang didasarkan pada hasil penelitian. Tulisan 

tersebut dipaparkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang baku dan menggunakan metode 

ilmiah tertentu.  

Setiap karya ilmiah harus mengandung kebenaran ilmiah yakni kebenaran yang 

tidak didasarkan hanya pada rasio tetapi juga dibuktikan secara empiris. Hasil dari 

penerapan metode ilmiah inilah yang disebut sebagai karya ilmiah. Lebih lanjut 

menurut Brotowidjoyo (dalam Arifin, 2004:4) karangan ilmiah merupakan suatu 

karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan disajikan 

berdasarkan fakta yang ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar.  

Di awal tahun 1990an, pengertian literasi informasi yang diusulkan oleh 

ALA, secara umum, diterima. Menurut ALA: 

information literacy is a set of abilities requiring individuals to recognize 
when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use 
effective needed information".  Artinya, Literasi Informasi diartikan sebagai 
kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi informasi yang 
dibutuhkannya, mengakses dan menemukan informasi, mengevaluasi 
informasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan etis. 
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Dari uraian di atas, literasi informasi sangat berkaitan erat dengan kemampuan 

berpikir kritis dan kepekaan terhadap semua aspek kehidupan. Literasi informasi 

menuntut kemampuan menganalisis suatu informasi untuk digunakan secara tepat 

untuk memecahkan masalah. Literasi Informasi tidak hanya berkaitan dengan 

mengakses informasi, namun lebih kepada proses pembentukan seseorang menjadi 

pembelajar seumur hidup. 

Pengertian yang sama juga diberikan oleh Asosiasi Pekerja Informasi Sekolah 

Indonesia (APISI) yaitu literasi informasi adalah seperangkat keterampilan untuk 

mendapatkan jalan keluar dari suatu masalah yang ada. Keterampilan ini mencakup 

keterampilan mengidentifikasi masalah, mencari informasi, menyortir, menyusun, 

memanfaatkan, mengkomunikasikan dan mengevaluasi hasil jawaban dari pertanyaan 

atau masalah yang dihadapi. 

Hepworth (1999) dalam Irawati (2005) mendefinisikan information literacy 

sebagai proses memperoleh pengetahuan terhadap perilaku dan keahlian dalam bidang 

informasi, sebagai penentu utama dari cara manusia mengeksploitasi kenyataan, 

membangun hidup, bekerja, dan berkomunikasi dalam komunitas informasi. Sehingga 

dari beberapa definisi tersebut dapat dikatakan bahwa literasi informasi kemampuan 

seseorang untuk mengenali informasi yang dibutuhkan dan kemampuan untuk 

menemukan letak informasi tersebut, kemudian mengevaluasi dan juga mampu 

menggunakan informasi tersebut secara efektif. 

 

METODE PENELITIAN 

Penilitian ini menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Desain 

penilitian ini melalui empat tahapan yaitu:  (1) Tahap I Perencanaan, (2) Tahap II 

Tindakan, (3) Tahap III Observasi, dan (4) Tahap IV Refleksi. 

Data penelitian ini adalah skor penilaian karya ilmiah mahasiswa pada pra 

siklus, siklus I, dan siklus II. Selain itu, dibutuhkan data hasil observasi dan hasil 

wawancara di kelas.  Sumber data dalam penelitian ini adalah 50 mahasiswa Unnes 

yang mengikuti mata kuliah umum bahasa Indonesia. Peneliti berkolaborasi dengan 

dosen pengampu mata kuliah.  
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Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan 

untuk data yang berupa hasil observasi lapangan. Informasi yang diperoleh dan semua 

permasalahan yang muncul dalam implementasi tindakan dibahas, didiskusikan, 

dipelajari, dan dipecahkan bersama antara peneliti dan kolaborator. Teknik analisis 

kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yakni yang berupa analisis 

hasil tulisan mahasiswa. 

Indikator keberhasilan tindakan terdiri atas keberhasilan proses dan 

keberhasilan produk. Indikator keberhasilan proses dapat dilihat dari pelaksanaan 

proses pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, menyenangkan, dan meningkatkan 

kepercayaan diri mahasiswa. Sementara itu, keberhasilan proses diperoleh jika nilai 

rata-rata mahasiswa dalam menulis karya ilmiah setelah diberi tindakan sebesar 75. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA 

Penelitian ini diawali dengan tahap persiapan dan perencanaan. Pada tahap ini 

kegiatan yang dilakukan ialah (1) mengidentifikasi masalah yang dihadapi mahasiswa 

dalam mengikuti Mata Kuliah Umum khususnya dalam praktik menulis karya ilmiah, 

(2) mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah yang dihadapi mahasiswa dalam 

menulis karya ilmiah, dan (3) berdiskusi antara peneliti dan kolabolator secara sinergis 

untuk merencanakan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam 

mengimplementasikan pelatihan literasi informasi.  

Pembahasan hasil penelitian ditujukan untuk menemukan jawaban atas 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Permasalahan pertama yaitu adakah 

peningkatan kemampuan pemahaman menulis karya ilmiah mahasiswa MKU dengan 

pelatihan literasi informasi. Persoalan peningkatan kemampuan menulis karya ilmiah 

dijawab dengan menggunakan perbandingan rata-rata siklus I dan siklus II untuk 

mengetahui peningkatan tiap perkuliahan baik dari kegiatan prasiklus sampai siklus II. 

Untuk mengukur hasil karya ilmiah mahasiswa, maka mahasiswa diminta 

untuk memberikan karya ilmiah awal sepanjang 2000 kata. Karya ilmiah ini sudah 

diminta untuk dibuat sebelum program pelatihan dimulai dan dikumpulkan pada 

minggu pertama. Kemudian pada minggu ketiga mahasiswa diminta lagi untuk 

menulis karya tulis akhir (1500 kata) yang dikumpulkan pada pertemuan akhir atau 
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minggu keempat. Karya tulis ini kemudian dinilai dengan skor kriteria penulisan karya 

tulis yang meliputi: ide penulisan, organisasi tulisan, gaya bahasa, dan tata bahasa 

(Jago, 2005). 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilakukan dua siklus dan tiap siklus 

terdiri atas dua pertemuan. Pelaksanaan dilaksanakan awal perkuliahan semester 

genap 2016 yaitu bulan Mei. Pelaksanaan dilaksanakan minggu pertama, kedua, 

ketiga, dan keempat bulan Mei di tengah perkuliahan. 

Kondisi awal nilai mahasiswa MKU bahasa Indonesia Semester Genap Tahun 

Pelajaran 2016/2017 dituangkan dalam rekapitulasi hasil tes pada kondisi 

awal/prasiklus. Hal  ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. 

 
Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Tes Menulis Karya Ilmiah berupa Makalah pada 
Kondisi Awal/Prasiklus 
 

No Nilai Kategori Frekuensi % Hasil Klasikal 

1. 55—60  Kurang  7 14% 50 mahasiswa 
mencapai nilai total 
3217 dengan rata-
rata nilai 64,3 dalam 
kategori cukup. 

2. 61—65  Cukup  23 46% 
3. 66—70  Lebih dari 

Cukup 
12 24% 

4. 71—80  Baik 8 16% 
5. 81—85  Lebih dari 

Baik 
0 0% 

6. 86—100  Sangat Baik 0 0% 
 Jumlah 50 100% 

 
Berdasarkan hasil tes kondisi awal, peneliti mendesain pembelajaran yang akan 

dilakukan. Pembelajaran yang telah didesain akan dilaksanakan pada siklus I.  

 

Siklus I 

Siklus I terdiri atas dua kali pertemuan. Setiap pertemuan berlangsung selama 

100 menit. Setiap pertemuan terdiri atas tiga kegiatan yaitu kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan kegiatan akhir. Desain pembelajaran dilaksanakan dengan pelatihan literasi 

informasi. Pada pertemuan pertama perkuliahan terdiri atas dua tahap: tahap 

membangun konteks dan tahap pemodelan. (1) Tahap membangun konteks adalah 

tahap penyampaian tujuan perkuliahan dan pemberian langkah-langkah literasi 
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informasi (diadaptasi dari ACRL, 2000) yaitu identifikasi masalah penulisan dan 

sumber informasi relevan, pencarian dan akses informasi, evaluasi dan seleksi 

informasi dalam berbagai sumber, penggunaan informasi secara efektif untuk menulis, 

dan plagiarisme dan aspek legal informasi. (2) Tahap pemodelan adalah tahap ketika 

siswa mengamati model/contoh karya ilmiah yang telah disiapkan oleh dosen. Setelah 

tahap mengamati, selanjutnya mahasiswa dan dosen menganalisis teks karya ilmiah. 

Hal yang dianalisis adalah tentang struktur teks dan kaidah kebahasaan. Setelah itu, 

siswa diminta secara mandiri membuat karya ilmiah yang akan dibahas. 

Pertemuan kedua juga terdiri atas tiga kegiatan yaitu kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan kegiatan akhir. Pertemuan kedua terdiri atas dua tahap: tahap penyuntingan 

dan tahap penyampaian karya ilmiah. (1) Tahap penyuntingan adalah tahap ketika 

mahasiswa saling menyunting pekerjaan milik mahasiswa lain dengan panduan dari 

dosen. Hal yang disunting adalah struktur teks dan kaidah kebahasaan. (2) Tahap 

penyampaian karya ilmiah adalah tahap penyempaian secara lisan tentang karya ilmiah 

yang dibuatnya. Setelah tahap penyampaian karya ilmiah, mahasiswa diminta 

memperbaiki dan mengumpullkan karya ilmiah yang telah diperbaiki pada pertemuan 

berikutnya. Berdasarkan perkuliahan siklus I, diperoleh data sebagai berikut. 

 
Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Tes Menulis Karya Ilmiah berupa Makalah pada 
Siklus I 
 

No Nilai Kategori Frekuensi % Hasil Klasikal 

1. 55—60  Kurang  2 4% 50 mahasiswa 
mencapai nilai total 
3558 dengan rata-
rata nilai 71,16 
dalam kategori 
cukup. 

2. 61—65  Cukup  10 20% 
3. 66—70  Lebih dari 

Cukup 
12 24% 

4. 71—80  Baik 22 44% 
5. 81—85  Lebih dari 

Baik 
4 8% 

6. 86—100  Sangat Baik 0 0% 
 Jumlah 50 100% 

 

Berdasarkan tabel tersebut, secara klasikal target perkuliahan belum tercapai. 

Hasil rata-rata yang dicapai adalah 71,6. Nilai ini masih dibawah indikator yang 

peneliti tetapkan. Refleksi siklus I yaitu pembelajaran dilakukan dengan baik, namun 
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topik-topik yang dihasilkan belum sesuai ketentuan. Selain itu, masih banyak terjadi 

kesalahan tentang kaidah kebahasaan dalam menulis karya ilmiah. Berdasarkan hasil 

refleksi ini, peneliti memutuskan untuk melanjutkan penelitian ke siklus II.  

Siklus II 

Siklus II terdiri atas dua pertemuan. Setiap pertemuan terdiri atas kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pertemuan pertama terdiri atas dua tahap: tahap 

membangun konteks dan tahap pemodelan karya ilmiah. (1) Tahap membangun 

konteks adalah tahap penyampaian tujuan perkuliahan dan pemberian langkah-

langkah literasi informasi (diadaptasi dari ACRL, 2000) yaitu identifikasi masalah 

penulisan dan sumber informasi relevan, pencarian dan akses informasi, evaluasi dan 

seleksi informasi dalam berbagai sumber, penggunaan informasi secara efektif untuk 

menulis, dan plagiarisme dan aspek legal informasi. Pada tahap ini penggunaan 

informasi sercara efektif untuk menulis mendapat porsi lebih banyak dibandingkan 

pada siklus I. (2) Tahap pemodelan karya ilmiah adalah tahap pemberian contoh teks 

karya ilmiah, pada tahap ini mahasiswa bersama dosen menganalisis teks karya ilmiah 

dari struktur teks sampai kaidah kebahasaan. Setelah itu, mahasiswa diberi tugas untuk 

membuat karya ilmiah.  

Pada pertemuan kedua terdiri atas kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

akhir. Pertemuan kedua terdiri atas dua tahap: tahap penyuntingan karya ilmiah, dan 

tahap penyampaian karya ilmiah. (1) Tahap penyuntingan karya ilmiah adalah tahap 

ketika mahasiswa dengan panduan dosen saling menyunting karya ilmiah milik 

mahasiswa lain. Hal yang disunting adalah kedalaman topik dan kaidah kebahasaan. 

(2) Tahap penyampaian karya ilmiah adalah tahap ketika mahasiswa mampu 

mengomunikasikan karya ilmiahnya dihadapan mahasiswa lain. Berdasarkan siklus II 

diperoleh hasil sebagai berikut.  

Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Tes Menulis karya ilmiah siklus II 

Rentang 
Nilai 

Kategori Frekuensi % Hasil Klasikal 

86-100 Sangat Baik 8 16% Sebanyak 50 mahasiswa 
mencapai nilai total 
3765 dengan rata-rata 
nilai 75,3 dalam 
kategori baik. 

81-85 Lebih dari baik 16 32% 
71-80 Baik 20 40% 
65-70 Lebih dari 

cukup 
6 12% 
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60-65 Cukup  - - 
 

 Berdasarkan hasil karya ilmiah mahasiswa siklus II, didapatkan hasil bahwa 

hasil perkuliahan telah memenuhi kriteria penilaian karya ilmiah. Walaupun ada 

beberapa mahasiswa yang belum mencapai target, jumlahnya hanya sedikit jika 

dibandingkan dengan mahasiswa yang sudah memenuhi target. Maka dari itu, peneliti 

bersama kolaborator memutuskan untuk menghentikan penelitian ini pada siklus II. 

 

 

 

 

Pembahasan 

 Berdasarkan perkuliahan siklus I dan siklus II, didapatkan hasil yang 

meningkat. Agar memperoleh gambaran jelas tentang peningkatan tersebut, berikut 

disajikan perbandingan antarsiklus.  

Tabel 4 Perbandingan Nilai Tiap-tiap Aspek Menulis Karya Ilmiah  

No. Siklus Rentang Nilai Rata-
rata 

55-60 61-65 66-70 71-80 85-81 100-86  
1. Siklus 

I 
2 10 12 22 4  71,16 

2. Siklus 
II 

 6 20 16 8  75,3 

 

 Pada tabel 4 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara klasikal ada 

peningkatan rata-rata yaitu siklus I rata-rata 71,16 meningkat menjadi rata-rata 75,3 

pada siklus II. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil menulis karya 

ilmiah berupa makalah dengan program pelatihan literasi informasi mahasiswa MKU 

Bahasa Indonesia Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017. Peningkatan ini bisa 

terjadi karena mahasiswa benar-benar mengikuti program pelatihan literasi informasi 

menulis karya ilmiah dengan baik, mereka berusaha menulis karya ilmiah berupa 

makalah sesuai sistematika yang benar, menggunakan kalimat efektif, sesuai kaidah 

EYD. Mahasiswa secara runtut melakukan pembelajaran yang 
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diterapkan/diinstruksikan oleh dosen. Dengan kondisi seperti itulah maka hasil 

pembelajaran mahasiswa bisa meningkat dari siklus I ke siklus II. 

 Dari hasil perbandingan menulis karya ilmiah menerapkan program pelatihan 

literasi informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelatihan literasi informasi dapat 

meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menulis karya ilmiah. Ketrampilan 

menulis karya ilmiah pada siklus II menunjukkan bahwa semua mahasiswa sudah 

mencapai nilai di atas standar ketuntasan penelitian. Penelitian tentang keterampilan 

menulis karya ilmiah dengan pelatihan literasi informasi yang telah dilakukan 

menunjukkan hasil yang baik. 

SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan sebanyak dua 

siklus dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Penerapan pelatihan literasi informasi 

dapat meningkatkan motivasi pembelajaran menulis karya ilmiah pada mahasiswa 

MKU bahasa Indonesia khususnya pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Hal tersebut tampak pada peningkatan proses pembelajaran. Mahasiswa lebih aktif 

berpartisipasi dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. (2) Penerapan pelatihan 

literasi informasi dapat meningkatkan keterampilan menulis menulis karya ilmiah 

pada mahasiswa MKU bahasa Indonesia khususnya pada Semester Genap Tahun 

Pelajaran 2016/2017, hal ini terlihat pada peningkatan nilai rata-rata menulis kalimat 

sesuai EYD dari rata-rata siklus I sebesar 71,16 menjadi rata-rata 75,3 pada siklus II. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan gemar membaca dan kemampuan 
membaca pengumuman melalui model pembelajaran Examples non examples pada 
anak tunagrahita di kelas IV SDLB-C Yakut Purwokerto yang berjumlah 10 siswa 
yang terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan. Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dalam 2 siklus dimana dalam setiap 
siklusnya terdiri dari 2 pertemuan. Setiap siklus meliputi perencanaan, tindakan, 
observasi, refleksi. Untuk memperoleh hasil data keaktifan belajar siswa yaitu dengan 
menggunakan lembar aktivitas siswa. Aktivitas siswa pada siklus I mencapai 71,87% 
dan Siklus II 81,87%. Berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan angket respon 
siswa terhadap , respon  siswa pada siklus I diperoleh rata-rata 28 dengan presentase 
70% pada siklus II diperoleh rata-rata 32,7 dengan presentase 81,87%. Aktivitas guru 
pada siklus I diperoleh  80% dan pada siklus II 90%. Kesimpulan dalam penelitian ini 
adalah bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia melalui model pembelajaran Examples 
non examples dapat meningkatkan gemar membaca dan kemampuan membaca pada 
anak tunagrahita materi teks pengumuman. 
 
Kata Kunci : Gemar Membaca, Kemampuan Membaca Pengumuman, Model 
Pembelajaran Examples non examples, Anak  Tunagrahita. 
 
ABSTRACT 
This study aims to improve reading fondness and the ability to read the announcement 
through the model of learning Examples non examples in children tunagrahita in 
grade IV SDLB-C Yakut Purwokerto which amounted to 10 students consisting of 8 
male students and 2 female students. This study is a Classroom Action Research 
conducted in 2 cycles where in each cycle consists of 2 meetings. Each cycle includes 
planning, action, observation, reflection. To obtain the result of student learning 
activity data is by using student activity sheet. Student activity in the first cycle reached 
71.87% and Cycle II 81.87%. Based on the results of the study by giving a 
questionnaire of student responses to, students' responses in cycle I obtained an 
average of 28 with 70% percentage in cycle II obtained an average of 32.7 with a 
percentage of 81.87%. Teacher activity in cycle I was 80% and 90% in cycle II. The 
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conclusion in this research is that learning Indonesian through learning model 
Examples non examples can improve reading and reading ability in children 
tunagrahita announcement text material. 
 
Keywords: Reading Fond, Reading Capability Announcement, Learning Model 
Examples non examples, Child Tunagrahita. 
 

PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah hak semua warga negara juga termasuk hak warga 

indonesia, tanpa kecuali apakah dia normal maupun dalam katagori anak berkebutuhan 

khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang menyimpang dari anak 

normal (atau: average child) pada karakteristik mental, fisik atau sosial. Tunagrahita 

merupakan salah satu anak berkebutuhan khusus yang memiliki kecerdasan di bawah 

anak normal sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus agar dapat berkembang 

dengan optimal dan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. 

Anak tunagrahita atau dikenal juga dengan istilah terbelakangan mental karena 

keterbatasan kecerdasanya mengakibatkan dirinya sukar untuk mengikuti program 

pendidikan di sekolah biasa secara klasikal, oleh karena itu anak terbelakangan mental 

membutuhkan layanan pendidikan secara klasikal, oleh karena itu anak 

keterbelakangan mental membutuhkan layanan pendidikan secara khusus yakni 

dengan kemampuan anak tersebut (Soemantri, 2012) 

Anak-anak tersebut perlu dididik mengenai pengetahuan dasar seperti 

membaca sederhana, namun anak tunagrahita dalam minat membaca dan kemampuan 

membaca masih kurang dikarenakan belum sepenuhnya guru memahami model 

pembelajaran seperti apa yang bisa menunjang kemampuanya walaupun anak tersebut 

memilki kesitimewaan dibandingkan anak-anak yang normal lainya. Guru kelas IV 

SDLB-C Yakut Purwokerto juga menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam 

pembelajaran membaca masih menggunakan acuan gerak tubuh, seperti menunjukan 

kearah jam tangan berarti menunjukan huruf dari jam adalah J dengan begitu siswa 

akan mengingat lebih paham dibanding hanya mengatakan huruf J saja sehingga 

ketertarikan anak tunagrahita  dalam proses pembelajaran sangat kurang karena 

metode ini memiliki keterbatasan karena tidak semua huruf dapat dicontohkan dengan 

gerak tubuh. 
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KAJIAN TEORITIK 

Menurut Tampubolon (1990: 5) membaca adalah satu dari empat kemampuan 

bahasa pokok, dan merupakan satu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan. 

Dalam komunikasi tulisan, sebagaimana telah dikatakan, lambang-lambang bunyi 

bahasa diubah menjadi lambang-lambang tulisan atau huruf-huruf, dalam hal ini huruf-

huruf menurut alfabet latin. Dapat dipahami bahwa pada tingkatan membaca 

permulaaan, proses pengubahan inilah yang terutama dibina dan dikuasai dan ini 

terutama dilakukan pada masa anak-anak, khususnya pada permulaan di 

sekolah.Pengertian perubahan ini juga mencangkup pengenalan huruf-huruf sebagai 

lambang bunyi-bunyi bahasa. Setelah pengubahan dimaksud diatas dikuasai secara 

mantap, barulah penekanan diberikan pada pemahaman isi bacaan. Inilah yang dibina 

dan dikembangkan pada tahun-tahun selanjutnya disekolah. 

Menurut Dalman (2013: 141) minat baca merupakan dorongan untuk 

memahami kata demi kata dan isi yang terkandung dalam teks bacaan tersebut, 

sehingga pembaca dapat memahami hal-hal yang dituangkan dalam bacaan itu.  

Example non examples merupakan model pembelajaran dengan memprsiapkan 

gambar, diagram, atau tabel sesuai materi bahan ajar dan kompetensi, sajian gambar 

ditempel atau memakai LCD/OHP, dengan petunjuk guru siswa mencermati sajian, 

diskusi kelompok tentang sajian gambar, presentasi hasil kelompok, bimbingan 

penyimpulam, evaluasi,dan refleksi (Roestiyah, 2001: 73)   

Menurut (Agus Suprijono, 2009 : 125) Langkah – langkah model pembelajaran 

Examples Non Examples, diantaranya :    

1. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Gambar-

gambar yang digunakan tentunya merupakan gambar yang relevan dengan  materi 

yang dibahas sesuai dengan Kompetensi Dasar. 

2. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui LCD/OHP/In 

FocusPada tahap ini Guru dapat meminta bantuan siswa untuk mempersiapkan 

gambar dan membentuk kelompok siswa. 

3. Guru memberi petunjuk dan kesempatan kepada peserta didik untuk 

memperhatikan/menganalisa  gambar. Peserta didik diberi waktu melihat dan 
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menelaah gambar yang disajikan secara seksama agar detil gambar dapat dipahami 

oleh peserta didik, dan guru juga memberideskripsi tentang gambar yang diamati. 

4. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa gambar 

tersebut dicatat pada kertas. Kertas yang digunakan sebaiknya disediakan guru. 

5. Tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil diskusinya. dilatih 

peserta didik untuk menjelaskan hasil diskusi mereka melalui perwakilan kelompok 

masing-masing. 

6. Mulai dari komentar/hasil diskusi peserta didik, guru mulai menjelaskan materi 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

7. Guru dan peserta didik menyimpulkan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Anak tunagrahita atau dikenal juga dengan istilah terbelakangan mental karena 

keterbatasan kecerdasanya mengakibatkan dirinya sukar untuk mengikuti program 

pendidikan di sekolah biasa secara klasikal, oleh karena itu anak terbelakangan mental 

membutuhkan layanan pendidikan secara klasikal, oleh karena itu anak 

keterbelakangan mental membutuhkan layanan pendidikan secara khusus yakni 

dengan kemampuan anak tersebut (Soemantri,2012: 103) 

Pengelompokan pada umunya didasarkan pada taraf inteligensinya, yang 

terdiri dari keterbelakangan ringan, sedang, dan berat.sebagai berikut : 

 Tunagrahita ringan disebut juga moron atau debil. Kelompok ini memiliki IQ antara 

68-52 menurut Binet, sedangkan menurut Skala Weschler (WISC) memiliki IQ 6-

55. Mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. 

Dengan bimbingan dan pendidikan yang baik, anak terbelakangan mental ringan 

pada saatnya akan dapat memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri. Namun 

demikian anak terbelakangan mental ringan tidak mampu melakukan penyesuaian 

social secara independen dan pada umumnya anak tunagrahita ringan tidak 

mengalami gangguan fisik. Mereka secara fisik tampak seperti anak normal pada 

umumnya, oleh karena itu agak sukar membedakan secara fisik anatara anak 

tunagrahita ringan dengan anak normal. 

 Tunagrahita sedang, anak tunagrahita sedang disebut juga imbesil.Kelompok ini 

memiliki IQ 51-36 pada Skala Binet dan 54-40 menurut Skala Weschler 

(WISC).Anak terbelakangan mental sedang bisa mencapai perkembangan MA 
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sampai kurang lebih 7 tahun.Mereka dapat didikan mengurus diri sendiri, 

melindungi diri sendiri dari bahaya seperti menghindari berjalan dijalan raya, 

berlindung dari hujan, dan sebagainya. 

Anak tunagrahita sedang sangat sulit bahkan tidak dapat  belajar secara akademik 

seperti belajar menulis, membaca, dan berhitung walaupun mereka masih dapat 

menulis secara social, misalnya menulis namanya sendiri, alamat rumahnya. Dalam 

kehidupan sehari-hari anak tunagrahita sedang membutuhkan pengawasan terus-

menerus, mereka juga masih dapat bekerja ditempat kerja terlindung. 

 Tunagrahita berat, kelompokan anak tunagrahita berat sering disebut 

idiot.Kelompok ini dapat dibedakan lagi antara anak tunagrahita berat dan sangat 

berat.Tunagrahita berat (severe) memiliki IQ antara 32-20 menurut Skala Binet dan 

anatar 39-25 menurut Skala Weschler (WISC).Tunagrahita sangat berat (profound) 

memiliki IQ dibawah 19 menurut Skala Binet dan IQ di bawah 24menurut Skala 

Weschler (WISC). 

Anak tunagrahita berat memerlukan bantuan perawatan secara total dalam hal 

berpakaian, mandi, makan dan lain-lain.bahkan mereka memerlukan perlindungan 

dari bahaya sepanjang hidupnya.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDLB-C Yakut Purwokerto, 

Kabupaten Banyumas, yang berjumlah 10 siswa untuk mata pelajaran Bahasa 

Indonesia semester 2. Materi dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah teks 

pengumuman, dengan menerapkan model pembelajaran Examples non examples pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia yang akan dimulai pada minggu ke 1 dan minggu ke 

2 bulan Mei 2014. 

Siklus Penelitian Tindakan Kelas direncanakan akan melalui dua siklus. Setiap 

siklus terdiri dari dua pertemuan, tetapi jika dalam siklus dua tersebut masih belum 

berhasil maka akan dilanjutkan pada siklus berikutnya. Teknik untuk mendapatkan 

data penelitian adalah observasi siswa dan observasi guru, tugas observer satu yaitu 

mengamati aktivitas guru dengan menerapkan model pembelajaran Examples non 

examples, dan observer dua yaitu mengamati aktivitas siswa dalam proses 
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pembelajaran. Desain penelitian tindakan kelas yang dikemukakan oleh Kemmis dan 

Mc taggart pada hakekatnya berupa perangkat atau untaian-untaian dengan satu 

perangkat terdiri dari 4 komponen yang perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 

refleksi.  

Data dari aktivitas siswa dan aktivitas guru dilakukan dengan mengobservasi 

aktivitas yang dilakukan siswa dan guru selama proses pembelajaran. Observasi yang 

dilakukan dengan bantuan pengamat observer dua dan observer satu. Data hasil gemar 

membaca dan kemampuan membaca menggunakan angket respon siswa terhadap 

model pembelajaran Examples non examples dan evaluasi berupa isian singkat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan II yang terdiri dari 

empat langkah, yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting). Siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I 

karena target penelitian belum tercapai. 

Hasil Penelitian Tindakan Kelas yang telah dilaksankan pada siklus I dan siklus 

II di kelas IV SDLB-C Yakut Purwokerto adalah sebagai berikut:  

Gemar membaca dapat diukur dari angket yang dilaksanakan pada akhir siklus. 

Hasil respon siswa terhadap gemar membaca melalui model pembelajaran Examples 

non examples dapat dilihat pada tabel 1 dan gambar 1 sebagai berikut: 

 
Tabel 1.   Hasil Gemar Membaca Siswa Terhadap model pembelajaran Examples non 

examples I dan Siklus II 

 
 
 

No Pencapaian respon siswa Siklus I Siklus II 
1 Rata-rata 28 32,7 
2 Persentase 70 81,87 
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Gambar 1: Histogram Peningkatan Angket Gemar Membaca Pengumuman Siswa 

Kelas IV SDLB-C Yakut Purwokerto 
 

Dari tabel 1 dan histogram 1 hasil angket gemar membaca siswa terhadap 

pembelajaran Examples non examples tabel dapat dilihat bahwa rata-rata angket 

respon siswa pada siklus I yaitu 28 sedangkan pada siklus II yaitu 32,7. Persentase 

yang di dapatkan pada siklus I yaitu 70%, sedangkan pada siklus II yaitu 81,87%. 

Nilai tes kemampuan membaca siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia 

diperoleh dari hasil soal evaluasi yang dilaksanakan pada  setiap ahir pertemuan. Hasil 

tes kemampuan membaca siswa dapat dilihat pada tabel 2 dan gambar 2 berikut ini: 

 
Tabel 2. Peningkatan Kemampuan Membaca Pengumuman Bahasa Indonesia Siklus 

I dan Siklus II 
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Nilai rata-rata

No Pencapaian Siklus I Siklus II 
1 Nilai terendah 40 60 
2 Nilai tertinggi 100 100 
3 Nilai rata-rata 71 86 

 Ketuntasan belajar 60% 90% 
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Gambar 2. Histogram peningkatan tes kemampuan membaca pengumuman Bahasa 
Indonesia SDLB-C Yakut Purwkerto siklus I dan siklus II 

Dari tabel 2 dan histogram 2 tes kemampuan membaca dapat dilihat bahwa ada 

peningkatan hasil belajar pada siklus I dan siklus II, yaitu dari rata-rata 71 menjadi 86. 

Peningkatan ketuntasan prestasi belajar pada siklus I sebesar 60% yaitu 6 siswa dari 

10 siswa yang tuntas belajar. Pada siklus II ketuntasan belajar menjadi 90% yaitu 9 

siswa dari 10 siswa yang tuntas belajar.  

Peningkatan aktivitas guru dalam proses pembelajaran terjadi dari siklus I ke 

siklus II. Peningkatan aktivitas guru dapat dilihat pada tabel 3 berikut: 

Tabel 3.  Peningkatan Aktivitas Guru Siklus I dan Siklus II 
No Siklus Persentase 
1. I 80 
2. II 90 

 

 
   Gambar 3. Histogram Peningkatan Aktivitas Guru Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan tabel 3 dan histogram 3 dijelaskan bahwa aktivitas guru dalam 

pengelolaan pembelajaran melalui model pembelajaran Examples non examples dari 

siklus I sampai dengan siklus II mengalami peningkatan yaitu dari persentase 80% 

pada siklus I menjadi 90% pada siklus II. 

 
 
Tabel 4. Peningkatan Aktivitas Siswa Kelas IV SDLB-C Yakut Purwokerto Siklus I 

dan Siklus II 
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Gambar 4. Histogram Peningkatan Aktivitas Siswa Kelas IV SDLB-C Yakut 

Purwokerto Siklus I dan Siklus II 
 

Peningkatan persentase aktivitas siswa pada gambar 4 dan histogram 4 yaitu 

71,87% pada siklus I  dan 81,87% pada siklus II. Peningkatan persentase aktivitas 

siswa menunjukan bahwa melalui model pembelajaran Examples non examples dapat 

membuat siswa untuk aktif dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi 

pengumuman. 

Peningkatan keaktifan siswa ini merupakan hasil dari model pembelajaran 

Examples non examples yang dilakukan oleh peneliti, jika pada pembelajaran biasanya 

guru menggunakan gerak tubuh dalam penyampaian pembelajaran khususnya dalam 

membaca sehingga metode ini kurang efektif digunakan karena tidak semua huruf 

dapat dicontohkan dengan gerak. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: 

1. Gemar membaca siswa Bahasa Indonesia materi teks pengumuman pada kelas IV 

SDLB-C Yakut Purwokerto melalui model pembelajaran Examples non examples 

dalam pembelajaran dapat meningkat. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan 

adanya lembar angket gemar membaca siswa terhadap kemampuan membaca teks 

pengumuman siswa pada siklus I adalah 28 dan presentase 70%, sedangkan pada 

siklus II adalah 32,7 dan presentase 81,87%. Hasil angket gemar membaca siswa 

terhadap kemampuan membaca pegumuman dapat diterima dengan sangat baik. 

71.87
81.87
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2. Kemampuan membaca siswa materi teks pengumuan kelas IV SDLB-C Yakut 

Purwokerto dapat meningkat melalui model pembelajaran Examples non examples 

dengan menyesuaikan metode dalam pembelajaran. Rata-rata kelas dapat dilihat 

pada siklus I adalah 71 dengan ketuntasan belajar sebesar 60%, sedangkan pada 

siklus II adalah 86 dengan ketuntasan belajar sebesar 90%.  

 

Saran 

 Model pembelajaran Examples non examples akan menfasilitasi siswa untuk 

belajar dengan aktif dan meningkatkan ketertarikan pada pelajaran. Adapun saran yang 

dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran Examples non examples merupakan model pembelajaran yang 

menggunakan gambar sehingga dapat meningkatkan kemampuan membaca anak 

tunagrahita. 

2. Dengan memperhatikan gambar-gambar yang akan ditampilkan kepada siswa, 

gambar sesuai kemampuan siswa, karena anak tunagrahita lebih menyukai 

pembelajaran dengan menggunakan gambar dan bervariasi warna namun tetap pada 

tujuan pembelajaran. Siswa yang masih kurang dalam menangkap informasi 

dibimbing dan diarahkan oleh guru. Guru harus intensif  berinteraksi dengan siswa 

karena anak tunagrahita akan lebih nyaman apabila diperhatikan.  

3. Model pembelajaran Examples non examples dapat melatih anak tunagrahita 

menjadi pribadi yang bisa menghargai pendapat teman yang lain dalam kegiatan 

diskusi kelompok kecil yang tentunya diarahkan oleh guru. 

4. Dengan memperhatikan kondisi siswa karena setiap anak tunagrahita memiliki 

karakteristik dan sikap yang berbeda-beda sesuai dengan IQ masing-masing yang 

sehingga guru lebih intensif dalam membimbing siswa.  

5. Pembelajaran dengan memberikan media gambar sebaiknya diikuti dengan 

penggunaan metode atau teknik belajar yang sesuai sehingga anak tunagrahita dapat 

menerima pembelajaran di kelas seperti model pembelajaran Examples non 

examples. 
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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Tajussalatin sebagai hasil 
tradisi literasi yang berhasil menjadi acuan dan pedoman pemerintahan raja-
raja di Melayu dan Jawa. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka. 
Hasil kajian menunjukkan bahwa Tajussalatin memuat konsep ideal tata 
cara pemerintahan versi Islam yang di dalamnya terkandung tugas dan 
kewajiban raja, menteri penulis dan duta. Tajussalatin memiliki 
persebaran yang luas di Melayu dan Jawa. Tajussalatin telah 
dialihbahasakan ke dalam bahasa Jawa, Belanda, Perancis dan Inggris. 
Tajussalatin menjadi salah satu literasi populer yang dipelajari oleh para 
raja, bangsawan hingga rakyat biasa.  
 
 
Kata kunci: Tajussalatin, Pemerintahan, Raja, Melayu, Jawa. 
 
 
 
PENDAHULUAN 

Tradisi literasi Islam di Indonesia mulai muncul pada abad ke-14 

hingga 15 M di Melayu. Tradisi literasi pada masa awal ini mula-mula 

muncul dalam bentuk karangan yang bersifat keagamaan dan sastra. 

Selanjutnya masuk dalam ranah keilmuan dan falsafah pada abad ke-16 dan 

mencapai puncaknya pada abad Ke-17 M (Hadi W.M, 2010). Abad ini 

merupakan masa bangkitnya Kesultanan Aceh Darussalam (1516-1700M).  

Dua tokoh awal dalam tradisi literasi di Nusantara adalah Hamzah 

Fansuri di Sumatera dan Sunan Bonang di Jawa. Dua tokoh ini dikenal 

sebagai wali sufi dan guru kerohanian yang terkemuka pada zamannya. Hasil 

karya tulis mereka memuat tentang metafisika, etika, estetika, hermeneutika 

dan psikologi keruhanian Islam. Karangan mereka mempengaruhi pandangan 
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hidup (way of life), sistem nilai dan gambaran dunia (weltanschauung) 

penduduk Islam Nusantara (Hadi W.M, 2010). Tokoh penting lain yang tidak 

diketahui secara pasti riwayat hidupnya, namun memiliki karya yang menjadi 

acuan dan pedoman para raja adalah Bukhari Al-Jauhari dengan kitabnya 

yang berjudul Tajussalatin. Kajian ini akan membahas mengenai 

Tajussalatin sebagai salah satu hasil tradisi literasi yang menjadi dasar 

pedoman pemerintahan raja-raja Islam di Melayu dan Jawa.  

 

TAJUSSALATIN  

Dalam konsep Islam, raja dan rakyat adalah manusia yang takluk 

kepada hukum Allah. Hanya saja, raja adalah khalifah fil ardh, wakil 

Allah di muka bumi yang memiliki tugas dan kewajiban untuk mengurus 

rakyatnya. Inilah tujuan utama penulisan kitab Tajussalatin di dunia 

Islam (Fang, 2011).   

Tajussalatin dalam bahasa Arab terdiri atas dua kata yakni Taj dan 

Salatin. Taj berarti mahkota dan salatin merupakan bentuk jamak dari 

sultan. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa Tajussalatin adalah 

Mahkota Raja-Raja. Tajussalatin juga diartikan sebagai Mahkota Segala 

Raja (Fang, 2011). Roorda van Eysinga menyebutkan bahwa Tajussalatin 

tidak hanya merupakan Mahkota Segala Raja, tetapi disebut juga sebagai 

Kroon der Maleische Handschriften atau mahkota dari segala naskah 

Melayu (Dipodjojo, 1981).  

Tajussalatin merupakan kitab pertama dalam kesusastraan Melayu 

yang memiliki genre ketatanegaraan (Wan Ali, 2014). Pengarang kitab 

ini adalah Bukhari Al-Jauhari, Hooykaas menyebut bahwa hal tersebut 

memiliki dua arti yakni Bukhari saudagar permata atau Bukhari dari 

Johor (Dipodjojo, 1981; Fang, 2011). P.P. Roorda van Eysinga 

berpendapat bahwa nama Bukhari Al-Jauhari bukanlah nama asli, tetapi 

nama kehormatan yang diberikan kepada penulis yang terkenal pandai 

dan berilmu pengetahuan. Hal ini mengacu pada penggunaan bahasa Arab 
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kuno yang menyebutkan bahwa bukhar berarti bijaksana dan 

berpengetahuan (Dipodjojo, 1981).  

Menurut Ph. S. van Ronkel, kitab Tajussalatin ini diterjemahkan 

dari sebuah kitab Parsi yang kini sudah hilang, salah satu sumbernya 

adalah Siyar al-Muluk karya Wazir Nizam al-Muluk (lahir 1017/1018) 

dan cerita-cerita populer seperti Mahmud dan Ayaz, Khusrayu dan Syirin, 

Yusuf dan Zulaika serta beberapa syair yang terdapat dalam kitab ini 

berbentuk matsnawi, ruba’i, dan ghazal bentuk syair yang populer dalam 

bahasa Parsi (Fang, 2011). Hooykaas tidak sependapat, naskah 

Tajussalatin adalah sebuah kitab yang ditulis dalam bahasa Melayu di 

Aceh, walaupun judulnya dalam bahasa Arab dan berisi Parsi-Islam 

(Fang, 2011). Zuber Usman (1963) menyebutkan bahwa pengarang 

Tajussalatin adalah Bukhari Al-Jauhari. Bukhari dari Johor, anak seorang 

Johor yang tinggal di Aceh pada masa Sultan Iskandar.  

Titi mangsa penulisan Tajussalatin tidak dijelaskan secara 

gamblang. Bukhari Al-Jauhari hanya memberi petunjuk dalam 

mukadimah Tajussalatin sebagai berikut. 

Barang siapa yang dapat mengirai segala aksara sepatah ghaib itu 
dengan bilangan abjad, maka orang itu mengetahu pada masa mana 
fakir mengarang kitab ini (Dipodjojo, 1981). 
 

Berdasarkan mukadimah tersebut, kata ghaib menjadi kunci 

penggambaran angka tahun penulisan kitab. Tahun penulisan tersebut 

dapat dipecahkan oleh Werndly dan Winstedt dengan memberi nilai pada 

tiap huruf yang menyusun kata ghaib. Kata ghaib dalam bahasa Arab 

terdiri atas tiga huruf, yakni ghain, ya’ dan ba’. Ghain memiliki nilai 

angka 1000, ya’ bernilai 10 dan ba’ bernilai 2. Kesemuanya berjumlah 

1012. Hal ini menandakan tahun 1012 H atau bertepatan dengan 1603 M 

(Anuar Nordin, 2014).  

Tajussalatin dipersembahkan oleh Bukhari Al-Jauhari kepada Sultan 

‘Alaudin Ri’ayat Shah Sayyid Al-Mukammil (1590-1604) sebagai 

sumbangan seorang ulama untuk membantu sultan menjalankan 
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pemerintah (Anuar Nordin, 2014). Tajussalatin lahir atas dasar masalah 

perebutan tahta para bangsawan Aceh pada akhir abad ke-16 hingga awal 

abad ke-17 (Anuar Nordin, 2014). Hal ini sebagaimana yang dinyatakan 

oleh Hadi W.M (2001) berikut.  

Krisis yang berkepanjangan ini timbul pada akhir masa 
pemerintahan Sultan ‘Ala al-Din Ri’ayat Syah al-Qahhar (1568-
1571) yang dipicu oleh konflik di lingkungan keluarga sultan 
sendiri.perang terbuka antara keluarga sultan berkobar dengan 
cepat. Selama beberapa bulan sesudah Sultan al-Qahhar wafat 
kekacauan tidak terkendali lagi dan selama beberapa bulan itu pula 
Aceh diperintah oleh tiga orang sultan secara berturut-turut.    
   

ISI TAJUSSALATIN 

Isi kitab Tajussalatin terdiri atas bagian pendahuluan yang 

dilanjutkan dengan uraian yang meliputi dua puluh empat fasal 

(Dipodjojo, 1981). Bagian pendahuluan berisi doa dan pujian kepada 

Allah, salawat kepada Rasulullah saw, keluarga dan para sahabatnya 

empat khalifah. Pertama kepada Abu Bakar al-Sidik, kedua kepada Umar 

yang adil, ketiga kepada Ustman yang Sidik dan rafik, keempat kepada 

Ali yang ghazi (Dipodjojo, 1981; Fang, 2011; Hadi W.M., 2010). 

Kemudian pengarangnya menyatakan bahwa hanya Allah yang memiliki 

hukum di dunia ini. Selanjutnya, pengarang menyatakan sebagai berikut.  

... kitab ini untuk menyatakan perkataan peri pekerjaan segala raja-
raja dan menteri, hulubalang dan rakyat dan barang yang 
bergantung ibarat yang amin dan simpan supaya orang beroleh 
manfaat dan menurut katanya, Maka dinamai kitab ini Tajussalatin, 
artinya Mahkota Segala Raja-raja (Fang, 2011; Hadi W.M., 2010). 
 

Adapun isi ke-24 fasal tersebut secara umum dapat disebutkan 

sebagai berikut. Fasal pertama dimulai dengan kalimat man ‘arafa 

nafsahu faqad 'arafa rabbahu, barang siapa mengenal dirinya maka akan 

mengenal tuhannya. Fasal ini berkenaan dengan konsep awal penciptaan 

manusia, kehidupan manusia di dunia dan kehidupan di akhirat.  

Fasal kedua dimulai dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa 

illa liya’buduun. Tiadalah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk 

menyembah kepadaKu. Fasal ini memuat tentang Allah sebagai pencipta 
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alam dan isinya termasuk jin dan manusia. Oleh sebab itu, manusia perlu 

untuk mengenal Dzat dan sifat Allah.  

 Fasal ketiga berisi tentang kehidupan manusia di dunia. Perjalanan 

di dunia diumpamakan sebagai musafir atau orang asing yang sedang 

menempuh perjalanan menuju tempat yang kekal. Perjalanan tersebut 

membutuhkan bekal berupa amal saleh. Fasal keempat memuat ayat qullu 

nafsin dzaiqatal maut. Setiap yang bernafas pasti mati. Fasal ini 

menerangkan dua golongan manusia. Golongan pertama adalah golongan 

yang mencintai dunia dan lupa akan mati. Golongan kedua orang yang 

beramal saleh dan mengetahui bahwa dunia ini fana. Fasal ini juga berisi 

tentang kematian dan kehidupan setelah mati.  

Fasal kelima berisi tentang martabat dan kekuasaan raja, arti adil 

dan keadilan, kemuliaan raja, kekuasaan raja dan kedaulatan negeri yang 

diperintah seorang raja. Terdapat contoh pemerintahan model Nabi Musa, 

Yusuf, Daud, Muhammad saw, Abu Bakr, Umar, Utsman dan Ali. Pada 

akhir fasal kelima, Bukhari Al-Jauhari (Fang, 2011; Wan Ali, 2014) 

mengutip Kitab Adab al-Mulk karya Nizam al-Mulk, tentang sepuluh 

syarat seorang raja (1) raja harus akhil balik dan berpendidikan untuk 

dapat membedakan baik dan jahat, (2) raja harus berilmu dan 

berpendidikan, (3) raja harus memilih menteri yang akhil balik, pandai, 

berilmu pengetahuan, dan dapat mengerjakan tugas sesuai bidangnya, (4) 

raja hendaklah memiliki paras yang baik. Apabila parasnya kurang baik, 

hendaknya memiliki budi pekerti yang luhur, (5) raja harus seorang yang 

pemurah dan dermawan. Pemurah adalah sifat bangsawan dan orang 

berbudi. Kikir adalah sifat orang musyrik dan murtad, (6) raja hendaknya 

ingat pada kebajikan orang, (7) raja selayaknya adalah pemberani. Berani 

menegur pejabat yang menyalahi perintah dan undang-undang, (8) raja 

tidak boleh banyak makan, minum dan tidur, (9) raja hendaklah tidak 

gemar bermain perempuan dan (10) raja hendaklah seorang laki-laki. 

Apabila keturunan raja hanya ada perempuan, perempuan itu boleh 

dijadikan raja asal tetap dijaga agar tidak menimbulkan fitnah.        
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Fasal keenam berisi tentang keadilan dan cara penegakannya. Raja 

yang adil memerintah dan melepaskan orang yang teraniaya. Fasal 

ketujuh berisi tentang budi pekerti raja yang adil, keharusan bersahabat 

dengan para ulama, raja harus memperhatikan rakyat agar tidak 

terdhalimi, raja tidak diperkenankan hanya mendengar laporan dari 

pejabat kerajaan, namun harus melihat sendiri keadaan negeri dan 

rakyatnya. Fasal ini juga menjelaskan pembagian satu hari menjadi empat 

bagian; satu bagian untuk beribadah kepada Tuhan, satu bagian untuk 

mengurus rakyat dan kerajaan, satu bagian untuk makan dan tidur dan 

satu bagian untuk berlatih senjata, memanah dan sebagainya.  

Fasal kedelapan berisi tentang raja yang kafir namun berlaku adil,  

yakni raja Nusyirwan. Raja Nusyirwan memiliki tiga cincin. Cincin 

pertama tersurat jangan kerja sesuatu yang tiada berbicara dengan orang 

yang berbudi. Cincin kedua tersurat jangan alpa daripada rakyat dalam 

sekalian halnya. Cincin ketiga tersurat jangan gusar atas kesalahan 

orang, baik orang yang dikasihi maupun seteru .  

Fasal kesembilan berisi tentang raja-raja yang dzalim dan ancaman 

terhadap orang yang dzalim dan senang menindas. Fasal ini juga 

menyebutkan lima orang yang sangat dimurkai Allah, yaitu (1) raja yang 

dzalim, (2) menteri yang jahat, (3) orang yang melalaikan ajaran agama 

pada keluarganya, (4) orang yang aniaya dan mengurangi hak istrinya, 

(5) raja yang melanggar syariat.   

Fasal kesepuluh berisi tentang tugas, kewajiban dan budi pekerti 

empat tiang kerajaan. Keempat  tiang tersebut adalah (1) menteri tua yang 

bijaksana, bersabar, berinsaf dan berbangsa, (2) panglima yang berani, 

bangsawan, dan dermawan serta dapat memelihara raja dan rakyatnya, 

(3) khazin atau bendahara yang benar dan amanat memelihara harta raja, 

(4) mukhbar atau pembawa berita yang cerdik dan dapat mengabarkan 

keadaan negeri kepada raja.  

Di dalam fasal kesepuluh dirincikan lima sikap dan budi pekerti 

seorang raja sebagai berikut (1) pengampun. Apabila mengetahui ada 
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menteri yang berbuat salah, janganlah raja segera menghukumnya. 

Peringatkanlah lebih dahulu satu hingga tiga kali. Apabila masih berbuat 

salah, jatuhilah hukuman sesuai dengan hukum yang benar. (2) 

Bijaksana. Raja disarankan untuk tidak menyita barang seorang menteri 

yang berbuat salah. Walaupun barang tersebut merupakan kekayaan raja 

yang pernah diberikan kepada sang menteri. Penyitaan tersebut bukan 

perbuatan seorang bangsawan. (3) Bersepakat. Hendaklah segala 

tindakan dan perbuatan raja merupakan hasil sepakat dengan para 

menteri. (4) Terbuka. Hendaklah raja dengan suka hati menerima bicara 

menteri dan rakyat yang menyampaikan isi hati. (5) Penuh pertimbangan. 

Hendaklah raja jangan mudah menerima laporan yang bersifat memfitnah 

(Dipodjojo, 1981). 

Fasal kesepuluh ini juga menjelaskan dua puluh tujuh syarat ideal 

seorang menteri. Syarat tersebut adalah sebagai berikut. (1) Takwa 

kepada Allah, (2) Tahu berterima kasih atas anugerah dari raja, (3) tidak 

membelanjakan uang negara untuk diri sendiri, (4) tidak memanfaatkan 

amanah raja untuk kepentingan pribadi (5) menyiapkan segala keperluan 

raja, (6) hendaklah menteri menjaga agar raja tidak menyalahi syariat, (7) 

mengingatkan raja yang telah melanggar syariat dengan cara yang bijak, 

(8) jangan takabur terhadap amanah raja dan dzalim kepada rakyat, (9) 

menteri berusaha memperbesar kekayaan raja, (10) menteri adalah 

sumber berita yang benar, terutama pada saat negara dalam bahaya, (11) 

hendaknya menjadi pelindung fakir dan miskin, (12) menteri meminta 

petunjuk dan melaporkan hasilpekerjaan kepada raja, (13) perbuatan 

menteri harus dipikirkan masak terlebih dahulu, (14) menteri harus penuh 

keyakinan dalam mengerjkan tugas, (15) bersifat pemurah dan hati yang 

luas, (16) menyukai orang yang berbakti pada rajanya, (17) menegur 

pelanggar perintah raja dan menghukum agar orang lain tidak berbuat 

serupa, (18) ingat bahwa segala sesuatu diketahui oleh Tuhan dan sadar 

bahwa kebesaran kerajan adalah karunia Tuhan, (19) menteri selalu 

menjunjung tinggi hukum, (20) berbudi pekerti yang baik, lemah lembut, 



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

 
1012 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

berbuat yang benar, menjauhi yang salah, (21) menegur raja yang berbuat 

salah dengan cara yang bijak, (22) menjaga raja dari ahli bid’ah, (23) 

menolong rakyat yang kesulitan dan membebaskan dari kejahatan, (24) 

mengajak hulubalang dan rakyat berbakti kepada raja, (25) mencari mitra 

yang baik dan sahabat yang berbudi agar dapat membantu pekerjaan raja, 

(26) memilih orang yang layak untuk diserahi pekerjaan raja, (27) 

menteri bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diserahkan 

kepadanya. 

Fasal kesebelas berisi tentang lima syarat menjadi penulis kerajaan 

sebagai berikut (1) penulis hendaknya luas pengetahuan, mengetahui 

ilmu falak, perhitungan waktu dan kesusasteraan, (2) pribadi penulis 

harus terpuji, tutur kata halus, ingatan tajam, pandai berkata-kata, dan 

baim tulisannya, (3) saat menulis pilihlah tempat yang suci, terhindar dari 

segala gangguan sehingga yang dituliskan bersih, (4) telitilah yang telah 

ditulis dan melarang siapapun untuk membaca tulisan itu tanpa izin, (5) 

kata yang dipilih harus tepat, berulang, ejaan benar sehingga tidak 

menimbulkan salah tafsir. (Dipodjojo, 1981)    

Fasal kedua belas berisi tentang tugas dan kewajiban para duta 

kerajaan. Adapun syarat duta adalah sebagai berikut. (1) berparas baik, 

fasih bicara, benar perbuatannya, (2) memiliki pengetahuan yang luas, 

(3) kuat iman, budiman dan bijaksana, (4) tidak tamak dan berbudi 

pekerti, (5) kata-katanya benar dan dapat dipercaya (Dipodjojo, 1981) 

Fasal ketiga belas berisi tentang budi pekerti menjadi hamba raja. 

Fasal keempat belas berisi tentang cara mendidik anak. Fasal kelima 

belas berisi tentang berlaku hemat. Fasal keenam belas berisi tentang akal 

dan orang berakal. Fasal ketujuh belas berisi tentang undang-undang 

dasar kerajaan. Fasal kedelapan belas berisi tentang ilmu kiafat dan 

firasat. Fasal kesembilan belas berisi tentang tanda-tanda ilmu kiafat dan 

firasat. Fasal kedua puluh berisi tentang hubungan hamba yang beragama 

Islam terhadap rajanya. Fasal kedua puluh satu berisi tentang hubungan 

hamba yang kafir terhadap rajanya. Fasal kedua puluh dua berisi tentang 
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keadilan dan sifat mulia. Fasal kedua puluh tiga berisi tentang sifat 

menepati janji. Fasal kedua puluh empat merupakan fasal penutup yang 

berisi tentang petunjuk pelaksanaan pedoman (Dipodjojo, 1981).  

 

 

 

TAJUSSALATIN VERSI JAWA 

Menurut Jelani Harun (Anuar Nordin, 2014) terdapat sekurang-

kurangnya 28 edisi manuskrip Tajussalatin yang dapat ditemui. 

Penyebaran Tajussalatin dari Aceh ke tempat lain seperti Jakarta, Tanah 

Melayu, Brussel, Leiden, London dan Oxford. Pejabat Belanda, van 

Eiysinga memerintahkan memperbanyak kitab Tajussalatin untuk 

dikirimkan ke daerah lain, termasuk ke Yogyakarta dan Surakarta 

(Sumiyardana, 2014). Menurut Woro Aryandini S. (Anuar Nordin, 2014) 

di zaman Raja Pakubuwana II, tepatnya pada tahun 1726, kitab 

Tajussalatin telah digubah menjadi khazanah sastra Jawa menjadi Serat 

Tajussalatin. Pada abad ke-18 Tajussalatin diterjemahkan ke bahasa Jawa 

atas perintah Sri Sultan Hamengku Buwono V. Kitab setebal 205 halaman 

itu masih tersimpan di museum Sonobudoyo, Pustaka Kraton Yogyakarta 

(Sakti, 2011). 

Serat Tajussalatin diterbitkan di Semarang dalam bentuk tembang 

macapat berjumlah 1307 bait. Isi singkatnya dapat ditemukan dalam 

Pratelan Kawontenaning Boekoe-boekoe Basa Djawi tjitakan XXXIII  

tahun terbit 1920. Pratelan ini dikerjakan oleh R. Poerwasoewignja dan 

R. Wirawangsa (Dipodjojo, 1981). Berikut adalah ringkasan isi Serat 

Tajussalatin.  

Pupuh I, Dandanggula, 8 bait berisi pembukaan. Pupuh II, 
Asmarandana, 21 bait berisi kewajiban raja terhadap rakyat. Pupuh 
III, Srinata, 20 bait berisi kewajiban para menteri kerajaan. Pupuh 
IV, Dandanggula, 80 bait berisi pengadilan Prabu Tajussalatin 
dalam memutus perkara, dilanjutkan pengunduran diri Prabu 
Tajussalatin dan menyerahkan pemerintahan kepada patih, penghulu 
dan jaksa. Pelajaran Prabu Tajussalatin tentang seni memerintah. 
Pupuh V, Dandanggula, 20 bait berisi pelajaran yang akan 
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disampaikan dalam buku tersebut. Pupuh VI, Asmarandana, 26 bait 
berisi tentang kejadian manusia sejak dalam kandungan sampai lahir 
dan tentang jumlah tulang serta urat dalam tubuh manusia. Pupuh 
VII, Srinata, 43 bait berisi nasihat kepada raja jangan sampai 
berbuat seperti raja Pirngon, Raja Sadat, dan raja Namrut. 
Dilanjutkan dengan terjemah dalil-dalil. Pupuh VIII, Pangkur, 43 
bait berisi cara mengenali Hyang widi. Dilanjutkan mengartikan 
dalil-dalil. Kemudian menceritakan malaikat maut mencabut nyawa 
raja Sahria dan cerita harta benda raja dirampas fakir miskin. Pupuh 
IX, Kinanti, 33 bait berisi perbuatan baik dan jahat serta derajat 
manusia sempurna. Mengartikan dalil dilanjutkan dengan pelajaran 
akhir hidup manusia. Pupuh X, Dandanggula, 57 bait berisi sikap 
ideal para raja. Pupuh XI, Mijil, 42 bait berisi pemerintahan Nabi 
Muhammad saw dan empat khalifah. Pupuh XII, Pangkur, 45 bait 
berisi tentang keadilan raja, pemerintahan yang menyebabkan 
kerusakan, pelajran pendeta tentang hubunga kerja raja dan menteri. 
Pupuh XIV, Dandanggula, 114 bait berisi nasihat pendeta kepada 
raja dan menterinya, sikap utama raja, kutukan Allah terhadap raja 
yang aniaya. Pupuh XV, Pangkur, 76 bait berisi kisah raja yang baik, 
adil dan berani. Pupuh XVI, Srinata, 104 bait berisi kemulian raja, 
pelajaran raja kepada menterinya, sifat utama raja dan contoh 
teladan raja yang adil. Pupuh XVII, Dandanggula, 140 bait berisi 
kemuliaan para raja dan memilih menteri. Pupuh XVIII, Srinata, 165 
bait berisi pedoman raja memilih menteri, laporan menteri dan sifat 
raja mulia dan tercela. Pupuh XIX, Asmarandana, 83 bait berisi janji 
setia patih. Pupuh XX, Kinanti, 90 bait berisi tugas dan kewajiban 
penulis, Pupuh XXI, pangkur, 70 bait berisi tugas dan kewajiban 
duta. Pupuh XXII, Dandanggula, 58 bait berisi kewajiban 
menteri,pelajaran raja pada tentaranya, pelajaran tidak meuruti istri 
dalam memutus perkara. Pupuh XXIII, Dudukwuluh, 37 bait berisi 
akibat raja menuruti kemauan istri, cara memeihara anak. Pupuh 
XXV, Dandanggula, 117 bait berisi pelajaran utama ayah terhadap 
anak, sikap terhadap raja. Pupuh XXVI, Srinata, 132 bait berisi 
pujian para punggawa raja, pelajaran tentang ilmu firasat. Pupuh 
XXVII, Pangkur, 87 bait berisi tanda manusia baik atau jahat. 
Hukuman raja kepada rakyat. Pupuh XXVIII, Asmarandana, 73 bait 
berisi janji, tugas dan kewajiban raja. Pupuh XXIX, Dandanggula, 
53 bait berisi aturan raja bagi rakyat yang Islam dan kafir. Pupuh 
XXX, Pangkur, 37 bait berisi sifat pemurah dan kikir. Pupuh XXXI, 
Dandanggula, 52 bait janji raja, keutamaan raja dan menteri. Pupuh 
XXXII, Srinata, 42 bait berisi lanjutan tindakan utama raja dan 
menteri (Dipodjojo, 1981).      
 

 Dalam Serat Tajussalatin, judul kitab menjadinama tokoh, yakni 

Prabu Tajussalatin.  



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

 
1015 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

 

 

TAJUSSALATIN: LITERASI RAJA ISLAM DI MELAYU DAN 

JAWA 

Sejak pertama kali ditulis hingga akhir abad ke-19, banyak salinan 

Tajussalatin yang telah dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran 

Tajussalatin meluas dan menjadi bacaan umum penduduk Nusantara baik 

dari kalangan raja Melayu, kaum terpelajar hingga rakyat biasa (Anuar 

Nordin, 2014) Tahun 1827 Tajussalatin diterjemahkan ke bahasa Belanda 

oleh Roorda van Eiysinga. Tahun 1878 diterjemahkan ke bahasa Perancis 

oleh A. Merre. Tahun 1920 diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh E. 

Winstedt (Sakti, 2011).  

 Menurut Hadi W.M. gagasan dan kisah-kisah yang dikandung 

dalam Tajussalatin memberi pengaruh besar pada pemikiran politik dan 

tradisi intelektual Melayu (Anuar Nordin, 2014). Masih Menurut Hadi 

W.M. salah satu sumbangan signifikan Tajussalatin adalah mewujudkan 

hubungan yang harmoni antara raja dan rakyat dalam sebuah 

pemerintahan, serta hubungan manusia dengan Allah (Anuar Nordin, 

2014). Hadi W.M. menuliskan sebagai berikut.  

Negara tidak lagi dipandang sebagai sekedar refleksi dari kedirian 
seorang raja, melainkan juga sebagai pranata yang merupakan 
wadah terwujudnya kesatuan yang harmonis antara raja dan rakyat, 
dan atara makhluk dan khalik. Tajussalatin karya Bukhari Al-Jauhari 
adalah kitab paling awal yang menandakan hadirnya fenomena ini. 
Inilah salah satu kontribusi besar Aceh bagi pemikiran dan 
peradaban di kepulauan Nusantara (Anuar Nordin, 2014). 
 

Menurut A. Hasjmy Tajussalatin disimpan dan dibaca oleh 

bangsawan di istana Kedah, Johor (Anuar Nordin, 2014). Menurut T. 

Iskandar Tajussalatin juga digunakan oleh raja-raja di Jawa sebagai 

pedoman dalam pentadbiran mereka (Anuar Nordin, 2014). Kitab 

Tajussalatin tidak hanya terkenal di negeri Melayu, melainkan juga 

beredar ke seluruh pelosok wilayah pulau Sumatera, Tanah Melayu, 

Kepulauan Riau dan pulau Jawa (Anuar Nordin, 2014). Kitab 
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Tajussalatin digunakan oleh raja-raja di Kesultanan Johor-Riau (1650-

1800M). Tajussalatin juga didapati menjadi simpanan Sultan Mahmud 

Shah Mangkat Dijulang (1685-1699M) pewaris terakhir Sultan Melaka. 

Tajussalatin juga digunakan sebagai panduan memerintah raja-raja 

Melayu, seperti di Kedah dan Johor (Anuar Nordin, 2014). Raja-raja di 

Pulau Jawa seperti di Yogyakarta dan di solo menggunakan Tajussalatin 

versi Jawa untuk memerintah negara dan memilih pegawai istana. Teuku 

Ibrahim Alfian menyatakan bahwa  

Demikian pentingnya sebagai kitab pegangan bagi raja-raja di 
Nusantara, raja-raja Mataram Islam di Jawa merasa perlu 
menerjemahkan kitab Tajussalatin yang ditulis dalam bahasa Melayu 
itu ke dalam bahasa Jawa dengan judul Serat Tajussalatin (Anuar 
Nordin, 2014). 
  

SIMPULAN 

Berdasar dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Kitab Tajussalatin dipelajari oleh golongan raja dan rakyat biasa. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Tajussalatin merupakan salah 

satu kitab hasil tradisi literasi Melayu yang ditulis oleh Bukhari Al-

Jauhari itu telah dipelajari oleh kalangan raja, bangsawan dan masyarakat 

umum. Sebagai hasil literasi Tajussalatin bahkan telah mencapai 

kedudukan tertinggi yakni menjadi acuan dan pedoman para raja untuk 

memerintah di wilayah masing-masing baik di Melayu maupun di Jawa.  
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ABSTRACT  
The ability to read literature will provide social intellectual insight. As a social 
intellectual insight, literature serves as a critical social vehicle. Critical social rides 
will provide an enlightenment to the social realities of life. In this study, aims to 
determine the ability of the appreciation of short stories by using the critical literacy 
approach on the students of Indonesian language education Trunojoyo University of 
Madura. Meanwhile, this research data in the form of text of student appreciation, so 
the research using descriptive qualitative analysis method. The result of this research 
is the students able to appreciate with critical literacy so students can understand the 
code system in understanding the literature, they are: language code, social culture 
code and literary code. In addition, by reading this critical literacy analysis, 
Indonesian Language Education students can understand the literary text in the form 
of short stories by correlating with the intrinsic elements and critical thinking of the 
students by paying attention to social justice, politics, language, and power in short 
story text. 
 
Keyword: appreciation, literature, critical literacy 
 
ABSTRAK 
Kemampuan membaca sastra akan memberikan wawasan intelektual social. Sebagai 
wawasan intelektual sosial, sastra berfungsi sebagai wahana kritis sosial. Wahana 
kritis social akan memberikan pencerahan jiwa terhadap social realita kehidupan. 
Dalam penelitian ini, bertujuan mengetahui kemampuan apresiasi cerpen dengan 
menggunakan ancangan literasi kritis pada mahasiswa Pendidikan bahasa Indonesia 
Universitas Trunojoyo Madura. Sedangkan, data penelitian ini berupa teks hasil 
apresiasi mahasiswa, sehingga penelitian menggunakan metode analisis kualitatif 
deskriptif. Hasil penelitian ini adalah mahasiswa mampu mengapresiasi dengan 
ancangan literasi kritis sehingga mahasiswa dapat memahami system kode dalam 
memahami sastra, yaitu: kode bahasa, kode sosial budaya dan kode sastra. Selain itu, 
dengan membaca ancangan literasi kritis ini, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia 
dapat memahami teks sastra yang berupa cerpen dengan mengkorelasikan dengan 
unsur-unsur intrinsik dan pemikiran kritis mahasiswa dengan memperhatikan keadilan 
sosial, politik, bahasa, dan kekuasaan dalam teks cerpen.  
 
Keyword: apresiasi, sastra, ancangan literasi kritis 
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PENDAHULUAN 

Sastra merupakan bentuk representatif realitas kehidupan masyarakat secara 

imajinasi. Meskipun bersifat imajinasi, sastra memberikan wacana yang mengandung 

kebenaran (Nurgiyantoro, 1995:2). Selain itu, sastra merupakan cerminan kehidupan 

yang terdapat dalam kenyataan sosial. Cerminan masyarakat yang terdapat dalam 

sastra merupakan bentuk refleksi yang lebih besar, lebih lengkap, lebih hidup, dan 

lebih dinamik. Hal ini sesuai dengan pendapat Damono (dalam Priyatni, 2012:12) 

bahwa sastra merupakan lembaga sosial yang menggunakan media bahasa. Lembaga 

masyarakat merupakan hubungan antarmasyarakat, antara masyarakat dengan orang-

perseorangan, antramanusia, dan antarperistiwa yang terjadi dalam batin seseorang. 

Keberadaan sastra tidak bisa dipisah oleh pembaca sastra. Pembaca 

mempunyai peranan yang penting dalam dunia sastra. Adanya peran pembaca, sastra 

mempunyai peranan yang lebih baik dalam produksi dan keilmuan. Tanpa pembaca, 

sastra akan menjadi sekedar kumpulan naskah yang tidak mempunyai arti. Salah satu 

peran pembaca adalah mengapresiasikan karya sastra. Pembaca mempunyai hak 

otonom dalam mengapresiasi karya sastra. Kemampuan pembaca mengapresiasikan 

sastra berbeda-beda karena teks sastra merupakan 

kajian interpretasi.  Keanekaragaman apresiasi pembaca terhadap karya sastra dapat 

dilihat dari kemampuan memahami teks sastra baik itu secara tersirat maupun tersurat. 

Apresiasi pembaca merupakan kegiatan sadar untuk mengenal, memahami, 

mengakui, menilai, menghargai, dan menikmati keindahann bahasa sastra. Squire dan 

Taba (dalam Zulkarnaini, 2008:25) berpendapat bahawa apresiasi sastra melibatkan 

tiga unsur inti, yaitu aspek kognitif, aspek emotif, dan aspek evaluatif. Aspek kognitif 

berhubungan dengan kemampuan pengetahuan pembaca dalam memahami unsur 

karya sastra secara objektif. Sedangkan, aspek emotif berhubungan dengan emosi 

pembaca dalam  memahami unsur keindahan dalam teks sastra. Dan aspek evaluatif 

berhubungan dengan penilaian terhadap baik dan tidak baiknya karya sastra. 

 Salah satu metode untuk mengembangkan tiga unsur kemampuan apresiasi 

pembaca adalah ancangan literasi kritis. Ancangan literasi kritis berhubungan dengan 

kemapuan daya berpikir dan kemampuan kesadaran kritis. Menurut Priyatmi 

(2010:27) bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir secara 
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logis dengan cara bertanya, menganalisis, membandingkan, mengontraskan, dan 

mengevaluasi. Sedangkan kemampuan keadasaran kritis merupakan kemampuan 

mengenali kondisi yang terdapat dalam budaya sustau masyarakat tertentu.  

 Menurut Johnson dan Freedman (dalam Priyatmi, 2010:28) bahwa kemampuan 

literasi kritis merupakan keterampian berpikir kritis pada aspek keadilan sosial, politik, 

bahasa, dan kekuasaan dalam teks. Literasi kritis merujuk pada teori kritis yang 

berpandangan bahwa secara tersirat teks mempunyai kepentingan tertentu, terutama 

kepentingan ideologi. Kepentingan tersebut dapat diungkapkan maknanya dengan 

menggunakan pendekatan kritis. Sehingga, literasi kritis dapat menginterpretasikan 

teks sastra tidak hanya memahami bahasa yang dilihat dari kode-kode bahasa, tetapi 

lebih dalam lagi yaitu melihat bahasa sebagai konstruksi sosial yang tidak pernah 

netral. Sebagai konstruksi sosial yang tidak pernah netral, bahasa mempunyai fungsi 

sebagai alat untuk menginformasikan, menarik perhatian, mempersuasi, dan 

memanipulasi.  

 Menurut  Cervetti, dkk. (2001) menyebutkan bahwa literasi kritis mempunyai 

ciri-ciri yaitu: literasi kritis merupakan kajian kritik (critiqua), fokus kajian literasi 

kritis membahas tentang asumsi, produksi pengetahuan, kekuasaan, representasi, 

implikasinya, dan aspek bahasa yang diamati adalah ideologi dan konstruksi realitas 

yang terdapat dalam teks. Berdasarkan ciri-ciri di atas,  secara praktis langkah-langkah 

membaca sastra dengan metode ancangan literasi kritis dapat dilakukan dengan 

memahami teks sastra, menemukan pola-pola bahasa yang berisi ide-ide tentang 

kekuasaan, penindasan terhadap ras, kelas sosial, gender atau hubungan timbal balik 

antara ketiganya.  

 Membaca dengan model ancangan literasi kritis sangan bermanfaat bagi 

mahasiswa, terutama mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Trunojoyo 

Madura semester dua. Mahasiswa akan terbangun kesadaran kritis melalui pesan-

pesan dalam teks sastra yang mengandung korelasi antara kekuasaan pada kelompok 

tertentu dan penindasan pada kelompok lain. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan 

ilmu pengetahuan sastra saja, tetapi akan juga akan mendapatkan fakta-fakta sosial, 

kesadaran tentang hak-hak politik sebagai warga  negara. Untuk memudahkan dalam 
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memahami teks sastra dengan menggunakan ancangan literesi kritis, mahasiswa dapat 

menggunakan tipe pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah asumsi yang terdapat di balik pernyataan-pernyataan penulis? 

2. Bagaimanakah pemikiran penulis terkait realitas yang terdapat dalam teks 

sastra? 

3. Apakah yang melatari pemahaman terdapat realiats tersebut? 

4. Apakah yang akan disuarakan penulis dalam teks sastra? 

5. Bagaimanakan implikasi pemikiran yang terkait realitas terhadap lingkungan 

sosial masyarakat? 

6. Bagaimankah kontradiksi antara realitas dengan perspektif penulis? 

dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tersebut, mahasiswa dapat membantu  

memahami teks sastra dengan ancangan literasi kritis. Pertanyaan-pertanyaan di atas 

dapat merumuskan arah  pemikiran mahasiswa dalam memahami pola-pola bahasa 

yang mengaitkan dengan praktik kekuasaan, penindasan yang berhubungan dengan 

ras, kelas sosial,  dan gender teks sastra.   

 Dalam analisis ini, mahasiswa akan dihadapkan pada realitas yang terdapat 

dalam cerpen yang berjudul “Perempaun yang Memikul Dendam” karya A.S. 

Laksana. Dengan media cerpen tersebut, mahasiswa akan mengapresiasikan dengan 

menggunakan ancangan literasi kritis, yaitu berusa membongkar praktik-praktik 

wacana yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial. 

 

PEMBAHASAN 

Dunia fiksi merupakan dunia imajinasi yang menyajikan kebenaran yang 

berdasarkan pandangan hidup dan keyakinan pengarang. Hal ini berdasarka pendapat 

Nurgiyantoro (1995:5) bahwa kebenaran fiksi adalah kebenaran yang sesuai dengan 

keyakinan pengarang, keabsahan kebenaran tersebut berdasarkan pandangan 

pengarang  terhadap problematika kehidupan. Namun demikian, kebenaran yang 

diimajinasikan pengarang tidak lepas dari fakta-fakta secara langsung maupun tidak 

secara langsung yang pernah dialami atau diamati oleh pengarang. Hasilnya, 

pengarang bebas untuk memanipulasi fakta tersebu dengan membuat apologi baru. 
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Cerpen yang berjudul “Perempaun yang Memikul Dendam” karya A.S. 

Laksana merupakan cerpen yang menceritakan realitas kehidupan. Cerpen ini 

menceritakan perjuangan seorang perempuan dalam menggapai kehidupannya dengan 

mencari cinta sejati dan perjuangan bertahan dalam kehidupannya. Cerpen ini 

meyajikan bentuk gender, dendam, kekuasaan, cinta, dan kejahatan yang terdapat 

dalam realitas di kehidupan sehari-hari. Cerita cerpen ini tentunya akan menarik 

perhatian mahasiswa dalam menganalisis dengan acangan literasi kritis.  

Berdasarkan analisis mahasiswa dengan menggunakan analisis ancangan 

literasi kritis dapat di kelompok menjadi beberapa aspek pokok bahasan, yaitu: 

kekuasaan, gender, isu etnis/ras, dan marginal sosial. Berikut hasil analisis mahasiswa 

Pendidikan Bahasa Indonesia semester UTM. 

 

a.  Kekuasaan 

Praktik kekuasaan di masyarakat melingkar dalam hubungan sosial 

masyarakat. Hubungan tersebut saling mengikat satu sama lain, sehingga terjalin 

struktur yang kuat dan berakar. Menurut Budiardjo (2008) bahwa Kekuasaan adalah 

kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku 

seseorang atau sekelompok orang lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu 

menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dan orang yang mempunyai kekuasaan.  

Dalam hal ini, pemikiran kritis mahasiswa selalu diperlukan untuk mempertanyakan 

dan memahami lambang yang terdapat dalam masyarakat. Dengan menggunakan 

ancangan lieterasi kritis, mahasiswa diajak untuk membedah  wacana dalam upaya 

menguatkan pemahaman sosial, terutama praktik-praktik kekuasaan. Berikut ini 

kutipan-kutipan yang ditemukan mahasiswa dalam cerpen “Perempaun yang Memikul 

Dendam” karya A.S. Laksana yang menggambarkan kekuasaan. 

NO KUTIPAN KODE 
DATA 

 “Kau selalu bisa makan enak dengan cara seperti itu? 
“tanyaku 
“Ia teman baik, semua pemilik restoran di kota teman 
baik, “katanya 
Aku tahu. Tampak sekali ia bahagia bertemu denganmu.” 

1KA 
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Aku bilang ia kelihatannya orang baik, punya keluarga 
yang baik, dan mereka tentu lebih senang jika ia panjang 
umur dan tetap memiliki kepala.” 
“Kau bilang begitu kepadanya?” 

2. Majikan Tionghoa. Mereka bicara berdua dan kulihat si 
majikan mengangguk-angguk sopan, sikapnya takz.im 
sekali. Kami keluar dari restoran itu dan berjalan 
melewati jajaran toko-toko di sepanjang trotoar. 

1KB 

3. “Kau hendak melawan orang yang berkuasa? “katanya 
“Aku tidak peduli,” kataku 
Aku tidak bisa, “katanya 
’’Dulu ada perempuan yang begitu,” kataku lagi. Ia 
memandangiku dengan mata cekungnya. Aku yakin ia 
bisa. Aku percaya kepadanya karena ibuku 
mempercayainya. Ia sudah dua kali mati dan kembali lagi 
ke bumi dengan membawa rahasia-rahasia langit 

1KC 

4. Lalu ia menggandeng tanganku ke toko mas, 
menyuruhku menunggu di depan toko dan tak lama 
setelah itu ia keluar dan memasangkan ke leherku kalung 
berbandul hati. Menyematkan di jari manisku cincin 
bermata intan, dan memintaku menyematkan cincin di 
jari manisnya. Siang itu kami bertunangan di trotoar. 
 

1KD 

 

Data di atas merupakan kutipan tentang kekuasaan, hasil analisis mahasiswa 

PBI  UTM semester 2 cerpen yang berjudul “Perempaun yang Memikul Dendam” 

karya A.S. Laksana. Berdasarkan hasil analisis mahasiswa terdapat 4 kutipan yang 

berhubungan dengan kekuasaan. Pada kutipan kode 1KA, alasan mahasiswa sebagai 

gambaran kekuasaan adalah tokoh Zorro adalah seorang perampok. Sebagai seorang 

perampok, Zorro mempunyai kekuasaan dengan menakuti dan mengancam para 

pengusaha restoran. Gambaran kekuasaan diterapkan tokoh Zorro adalah bentuk 

kekuasaan yang represif. Selain itu, beberapa mahasiswa memberikan alasan bahwa 

data 1KA merupakan bentuk praktik kekuasaan preman terhadap para pedagang 

ataupun pengusaha. Biasanya bentuk kekuasaan tersebut bermotif ekonomi yaitu upeti 

atau uang keamanan. Sedangkan, data 1KB beberapa mahasiswa memberikan alasan 

sebagai data pendukung data IKA. Data 1KB merupakan data pendukung bentuk 

kekuasaan yang dipraktikkan oleh tokoh Zorro. Dalam gambaran cerpen tersebut 

seolah-olah “majikan mengangguk-angguk sopan, sikapnya takzim sekali”, namun 

sebenarnya bentuk ketakutan majikan terhadap kekuasaan tokoh Zorro. 
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Sedangkan, data 1KC merupakan bentuk kekuasaan. Berdasarkan alasan 

mahasiswa, bentuk kekuasaan yang terdapat dalam data tersebut merupakan bentuk 

kekuasaan lelaki tua yang dipercaya tokoh Nita untuk membalaskan dendam atas 

kematian kekasihnya. Lelaki tua mempunyai kekuasaan yang berupa kepercayaan 

bahwa lelaki tua bisa membantu tokoh Nita untuk membalaskan dendam dengan 

memberikan ramalan-ramalannya. Selanjutnya, data 1KD merupakan bentuk 

kekuasaan dari seorang laki-laki kepada perempuan. Kekuasaan laki-laki tercermin 

pada tokoh Zorro. Tokoh memberikan kalung berbandul hati dan cincin kepada tokoh 

Nita. Kemudian tokoh Nita menerima cinta Zorro. Dengan memberikan perhiasaan, 

tokoh Zorro berhasil memikat tokoh Nita. Walaupun tokoh Nita mengetahui bahwa 

Zorro seorang perampok, namun tokoh Nita tetap menerima cintanya dan hidup 

bersama. Kekuatan fisik Zorro sebagai seorang perampok akan melindungi tokoh Nita, 

sehingga tokoh Nita akan terlindungi oleh kekuasaan tokoh Zorro. 

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukan oleh mahasiswa terhadap bentuk 

kekuasaan yang terdapat dalam cerpen “Perempaun yang Memikul Dendam” karya 

A.S. Laksana, dapat disimpulkan bahwa bentuk kekuasaan yang dipraktikkan dalam 

cerpen tersebut bersifat represif. Kekuasan dipraktikkan dengan menakuti dan 

mengancam demi kepentingan ekonomi. Bentuk kekuasaan model seperti ini 

merupakan bentuk dominasi yang dilakukaan oleh seseorang yang lebih kuat secara 

fisik dan mental kepada orang yang lemah. 

 

b. Gender 

Dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki dan perempuan pada prinsipnya sama. 

Laki-laki dan perempuan mempunyai peran masing-masing sebagai anggota 

masyarakat, karena faktor budaya menyebabkan laki-laki dan perempaun terjadi 

ketimpangan dalam menjalankan perannya sebagai masyarakat (Tong, 2004:42). Laki-

laki lebih mendominasi perannya dibandingkan perempuan. Hal inilah menjadikan 

problematika kehidupan antara dominasi laki-laki terhadap perempuan, yang biasnya 

dikaji dalam gender. Berikut ini kutipan-kutipan yang ditemukan mahasiswa dalam 

cerpen “Perempaun yang Memikul Dendam” karya A.S. Laksana yang 

menggambarkan gender. 
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NO KUTIPAN KODE DATA 
1. Mereka seumuranku. Satu orang terlihat kekar dengan 

potongan rambut di atas tengkuk, yang satu lagi 
rambutnya lurus sebahu dan disemir agak pirang. Si 
pirang melihat bunga dan melangkah ke arah gundukan 
sampah dan memungut bunga yang ada di sana. 
’’Si cantik yang malang,” katanya. ’’Aku akan 
merawatmu.” 
Ia mendekap bunga merah itu di dadanya, seperti 
mendekap bayi yang mendekati ajal. Aku hampir 
menabraknya saat ia kembali ke tempatnya berdiri 
semula; bahu kami bersenggolan. 
 

2GA 

2. Dua kali aku menemani ibuku datang ke rumah lelaki 
tua ini. “saya hidup berdua saja dengan anak saya, “kata 
ibuku pada kedatangannya yang pertama. “Ayahnya 
seorang bajingan, minggat dari rumah sejak ia bayi dan 
sekarang saya harus mengurusinya sendiri.” 

2GB 

3. “Sayang sekali, pada hal aku sudah berpikir untuk 
menyampaikan rahasia itu.” 
“Ya, sudah cepat katakan.” 
“Sabarlah. Kenapa perempuan selalu tidak sabar?” 
“Sebab lelaki maupun tikus got sama-sama 
menjengkelkan.” 
Ia mengangguk-angguk. 

2GC 

4. Mereka memikatnya dengan perempuan, lalu kami 
bertengkar, dan ia pergi dariku. Seminggu kemudian ia 
datang lagi kepadaku dengan tubuh membiru. 
Perempuan itu meracunnya dan aku tahu siapa yang 
berada di belakangnya. 
Aku sudah bersiap mengamuk ketika ia datang malam 
itu setelah seminggu meninggalkanku, tetapi ia berjalan 
gontai dan wajahnya tampak menahan sakit. 
’’Aku datang untuk minta maaf kepadamu,” katanya. 
’’Kau malaikatku.’’ 
 

2GD 

5. Lelaki itu menampakkan dirinya, membeku beberapa 
saat di tempatnya berdiri. Aku tidak mengenalnya dan 
baru pertama kali aku melihatnya. Lalu ia 
memandangiku, lalu menoleh-nolehkan kepalanya 
mengamati sekeliling dan kembali memandangiku. Aku 
membusungkan dadaku, sepeti menantangnya. 
“Beranimu hanya mengintip perempuan mandi, “kataku 
lagi. 

2GE 
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Gender (Kadarusman, 2004: 19) adalah perbedaan laki-laki dan perempuan 

dilihat dari nilai dan tinggkah laku. Lebih jelas lagi gender merupakan bentuk peran, 

fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang diakibatkan konstruksi 

sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat. praktik dalam masyarakat, peran 

gender lebih didominasi oleh laki-laki, sehingga perempuan lebih dalam posisi 

dideskriminasikan oleh peran laki-laki. Seperti yang tercermin dalam data 2GA 

merupakan bentuk deskriminasi terhadap perempuan. Simbol bunga merah yang 

disimbolkan sebagai perempuan yang terbuang atau yang disia-siakan. Seperti 

perempuan yang mengambil bunga di tempat sampah. Dua wanita yang terdapat dalam 

kutipan 2GA adalah perempuan yang deskriminasikan oleh masyarakat sebagai wanita 

tuna susila. Itulah alasan mahasiswa dalam analisis cerpen yang berjudul “Perempaun 

yang Memikul Dendam” karya A.S. Laksana sebagai bentuk ketidakadilan gender. 

 Sedangkan, data 2GB sebagai bentuk ketidakadilan gender terhadap seorang 

ibu dan anak. Menurut alasan mahasiswa, tokoh ibu dan anaknya (Nita) ditinggal 

ayahnya. Ayahnya tidak bertanggungjawab terhadap ibu dan Nita dengan 

meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga. Sehingga ibu harus 

menghidupi kebutuhan anaknya sejak bayi. Selanjutnya, data 2GC juga mencerminkan 

posisi gender antara perempuan dan lak-laki. Gender yang terdapat dalam data 2GC 

merupakan bentuk pola berbahasa perempuan dan laki-laki. Biasanya laki-laki 

mempunyai banyak ekspresi yang aneh, misalnya mengatakan bahwa perempuan tidak 

sabar, padahal secara umum perempuan lebih sabar dibandingkan laki-laki. Tetapi 

tokoh Nita tidak menerima dengan bahasa yang digunakan Zorro, sehingga Nita 

membalas pernyataaan Zorro dengan mengatakan bahwa laki-laki diibaratkan dengan 

tikus got yang menjengkelkan. Ketidakterimaan Nita terhadap ejekan Zorro 

merupakan bentuk gender, bahwa perempuan lebih baik daripada laki-laki. 

 Selanjutnya, data 2GD menurut mahasiswa juga menggambarkan 

ketidakadilan gender. Bentuk ketidakadilan gender dicerminkan pada tokoh Nita yang 

ditinggal tokoh Zorro setelah selama 2 tahun hidup bersama. Sebagai seorang 

perempuan Nita merasa dikhianati cintanya terhadap Zorro. Dan data 2GE  juga 

mencerminkan ketidak adilan gender tarhadap perempuan. Alasan mahasiswa adalah 

tubuh perempuan selalu menjadi objek yang menarik bagi laki-laki. Ketertarikan laki-
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laki terhadap tubuh perempuan seringkali membuat perempuan tidak nyaman dan 

aman. Bahkan, perempuan sering menjadi korban dari keinginan laki-laki untuk 

menikmati tubuh perempuan. Hal inilah yang menyebabkan bentuk ketertindasan 

perempuan terhadap laki-laki. 

 Berdasarkan data di atas, kekritisan mahasiswa dalam menyikapi bentuk 

ketidakadilan gender dalam cerpen “Perempaun yang Memikul Dendam” karya A.S. 

Laksana sangat kuat dengan membaca simbol-simbol yang dituangkan dalam cerpen. 

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tarhadap perempuan akan membatasi aktivitas 

perempuan dalam kehidupan bersosial. 

 

 

c. Isu Ras/Etnis  

Ras atau Etnis seringkali dikaitkan dengan kelompok masyarakat tertentu. 

Setiap individu selalu memiliki identitas etnis dan identitas tersebut akan dijadikan 

label pada karakteristik setiap individu. Berdasarkan analisis mahasiswa, mahasiswa 

secara keseluruhan sepakat bahwa terdapat satu kasus etnis yang terdapat dalam cerpen 

yang berjudul “Perempaun yang Memikul Dendam” karya A.S. Laksana, yaitu 

majikan lelaki Tionghoa. 

NO KUTIPAN KODE 
DATA 

1. “Mana majikanmu? “katanya 
“Sedang di dalam, Pak, “katanya 
“Panggilkan dia.  Sudah lama aku tidak bicara dengan 
dia.” 
Si Pelayan masuk dan beberapa waktu kemuidian keluar 
lagi bersama seorang lelaki Tionghoa. Lelaki teman 
makanku bangkit dari kursi menemui si majikan 
Tionghoa. Mereka bicara berdua dan kulihat si majikan 
menggangguk-angguk sopan, sikap takzim sekali. 

3IA 

 

Berdasarkan data 3IA tokoh lelaki tua Tionghoa sebagai salah satu etnis 

minoritas di Indonesia. Secara umum, memang tidak terjadi pertentangan etnis dalam 

cerpen tersebut. Tetapi, munculnya lelaki tua Tionghoa merupakan cerminan 

pertentangan etnis dalam cerpen tersebut. Hal ini diperkuat dengan tertindasnya lelaki 

tua Tionghoa oleh tokoh Zorro. Tokoh Zorro bisa dilambangkan sebagai bentuk etnik 
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yang mayoritas. Dengan demikian, ini merupakan gambaran pertentangan etnis 

mayoritas terhadapat etnis minoritas. Kelompok mayoritas lebih dominan dalam 

mempengaruhi etnis minoritas.   

d. Marginalisasi Sosial 

Marginalisasi sosial bagain dari pemutusan hubungan kelompok sosial tertentu 

dengan lembaga sosial utama. Marginaslisasi biasnya melibatkan dominasi 

masyarakat untuk melaksanakan kekuasaan atas kelompok sosial yang terpinggirkan. 

Seperti kutipan di bawah ini merupakan bentuk-bentuk marginalisasi sosaila yang 

terdapat di cerpen “Perempaun yang Memikul Dendam” karya A.S. Laksana.  

 

 

 

NO KUTIPAN KODE DATA 

1. Tempat ini adalah bagian terburuk dari pusat kota, 
sampah dan anak-anak gelandangan berserak di trotoar. 
Di depanku seorang bajingan kroco melangkah mabuk, 
melewati jembatan, berjalan dengan batang-batang kaki 
goyah ke arah deretan gedung tua. 

4MA 

2. Di perempatan aku mengambil jalan ke kanan dan lima 
puluh meter kemudian langkahku terhalang oleh lelaki 
mabuk yang sedang bertengkar di depan warung tempat 
mereka minum. Beberapa orang mengerumini mereka. 

4MB 

3. Dua tahun aku menikmati kehidupan yang 
menyenangkan bersama Zerro yang kutemukan di 
gerumbulan semak-semak. Kami merampok dan 
sembunyi dari kejaran...... 

4MC 

 

Marginalisasi merupakan peristiwa yang diakibatkan ketidakseimbangan 

dalam aspek ekonomi, sosial dan pendidikan oleh sekumpulan masyarakat. dampak 

marginalisasi sosial adalah masyarakat tersebut dalam kondisi miskin dan berada 

dalam keadaan serba naif. Seperti yang tertuang dalam data 4MA analisis mahasiswa 

dalam cerpen “Perempaun yang Memikul Dendam” karya A.S. Laksana. Menurut 

mahasiswa dalam data 4MA tergambar bagian pusat kota terburuk. Pusat kota terburuk 

seperti sampah, anak gelandangan, bajingan kroco (pemabuk), dan deretan gedung tua. 

Ada hal yang menarik dari bahasan mahasiswa ketika menyebutkan anak gelandangan 



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

 
1029 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

dan bajingan kroco (pemabuk) merupakan kelompok sosial yang termajinalkan oleh 

masyarakat yang lain. Bahkan, anak gelandangan dan bajingan kroco mempunyai 

kesan yang negatif.  Hal sama dengan data 4MB bahwa lelaki mabuk yang sedang 

bertengkar. Fenomena ini seringakali dihubungkan dengan ketidakseimbangan strata 

sosial yang terjadi di masysrakat. 

Selain gamabaran di atas, Data 4MC juga menggambarkan masyarakat yang 

termarginalkan. Alasan mahasiswa adalah tokoh Zorro dan Nita yang berprofesi 

sebagai perampok hidupnya dikejar-kejar dan herus sembunyi-sembunyi. Bahkan, 

kedua tokoh tersebut harus menyembunyikan identitas dan pindah ke satu tempat ke 

tempat yang lain, supaya tidak diketahui oleh aparat kemanan. Dengan demikian, 

perjalanan hidup kedua tokoh tersebut dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. 

Berdasarkan analisis tersebut mahasiswa mampu membaca secara krtits 

fonemena sosila yang berhunungan dengan marginalisasi sosial dalam cerpen 

“Perempaun yang Memikul Dendam”. Mahasiswa mampu menunjukkan bahwa 

bentuk marginalisasi sosial seringkali dikaitkan dengan kemiskinan dan hidup serba 

naif. Untuk memenuhi kebuthan hidupnya, tokoh dalam cerpen mempunyai 

kecenderungan untuk terlibat dalam aktiviti yang tidak bermoral, menyalahi etika dan 

norma, dan pelbagai aktiviti negatif. 

 

SIMPULAN 

Analisis mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Trunojoyo 

semester 2 dengan menggunakan ancangan literasi kritis telah mampu 

mengungkapkan praktik wacana sastra yang berhubungan dengan kekuasaan, gender, 

ras/etnis, dan marginalisasi sosial. Bentuk-bentuk praktik yang ditemukan mahasiswa  

dalam cerpen tersebut seperti, kekuasan dipraktikkan dengan menakuti dan 

mengancam demi kepentingan ekonomi. Bentuk kekuasaan model seperti ini 

merupakan bentuk dominasi yang dilakukaan oleh seseorang yang lebih kuat secara 

fisik dan mental kepada orang yang lemah. Sedangkan, bentuk ketidakadilan gender 

tarhadap perempuan akan membatasi aktivitas perempuan dalam kehidupan bersosial. 

Selanjutnya, bentuk etnis/ras ditunjukkan dengan munculnya pertentangan etnis 

mayoritas terhadapat etnis minoritas. Kelompok mayoritas lebih dominan dalam 
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mempengaruhi etnik minoritas.  Dan bentuk marginalisasi sosial ditunjukkan  dengan 

menyebutkan anak gelandangan dan bajingan kroco (pemabuk) merupakan kelompok 

sosial yang termajinalkan oleh masyarakat yang lain. Bahkan, anak gelandangan dan 

bajingan kroco mempunyai kesan yang negatif. 

 Kemampuan analisis kritis mahasiswa akan memberikan kontribusi pada 

perubahan sosial dan kepekaan sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, 

mahasiswa sebagai generasi muda tidak melakukan tindakan-tindakan yang 

menyimpang dari norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji bahasa dalam iklan dari produk pemutih wajah 
di Indonesia berdasarkan pandangan “critical discourse”. Penelitian difokuskan 
kepada strategi- strategi yang digunakan pengiklan untuk memanipulasi dan 
mempengaruhi wanita dan pembaca. Metode yang digunakan didalam penelitian ini 
adalah Fairclough’s three- dimensional framework. Metode ini digunakan karena 
dapat mendeskripsikan bagaimana pandangan “putih itu cantik” diciptakan dan 
diciptakan kembali melalui iklan dari produk – produk pemutih wajah di Indonesia. 
Hasil dari penelitian ini adalah pengiklan menggunakan beberapa strategi untuk 
mempengaruhi dan memanipulasi pemikiran pembaca, terutama wanita. Bahasa, 
gambar dan model dalam iklan digunakan untuk merepresentasikan “cantik ideal” 
sebagaimana dideskripsikan dengan memiliki kulit putih atau cerah. Bahasa dalam 
periklanan memiliki kemampuan untuk menciptakan standar cantik bagi wanita. 
Dengan demikian, para pengiklan memegang kendali untuk mengontrol dan 
memanipulasi wanita dan pembaca. 
 

Kata kunci: Iklan, produk pemutih kulit, Fairclough Three dimensional 
framework, strategi, manipulasi 

 
ABSTRACT 
This study examined some skin- whitening product advertisements in Indonesia from 
a critical discourse perspective. It focuses on strategies used by advertisers through 
language to manipulate women and readers in general. Thus, the analysis is based on 
Fairclough’s three- dimensional framework. It describes how words “white is beauty” 
is produced and reproduced through advertisements of skin- whitening product in 
Indonesia. The finding shows that advertisers use various strategies to manipulate 
women and readers. They produce an idealized beauty by using texts, pictures or 
models to represent the perception of “white is beauty”. As the result, people 
reproduce and perceive the idealized beauty as having white or light skin. Language 
in the advertisements carries out power to create certain standard of beauty for 
women. Thus, advertisers hold the power to control and manipulate others. 
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Keywords: skin- whitening product, advertisements, Fairclough Three dimensional 
framework, strategies, manipulate 
 

INTRODUCTION 

In Indonesia, people, especially women are still referring to having white skin 

as the characteristic of beauty. It also can be seen in advertisement of beauty product 

which shows the representation of beauty as using models that have white or light skin 

and using words, such as whitening product. In 2003, Skin whitening products are 

ranked the highest revenue among all products in cosmetic industry in Indonesia 

(Saraswaty, 2012). Furthermore, she explained that, for instance, Unilever Indonesia 

spent 97 billion only for one its skin- whitening product advertisement. Referring to 

its popularity, it can be seen that there is a connection of how the word “white is 

beauty” is generated through many skin- whitening product advertisements in 

Indonesia to influence people’s view of beauty itself.  

This paper examines Skin- Whitening (Beauty) product advertisements in 

Indonesia based on a critical discourse analysis perspective. It focuses on the language 

use in the advertisements and strategies use by the advertisers to influence their target 

audiences and people. Thus, Fairclough’s three-dimensional framework is used to 

demonstrate how ideology “white is beauty” is produced and reproduced in ski-

whitening product for women’ advertisement in Indonesia. This method is used to 

show the link between the nature of social practice and the properties of language and 

how the ideology “white is beauty” is produced and reproduced. In addition, the 

advertisements’ analysis includes textual analysis, discursive analysis (production, 

distribution, consumption), and social practice analysis (orders of discourse). Thus, the 

paper is designed to describe the objective of the advertisers and the influence of the 

advertisement in society.  

 

DISCUSSION 

Fairclough (2001) stated that language carries out power. This is because 

language carries out meaning which can influence people to understand, to respond, 

and to act based on it. In addition, the language use which depends on the context is 
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called as discourse. It has been explained that discourse is anything beyond the 

sentence and a broader range of social practice which includes non-linguistic and non- 

specific instance of language (Schiffrin, et.al, 2001). Gee (2005) also mentioned that 

discourse represents the intended purposes of people. It can be used to build identities 

and activities by integrating language and other non-linguistic aspects. Similarly, 

discourse for business purposes, for instance, language use in advertisement is used to 

persuade people buying the products or services. Advertisements is used to inform, 

persuade, remind, influence and change opinion, emoticon and attitudes (Cook, 2001). 

Similarly, skin- whitening product advertisement is used to influence women to buy 

the product to improve their physical appearance. It is proven that beauty product is 

an absolute religious imperative for women, thus pressuring them to do their best to 

hold beauty (Baudrillard, 2005). Through advertisement, the ideal woman can be 

pictured through its visual and textual aspects (Trampe et al, 2012). Thus, seven 

common brands of beauty product advertisement are described in table 1. In addition, 

the analysis is presented at textual, discursive practice, and social practice level based 

Fairclough (2001) of CDA framework. 

 

Table 1.The Written Advertisements  

No Product Visual Advertisement Language Use 

 

1. Dream 

 

 The make-up collection of 

your dream 

 Perfect coverage, so soft, 

so light, so natural 

 Find out more: available in 

various shade 
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2. Garnier 

 

 Inovasi cerah merona: 

Sakura white 

SPF21/PA+++ 

(innovation for light rosy: 

Sakura white 

SPF21/PA+++) 

 Kini cantikmu tampak 

sempurna. Lebih dari 

sekedar cerah merona 

(Now your beauty looks 

perfect. More than light 

rosy)   

 Ganti ke sakura white 

serum cream dan buktikan 

bedanya! (Change to 

sakura white serum cream 

and see the difference!) 

 Pure active facial wash 

 Lihat sedekat ini ! (Look 

this closer!) 

 Wajah 60% lebih putih 

cerah merona cantik 

bersinar bagai sakura 

dalam 4 minggu. (Face is 

60% more white light rosy, 

brighten as sakura flower 

within 4 weeks) 

 Untuk pertama kalinya, 

Garnier menemukan 

rahasia kecantikan di 

balik sakura dari jepang. 



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

 
1035 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

Diperkaya dengan ekstrak 

sakura dan whitening 

vitamins, membantu 

mencerahkan dan 

melembutkan lapisan kulit 

terdalam”. (For the first 

time, Garnier found the 

secret of beauty behind 

sakura from Japan. 

Enriched by sakura extract 

and whitening vitamins, 

help to lighten skin tone 

and soften to the deepest 

layer of skin. 

 5000 sakura pearls in 

super hydrating gel : for 

rosy, glowing, soft skin 

3. Himalaya 

(herbals) 

 

 Visibly brighter 

 

4. Maybelline 

 

 Yang lain hanya 

mencerahkan, (Others 

only lightening) 

  ALL IN ONE TAKLUKAN 

SEMUA MASALAH 

SEPANJANG HARI! 

(ALL IN ONE 

CONQUERED ALL 
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PROBLEMS ALL DAY 

LONG!) 

 Shine-free cake powder : 

ultra fine powder with pro 

vitamin c. 

 melindungi, taklukan kilap 

wajah dan mencerahkan. 

(Protect, conquer gloss 

and lighten skin tone) 

 Wajah tampak matte dan 

segar sepanjang hari 

tanpa perlu touch up! 

(Face looks matte and 

fresh all day long without 

any more touch up!) 

5. Wardah 

 

 Perfect match SPF 30 PA 

+++ 

 Pasangan sempurna untuk 

kulit cerahmu! (Perfect 

pair for your light skin) 

6. Pond’s 

 

 White beauty: Reveal the 

natural fairness hiding 

behind dark skin cells. 
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7. Sariayu 

 

 SOLUSI: Organic 

revolution renewage grape 

seeds and licorice extract.  

 Organic is all you need 

 Introducing a new 

innovation, the finest 

organic product for your 

skin: 

 The special anti-aging and 

lightening skin care.  

 Solusi Organic revolution 

renewage is made from 

ECOCERT certified grape 

seeds and licorice extract.  

 Grape seeds as powerful 

anti-oxidant keep your 

skin youthful.  

 White licorice extract 

helps brighten the skin. 

With all the benefits.  

 It’s also safe even for the 

most sensitive skin.  

 It’s all natural and organic.  

 We present the precious 

complete products of 

organic solutions for the 

skin just for you.  

 Love your skin. Love the 

earth 
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No paraben. No mineral oil. No 

propylene glycol. No SLS 

 

TEXTUAL ANALYSIS 

Advertisement can contain of textual and visual aspect to portray an ideal 

woman (Trampe, et.al., 2012). Visually, advertisements always use a white- skin 

models to represent the ideal skin of woman in society. However, skin color is 

generated by melanin pigment. In addition, Jacob (1974) has found skin color is 

influenced by some factors that are genetics & environment, social strata, and mating 

preferences (in which lighter skin colors are favored). Next, he also found that 

Indonesian skin tone is nuances of brown. Based on visual aspect, people in Indonesia 

have brown nuances skin tone. Meanwhile, mostly beauty Ads present white skin-

actresses to represent “beautiful”. Thus, those Ads produce and define “beauty” by 

having white and light skin tone which later influences people to define “beauty” itself.  

Next, based on the textual analysis of the advertisements, it can be found that 

the advertisements have some characteristics below: 

Table 2. Textual Analysis  

No Characteristic Example of language use Purpose 
1. Direct 

address 
 

- The make-up collection of 
your dream (Dream) 

- Organic is all you need 
(Sariayu) 

 

Addressing people directly 
and personally  highly 
valued synthetic 
personalization  (Fairclough, 
1989) 
 

2. Imperatives - Lihat sedekat ini ! (white 
skin) (Garnier) 

- Ganti ke sakura white 
serum cream dan 
buktikan bedanya! 
(Garnier) 

Persuading people to buy or 
take certain actions (Kaur et 
al., 2013) 
 

3. Disjunctive 
Syntax 

- Perfect coverage 
(Dream) 

- Pure active, Rosy, 
glowing, soft skin, 
whitening vitamins, 
hydrating gel(Garnier) 

- Organic revolution 
renewage (Sariayu) 

Stimulating conversational 
style (Kaur et al., 2013) 
 



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

 
1039 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

4. Adjectives - Positive: soft, light, 
natural, whitening, 
brightening, pure 
active, rosy, glowing, 
ultra-fine, precious, 
organic, white beauty, 
fairness. 

- Negative: Dark skin 
cells, sensitive. 

 

Using Adjectives to convey 
positive and negative 
affective meaning (Delin, 
2000) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCURSIVE PRACTICE ANALYSIS 

  Table 2. Discursive Analysis  

No. Startegies used Linguistic Devices 

1. Manufacturing consent 
through implication  

- Diperkaya dengan ekstrak sakura dan 
whitening vitamins, membantu 
mencerahkan dan melembutkan lapisan 
kulit terdalam” (lighten and soften the 
deepest layer of skin). 

- ultra fine powder dengan pro- vitamin c. 
melindungi, taklukan kilap wajah dan 
mencerahkan (protecting from gloss and 
lighten skin tone).  
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2. Invoking inadequacies 
 
 

- Wajah 60% lebih putih cerah merona 
cantik bersinar bagai sakura dalam 4 
minggu (Face is 60% more brightening 
white like sakura within 4 weeks). 

- Visibly brighter 

3. 
 
 

Irrealisis representation  Wajah 60% lebih putih cerah merona cantik 
bersinar bagai sakura ((Face is 60% more 
white light rosy, brighten as sakura flower 
within 4 weeks) 

 

4. Positive- self representation 
 

We present the precious complete products of 
organic solutions for the skin just for you. 

5. Scientific Evidence/Clinical  
Test Proof  
 

SOLUSI Organic revolution renewage is made 
from ECOCERT certified grape seeds and 
licorice extract. Grape seeds as powerful anti-
oxidant keep your skin youthful. White licorice 
extract helps brighten the skin.  
 

6. Emotive words 
 

New innovation,  finest organic solution, 
natural fairness 

 

 

In addition, advertisers also use intertextuality, such as using scientifical terms 

(e.g. No paraben. No mineral oil. No propylene glycol. No SLS, SPF 30 PA+++ ) to 

convince readers that the product has high quality through words or term that ordinary 

people do not really know the meaning and function of the term.  

 

SOCIAL PRACTICE ANALYSIS 

  The analysis derives broad societal currents in which affecting advertisements. 

The ways people view and characterize beauty are commonly because of the skin 
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color. In Indonesia, women are categorized as beautiful generally because they have a 

white or light skin. In addition, people also view beautiful woman as someone who 

has smooth and fair skin, slim body, and beautiful appearance. This opportunity is seen 

as advantageous for cosmetic industry since it sells product to enhance women’ 

appearance. To sell the products, cosmetic industry uses advertisement as a way to 

influence the target customers. In this case, advertisers can be seen as a party who hold 

the power. They use visual to represent the ideal beautiful woman. Also, they use 

language as their strategy to persuade and convince people about the product. In 

another words, through the discourse in the advertisements, the people in power 

produce that “white is beauty” which is used to influence and control their customers. 

Furthermore, they influence people to have the same perception of beauty. As the 

impact, the society is also influenced by believing and reproducing that white is 

beauty.  

CONCLUSION 

The finding shows that advertisers use various strategies to manipulate people, 

especially women. They use texts, pictures and models which represent the idealized 

beauty as described as having white or light skin. As the impact, people reproduce the 

ideal beauty as what has been described in the advertisements that white is beauty. In 

conclusion, advertisers manipulate women to buy the products which can lead them to 

have more desire to buy more in order to be as ideal as the model or the given 

perception. 
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ABSTRAK 
Sastra sebagai hasil penciptaan yang multi interpretasi memberikan ruang bagi 
para pembaca menafsirkan suguhan imajinatif. Kemampuan membaca teks sastra 
secara kritis akan memberikan pemaknaan secara baik terhadap sastra. Selain itu, 
resepsi pengarang sebagai pembaca suatu teks pun dapat menjadi salah satu hasil 
kreativitas untuk memberikan kebaharuan pada suatu teks. Hal tersebutlah yang 
diperlukan dalam mewujudkan literasi sastra sebagai salah satu gerbang mengenal 
sejarah bangsa. Tujuan penulisan artikel ini adalah mendeskripsikan resepsi 
terhadap wacana kolonial dalam cerpen “Orang Rantai” karya Pinto Anugrah. 
Metode penelitian adalah analisis isi dengan menggunakan teori resepsi sastra 
Jauss, yaitu mengenalkan tujuh tesis yang diantaranya adalah pengalaman 
membaca, horizon harapan, jarak estetik, semangat zaman, rangkaian sastra, 
sinkronik dan diakronik, dan sejarah khusus dan sejarah umum. Berdasarkan hasil 
analisis ditemukan bahwa kesadaran wacana kolinialisme pengarang tergambar 
pada penggambaran ciri utama bangsa Eropa menjajah masyarakat lemah untuk 
kepentingan mereka. Selain itu, cerpen ini memperlihatkan relasi kuasa antara 
penjajah dengan pribumi. Dengan demikian, literasi sastra merupakan upaya yang 
dapat membantu menemukan cerita sejarah dengan memahami resepsi penulis 
terhadap karya yang dihasilkan. 
 
 
Kata kunci: literasi sastra, sejarah bangsa, resepsi, wacana kolonial, orang rantai 

 
ABSTRACT 
Literature as a result of multi-interpretation of creation provides a place for readers to 
interpret imaginative dishes. The ability to read literary texts in a critical way will give a 
good sense of the literature. In addition, the authors' receptions as a text reader can be 
one of the creativity outcomes to give a newness to a text. This is what is needed in 
realizing literary literature as one of the gates to know the history of the nation. The 
purpose of writing this article is to describe the  reception of the colonial discourse in the 
short story "Orang Rantai" by Pinto Anugrah. The research method is content analysis 
using Jauss literature receptive theory, which introduces seven theses which include 
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reading experience, hope horizon, aesthetic distance, spirit of the times, literary, 
synchronous and diachronic series, and special history and general history. Based on the 
results of the analysis found that the awareness of the discourse of the author's cholinism 
is illustrated in the depiction of the main features of the Europeans colonizing the weak 
people for their interests. In addition, this short story shows the power relations between 
the colonials and the natives. Thus, literary literature is an effort that can help find the 
story of history by understanding the author's reception of the work produced.  
 
Keywords: literary literature, nation history, reception, colonial discourse, orang rantai 
 

PENDAHULUAN 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa agenda utama 

pembangunan masyarakat global 2015 adalah menggerakan program “Dekade 

Literasi”. Program ini mengharapkan pada tahun tersebut seluruh warga dunia harus 

bebas dari iliterasi (Janjic-Watrich, 2009). Istilah “literasi” mengalami perubahan 

makna dari waktu ke waktu, yaitu literasi sekarang tidak hanya diartikan sebagai 

kemampuan menulis dan membaca tetapi “…has instead come to be considered 

synonymous with its hoped-for consequences” (Aronoff, 1995). Saat ini, literasi 

memunyai makna dan implikasi dari keterampilan membaca dan menulis dasar kepada 

pemerolehan dan manipulasi pengetahuan melalui teks tertulis, dari analisis 

metalinguistik unit gramatikal ke struktur teks lisan dan tertulis, dari dampak sejarah 

manusia ke konsekuensi filosofis dan sosial pendidikan barat (Olson, 1991; Ong, 

1992). Bahkan perubahan evolusi manusia merupakan dampak dari pemikiran literasi 

(Donald, 1991).  

Sehubungan dengan konsep literasi tersebut, sastra sebagai hasil penciptaan 

kreatif pengarang tidak dapat dilepaskan dari nilai historis dan kondisi sosial 

masyarakat yang melahirkan karya tersebut. Bahkan, teks sastra dianggap sebagai 

dokumen kebudayaan, sejarah, catatan, bahkan sebagai evaluasi terhadap realitas 

terjadi di suatu masyarakat. Membaca karya sastra dengan sudut padang realitas sosial 

teresbut akan menemukan realitas sejarah dalam karya sastra. Oleh karena itu, literasi 

sastra tidak salah apabila diasumsikan sebagai salah satu upaya mengenalkan 

peristiwa-peristiwa sejarah dengan cara yang menarik dan menyenangkan. 

Zaman kolonial hampir dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, akan tetapi 

Sawahlunto di Nagari Minangkabau Sumatera Barat lebih terkenal dengan daerah bekas 
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jajahan Kolonial. Hal tersebut dapat digambarkan berdasarkan pernyataan Noor (2015) 

yang menyatakan  

“Kota Sawahlunto layaknya kuali raksasa, sebuah ceruk besar yang 
dikelilingi oleh buki-bukit Barisan. Memasuki kota, aroma zaman 
kolonialisme Belanda sudah tercium. Bangunan-bangunan tua sepanjang 
jalan terawat rapi. Banyak gedung-gedung berasitektur eropa, china dan india 
di kawasan kota lama. Semakin ke dalam, semakin nyata bahwa kota ini 
pernah berjaya dengan tambang emas hitamnya:batubara.” 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara yang 

pernah dijajah telah mencatat berbagai peristiwa sejarah. Peristiwa tersebut menjadi 

kesan yang mendalam bagi masyarakat Indonesia sehingga tidak heran banyak karya 

sastra tercipta sebagai bentuk realitas sejarah bangsa. Salah satu karya sastra yang 

merekam cerita sejarah adalah cerpen “Orang Rantai’ karya Pinto Anugrah.  

Selanjutnya, Noor (2015) dalam perjalanannya ke Sawahlunto pun menemukan 

sejarah Orang Rantai yang dahulunya adalah ratusan tahanan dan narapidana yang 

berasal dari seluruh Nusantara untuk dipekerjakan di lubang-lubang tambang. Mereka 

dirantai dan bekerja menambang batu bara sampai kedalaman 15 meter. Temuan Noor 

tersebutlah yang dikenal sebagai sastra lisan “Orang Rantai” di Minangkabau, kemudian 

oleh Pinto Anugrah digubah menjadi sebuah teks cerpen.  

Oleh karena itu, penulisan kembali teks “Orang Rantai” merupakan hasil 

perwujudan dari perenungan kreatif terhadap catatan sejarah yang kemudian 

menghasilkan inovasi sekaligus kontrol terhadap perubahan. Dorongan untuk 

melakukan pembaharuan dan pembatasan yang diberikan oleh catatan sejarah dapat 

menimbulkan suasana intelektual dan sosial yang menggairahkan. Proses yang 

menggairahkan antara catatan sejarah dan pembaharuan menyebabkan hasil 

kesusasteraan akan berkaitan dengan masalah konsep dan estetika atau puitika dari 

karya lain. Jadi, hal ini penting untuk diteliti dengan maksud menemukan bahwa 

penyalinan dalam penyaduran merupakan hasil karya kreativitas dan inovasi penulis 

sekaligus sebagai pembaca dengan menggunakan teori resepsi sastra. Tujuan kajian 

ini adalah mendeskripsikan resepsi wacana kolonial dalam cerpen “Orang Rantai” 

karya Pinto Anugrah. 

Istilah kolonial selalu identik dengan penjajahan. Hal tersebut ditegaskan 
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seperti batasan yang diungkapkan dalam KBBI (dalam jaringan) “Kolonial adalah 

sesuatu yang berhubungan dengan sifat jajahan.” Dengan demikian, kolonial 

merupakan suatu kondisi yang menunjukan ada suatu pihak/kelompok yang dengan 

sengaja dan tersistem menjajah suatu kelompok masyarakat/wilayah. 

Stereotipe kolonial  dalam pandangan Edward Said (dalam Artawan dan I 

Nyoman, 2015), dibentuk oleh Barat atau kelas superior terhadap Timur. Timur 

merupakan negara bentukan yang mereka ciptakan atau sivilisasi agar menjadi 

beradab sebagai mana dirinya.  Hubungan antara Timur dan Barat adalah hubungan 

kekuatan, dominasi, hubungan berbagai derajat hegemoni yang kompleks. Timur 

ditimurkan tidak hanya karena ia didapati dalam keadaan ”bersifat Timur” dalam 

semua hal yang dipandang umum oleh rata-rata yakni mudah untuk–dijadikan Timur. 

Dengan demikian, konsep kolonial yang diacu dalam kajian ini adalah menemukan 

bagaimana pihak (Barat) memerlakukan masyarakat yang dijajah sebagai orang Timur 

yang selalu dianggap sebagai bagian yang lemah. 

Hans Robert Jauss (dalam Susanto, 2011) telah mengenalkan satu pendekatan 

terhadap sejarah sastra dengan menitikberatkan pada tanggapan dari pembaca. 

Menurut Hans Robert Jauss, teori dasar teori estetika resepsi yang dia kembangkan 

oleh dirinya merupakan satu usaha untuk memberikan jembatan antara dua tradisi 

dalam teori kesusasteraan yakni tradisi formalistik dan marxisme. Estetika resepsi 

sendiri pada hakikatnya merupakan satu sintesis dari teori puitik dan juga teori 

penafsiran atau sering disebut dengan hermeneutika. 

Sementara itu, pendekatan untuk memahami resepsi wacana kolonial dalam 

cerpen “Orang Rantai” karya Pinto Anugrah dengan teks terdahulunya adalah 

pendekatan intertekstualitas. Intertekstualitas pertama kali dikembangkan oleh 

Kristeva. Kristeva (dalam Lack, 1993) dan melalui penjelasan Culler (dalam Teeuw, 

2013) menjelaskan bahwa setiap teks terwujud sebagai mosaik-mosaik kutipan. 

Setiap teks merupakan peresapan dan transformasi teks-teks lain. Sebuah karya 

hanya dapat dibaca dalam kaitan ataupun pertentangan dengan teks-teks lain, yang 

merupakan semacam kisi; lewat kisi itu teks dibaca dan diberi struktur dengan 
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menimbulkan harapan yang memungkinkan pembaca untuk memetik ciri-ciri 

menonjol dan memberikannya sebuah struktur. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi karya 

sastra karena karya sastra dipandang sebagai produk komunikasi antar pengarang 

dengan lingkunganya. Dengan menggunakan metode kualitatif, karya sastra yang telah 

dijadikan bahan penelitian diuraikan dan diterangkan berdasarkan hubungan 

antarinformasi yang terdapat di dalamnya.  Subjek penelitian ini adalah cerpen “Orang 

Rantai” karya Pinto Anugrah. Cerpen “Orang Rantai” merupakan salah satu cerpen 

karya Pinto Anugrah yang terdapat dalam sebuah antologi cerpen berjudul Kumis 

Penyaring Kopi. Antologi ini diterbitkan pada tahun 2012. Pintu lahir di Sungai Tarab, 

Tanah Datar, Sumatra Barat. Beberapa karyanya bercerita tentang lokalitas, yaitu 

daerah tempat tinggalnya, termasuk cerepen “Orang Rantai”.Teknik pengumpulan dan 

analisis data dalam penelitian ini digunakan beberapa hal sebagai berikut. (1) 

Iventarisasi sumber data, (2) Identifikasi data, yaitu mengidentifikasi aspek resepsi 

sastra, (3) Analisis dan interpretasi, dan (4) Penyimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan tujuan kajian ini, berikut deskripsikan resepsi wacana kolonial 

dalam cerpen “Orang Rantai” Karya Pinto Anugrah sebagai bentuk upaya menegaskan 

bahwa literasi sastra dapat menjadi salah satu upaya mengenalkan narasi sejarah 

bangsa dengan cara yang kreatif. 

Cerpen “Orang Rantai” bercerita tentang kehidupan sebuah keluarga di 

Sawahlunto. Keluarga itu terdiri dari Bapak, Mak, dan Saya yang sebenarnya mereka 

berasal dari Jawa. Tokoh Bapak bekerja sebagai kuli kontrak yang bertugas 

memindahkan batu bara dari atas lori ke dalam tungku di sebuah perusahaan batu bara 

milik Belanda. Sebagai sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Belanda, peraturan bagi 

para pegawai sangat ketat. Upah yang diberikan pun terbilang kecil. Suatu hari tokoh 

Bapak terlibat pertengkaran di tempat judi di pasar malam yang mengakibatkan 
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seorang Indo Belanda terbunuh. Bapak dijadikan tersangka dan ditangkap oleh 

segerombolan polisi yang bersenjata laras panjang. Bapak dibawa oleh para polisi itu 

dan menurut opas penjaga Goedang Ransoem, Samin dan Amaik, dia dijadikan orang 

rantai. Orang rantai adalah sebutan bagi para pekerja paksa di lubang tambang dalam 

Sungai Durian yang kakinya selalu dirantai sehingga tidak dapat melarikan diri. 

Mereka adalah narapidana yang dijadikan kuli karena merampok dan membunuh. 

Tokoh Saya dalam cerpen “Orang Rantai” diceritakan terus mengalami mimpi 

buruk tentang keberadaan orang rantai. Dia selalu gelisah karena dalam mimpi itu dia 

menyaksikan bagaimana para orang rantai dijadikan kuli dan ditindas secara tidak 

manusiawi. Kondisi ini menggambarkan situasi kolonial pada masa penjajahan 

Belanda dengan menunjukkan adanya penindasan yang dilakukan oleh Belanda 

sebagai pemilik gudang batu bara  terhadap kuli kontrak dan orang rantai. 

Orang rantai adalah bentuk dari ketertindasan. Orang adalah representasi dari 

tubuh yang juga dijadikan sebagai ruang yang semestinya memiliki kebebasan. Rantai 

adalah sebuah simbol yang dapat mengikat dan membatasi kebebasan yang dimiliki 

oleh tubuh. Situasi ketertindasan ini bahkan terasa nyata dalam mimpi. Hal ini seperti 

kutipan cerpen “Orang Rantai” sebagai berikut. 

“Tidak!” Aku terbangun. Mimpi itu lagi. Oh, mimpi dalam mimpi. Benarkah 
ketakutan itu. Aku mencoba bangkit dari tempat tidur hendak membasuh muka. 
Menghilangkan rasa takut. Namun rasanya tubuh ini nyeri digerakkan. 
Kuperiksa tubuhku; perut, dada, dan punggungku memar seperti bekas 
cambukan. Kakiku, terasa berta dilangkahkan dan dipergelangan kakiku memar 
bekas dirantai. Pergelangan tanganku juuga memar dan sulit digerakkan. Aku 
sulit bernapas. Napasku sesak seperti ada yang mencekik. Kuraba leher ini, 
memar, perih, kulitnya lunak. Aku semakin tercekik. Oh, aku ngat cerita guru 
itu; orang rantai. Apakah aku? Darahku serasa habis. Kemudian gelap. Kelam 
(Anugrah, 2012).  
 
Orang rantai menunjukkan adanya tubuh yang berada pada posisi subordinat 

karena dibelenggu oleh rantai yang dapat membatasi ruang geraknya. Tokoh Bapak 

yang dijadikan sebagai orang rantai berposisi sebagai sosok yang dipinggirkan dan 

diberi perlakukan yang berbeda atau ditindas. Tokoh Bapak tidak diberi ruang untuk 

hadir sebagai subjek yang dapat menentukan sendiri sikapnya namun dihadirkan 

sebagai objek yang dikenai perlakuan oleh tokoh lain yaitu Belanda. Semantara itu 

hadir tokoh Saya yang berusaha untuk mendobrak penindasan itu dan membebaskan 
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tokoh Bapak meskipun pada akhirnya tidak berhasil dan bahkan justru dia turut 

merasakan dirinya berada dalam penindasan layaknya orang rantai. 

“Tolong izinkan saya masuk. Saya ingin menemi Bapak.”  
Saya terus memaksa masuk. Tapi tubuh dua orang polisi itu begitu kekar dan 
kuat, sulit untuk menerobosnya. Sepertinya dua polisi itu sudah muak melihat 
tingkah saya, mereka menyeret dan melempar saya ke sungai, seperti mereka 
melemparkan bangkai anjing (Anugrah, 2012).  
 

Cerpen ini selain menunjukkan orang sebagai tubuh atau ruang yang terjajah 

juga menunjukkan adanya waktu yang terdiri dari waktu dunia nyata dan waktu dunia 

mimpi. Waktu di dunia nyata lebih sempit dibandingkan waktu di dunia mimpi. Waktu 

di dunia mimpi memungkunkan penjelajahan yang lebih dalam dan luas. Sementara 

waktu di dunia nyata terbatas. Ini berarti waktu di dunia nyata memberi batasan 

terhadap ruang gerak subjek, sementara waktu di dunia mimpi memberi kebebasan 

ruang gerak subjek. Tokoh saya mengalami waktu di dunia nyata dan waktu di dunia 

mimpi. Ketika berada pada waktu di dunia nyata, dia tidak dapat menemukan 

keberadaan orang rantai. Ketika dia berada pada waktu di dunia mimpi, dia bahkan 

dapat merasakan dirinya sebagai orang rantai. Waktu di dunia mimpi memberikan 

gambaran kepada tokoh tentang situasi yang tidak dia alami sendiri namun dia seakan-

akan dapat merasakannya sendiri. Tokoh Bapak yang berada di masa lalu seakan dapat 

dihadirkan kembali oleh toko saya melalui dunia mimpinya. Ini berarti waktu dunia 

mimpi dapat menghidupkan kembali yang telah mati, menghadirkan kembali yang 

telah pergi, dan mengadakan kembali yang tiada. Oleh karena itu, situasi kolonial di 

masa lalu hadir ketika tokoh saya dalam dunia mimpi dan situasi poskolonial hadir 

ketika tokoh saya dalam dunia nyata. Situasi poskolonial ini disajikan dalam cerita. 

“Ini, bukanlah kehidupan senja di pegunungan yang sepi. Kota ini, kota yang 
membara oleh batubaranya. Kota yang terletak pada sebuah lembah, dikurung 
oleh perbukitan, hingga jika dilihat dari salah satu puncaknya persis seperti kuali. 
Kota kuali. Tapi jangan pernah membayangkan, karena letak topografisnya kota 
ini kota yang sejuk, yang setiap saat akan berhembus angin gunung atau angin 
lembah. Kota ini berdebu dengan suhu yang amat panas, apalagi jika siang hari” 
(Anugrah, 2012). 
 

Interpretasi kota dan desa bisa sering kali berbeda. Desa adalah tempat nyata 

bagi orang desa sedangkan kota hadir sebagai utopia yang dibayangkan sebagai 

sesuaitu yang ideal. Cerpen ini menggunakan kata “kota” namun kota yang dihadirkan 
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tidak seideal yang diharapkan. Kota adalah tempat yang sibuk. Kota adalah 

keterbatasan. Kota adalah tempat yang membelenggu. 

“Sawahlunto, begitulah nama resmi kota ini. Dapat dikatakan bahwa kota ini 
kota yang sibuk. Pecahan batubara terserak dimana-mana. Lori-lori hilir mudik 
mengangkut batubara dari lubang-lubang tambang yang tak jauh dari pusat kota. 
Tiap sebentar kereta api akan berangkat dan berhenti di stasiun mengangkut 
emas hitam itu ke pelabuhan” (Anugrah, 2012). 

 

Jika tadi sudut pandang yang dihadirkan dari sisi terjajah, kini sudut pandang 

yang dihadirkan adalah dari sisi penjajah. Pemilik perusahaan batu bara asal Belanda 

dihadirkan sebagai sosok penjajah. Selain pemilik perusahaan, polisi dan penjaga 

gudang juga hadir sebagi penjajah. Sosok penjajah digambarkan dapat mengatur dan 

mengambil kebijakan sesuai keinginannya, termasuk dia berhak menentukan siapa 

saja yang bisa dijadikan sebagai orang rantai. Penjajah adalah tuan bagi si terjajah. 

Tubuh terjajah tidak memiliki kuasa sebab tubuh itu dikuasai oleh tubuh yang lain, 

yaitu penjajah. Penjajah di sisi yang lain dapat mengamankan tubuh si terjajah melalui 

ruang baru yang dibangun atau disediakan bagi tubuh itu yaitu dengana adanya barak 

tempat tinggal. Di dalam barak tubuh terjajah menjadi aman sedangkan di luar barak, 

misalnya di pasar malam tubuh terjajah bisa saja bebas sekaligus terancam. 

“Kota saat ini mulai ramai, besok akan ada pasar malam. Pasar malam yang 
selalu rutin diadakan oleh perusahaan tambang tempat Bapak bekerja setiap 
minggu pertama di awal bulan, yang berlangsung selama seminggu penuh, 
semacam perayaan untuk para kuli kontrak setelah menerima gaji. Inilah yang 
selalu saya nanti-nantikan. Berbagai macam hiburan dan permainan akan 
meramaikannya, seperti buayan kaliang atau bianglala, komedi putar, dan 
sirkus” (Anugrah, 2012). 

 

Pinto Anugrah dalam hal ini hadir sebagai penulis sekaligus pembaca. Sebagai 

orang yang berasal dari Sumatra Barat Pinto memiliki pengalaman atau cerita tentang 

situasi Sumatra Barat pada masa kolonial Belanda, yaitu cerita rakyat “Orang Rantai”. 

Oleh karena itu, cerpen berjudul “Orang Rantai” diresepsi kemudian hadir sebagai 

salah satu bentuk transformasi terhadap cerita rakyat dengan judul yang sama.  

 

PENUTUP 
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Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

resepsi wacana kolonial yang dilakukan oleh Pinto Anugrah sebagai pembaca  sekaligus 

penulis dengan memertahankan konsep wacana kolonial sebagai objek yang berada pada 

kekuasaan dan memerlakukan masyarakat jajahan dengan kejam. Hal yang diubah dan 

dibalik oleh Pinto adalah cerita ini disajikan dalam bentuk mimpi dalam bentuk narasi 

singkat dan seolah ada ideologi perlawanan yang sengaja disampaikan Pinto untuk 

gambaran bagi pembaca di zaman sekarang. Selain itu, resepsi wacana kolonial tersebut 

merupakan bentuk literasi sastra. Literasi sastra dapat dilakukan dengan pembacaan 

yang sampai pada taraf penafsiran atau merepsepsi sebuah teks sastra. Jadi, literasi sastra 

pada teks sastra yang memuat latar peristiwa sejarah akan memberikan informasi sejarah 

kebangsaan bagi pembaca teks sastra.  
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ABSTRAK 
Lemahnya budaya literasi di kalangan akademisi terutama mahasiswa merupakan 
permasalahan krusial dalam dunia pendidikan. Budaya literasi perlu dikuatkan 
kembali dengan dikembangkannya beberapa model pembelajaran, salah satunya yaitu 
model project based learning. Prinsip project based learning tidak hanya menekankan 
pada pemahaman saja, tetapi proses untuk mengalami dan menghasilkan proyek secara 
kontekstual. Prinsip tersebut sejalan dengan capaian pembelajaran Bahasa Indonesia 
di perguruan tinggi yaitu untuk menguatkan kemampuan mahasiswa dalam rangka 
menulis karya ilmiah. Pembelajaran yang dikembangkan dengan model tersebut dapat 
mendorong mahasiswa untuk lebih produktif dan aktif dalam kegiatan membaca dan 
menulis sehingga dihasilkan ide-ide yang inovatif. Penguatan budaya literasi 
berkontribusi besar dalam penciptaan generasi bangsa yang cerdas dan unggul dalam 
membangun bangsa yang beradab. 
 
Kata kunci: budaya literasi, model project based learning,pembelajaran Bahasa 

Indonesia 
 
ABSTRACT 
Weak culture of literacy among academics, especially students is a crucial problem in 
the world of education. Cultural literacy needs to be reinforced by the development of 
several learning models, one of which is the model of project based learning. The 
principle of project based learning not only emphasizes understanding, but the process 
of experiencing and producing projects contextually. The principle is in line with the 
achievement of Indonesian language learning in universities that is to strengthen the 
ability of students in order to write scientific papers. Learning developed with the 
model can encourage students to be more productive and active in reading and writing 
activities resulting in innovative ideas. The strengthening of literacy culture 
contributes greatly to the creation of a generation of intelligent and superior nations 
in building a civilized nation. 

 
Keywords: culture of literacy, model of project based learning, learning Indonesian 
 
 
I. PENDAHULUAN 

Kegiatan berliterasi di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Kondisi tersebut 

dapat dilihat dari hasil penelitian di bidang literasi yang dilakukan oleh Central 
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Conecticut State University di New Britain, Conn, Amerika Serikat yang menyatakan 

bahwa Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara (The Jakarta Post, 12 Maret 

2016). Artinya, Indonesia masih jauh dari budaya literasi.  

Lemahnya budaya literasi dapat ditemui di berbagai kalangan masyarakat, 

terutama di kalangan akademis. Masih banyak dosen dan mahasiswa yang belum 

membiasakan kegiatan berliterasi. Buktinya, tidak sedikit mahasiswa yang lebih suka 

mendengar dan melihat dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Mahasiswa juga lebih 

suka mendengar dan melihat daripada membaca dan menulis. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa mahasiswa belum dapat menyadari pentingnya manfaat dan 

keuntungan dari kegiatan berliterasi. Inilah bukti bahwa budaya literasi belum 

mengakar kuat pada bangsa Indonesia. 

Kemajuan suatu bangsa dapat ditandai dengan kuatnya budaya literasi di 

kalangan masyarakat. Para antropolog bahasa memandang literasi sebagai titik 

pangkal pembeda masyarakat primitif dari masyarakat “beradab” (Ma’mur, 2010:4). 

Dengan melihat kondisi di Indonesia, perlu tingkatkan kecintaan mahasiswa terhadap 

kegiatan berliterasi. Peningkatan tersebut daat dilakukan dengan dikembangkannya 

suasana belajar yang menyenangkan dengan diterapkannya model-model 

pembelajaran yang inovatif.  

Kegiatan berliterasi dalam hal ini tidak hanya mencakup kegiatan membaca dan 

menulis saja. Aronof (1995:68) mengatakan bahwa literasi tidak hanya diartikan 

sebagai kemampuan menulis dan membaca saja, tetapi “... has instead come to be 

considered synonymous with its hoped-for consequences.” Literasimemiliki makna 

dan implikasi dari keterampilan membaca dan menulis dasar ke pemerolehan dan 

manipulasi pengetahuan melalui teks tertulis, dari analisis metalinguistik unit 

gramatikal ke struktur teks lisan dan tertulis (Goody & Watt, 1963; Chafe & 

Danielewicz, 1987; Olson, 1991; Ong, 1992 dalam Musfiroh dan Listyorini, 2016:2).  

Kegiatan literasi dalam tulisan ini difokuskan pada keterampilan menulis. 

Kegiatan menulis dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk menjadi opinion leader 

untuk menyampaikan gagasan-gagasannya melaluui tulisan. Dorongan untuk aktif dan 

produktif dalam kegiatan menulisa dapat dilakukan dengan memberikan porsi lebih 

dalam pembelajaran. Pembelajaran Bahasa Indonesia di perguruan tinggi 
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dimaksudkan agar mahasiswa dapat belajar untuk meningkatkan kemampuannya 

dalam menguasai keterampilan berbahasa terutama dalam menulis karya tulis ilmiah.  

Pentingnya pembelajaran Bahasa Indonesia dalam mengembangkan potensi 

mahasiswa dalam menulis perlu diciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan 

mendorong mahasiswa untuk aktif belajar. Dalam hal ini perlu dikembangkan model 

pembelajaran agar tidak terkesan monoton dan membosankan. Model yang tepat di 

antaranya adalah model project based learning.  

Model pembelajaran Project Based Learning merupakan pembelajaran 

konstruktivis yang dapat menciptakan suasana belajar yang nyata bagi siswa sehingga 

dapat melahirkan pengetahuan yang permanen.  Project Based Learning adalah suatu 

model yang dapat mengorganisasi proyek-proyek dalam pembelajaran (Giilbahar & 

Tinmaz, 2006). Project based learning memberi peluang pada sistem pembelajaran 

yang berpusat pada mahasiswa, lebih kolaboratif, mahasiswa terlibat secara aktif 

menyelesaikan proyek-proyek secara mandiri dan bekerja sama dalam tim dan 

mengintegrasikan masalah-masalah yang nyata dan praktis. 

Dengan melihat prinsip model Project Based Learningyang lebih menekankan 

pada proyek, hal tersebut sejalan dengan capaian pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu 

mahasiswa diharapkan menguasai keterampilan berbahasa sehingga dapat 

menerapkannya dalam proses menulis karya tulis ilmiah. Mahasiswa memang 

seyogyanya dapat menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan. Namun, kondisi 

tersebut masih jauh dari harapan karena ternyata masih banyak mahasiswa yang 

kesulitan dalam menulis karya tulis ilmiah. Budaya plagiat masih menjadi hal yang 

biasa di kalangan mahasiswa. Kondisi tersebut berarti, mahasiswa masih jauh dari 

budaya literasi sebagai pangkal dan fondasi untuk bekal menulis. Permasalahan inilah 

yang perlu ditangani karena menjadi masalah yang krusial dalam dunia pendidikan. 

Pendidikan tanpa literasi tak kan mungkin dapat mencetak generasi yang cerdas dan 

beradab.  

 
II. OPTIMALISASI BUDAYA LITERASI MELALUI PENGEMBANGAN 

MODEL PROJECT BASED LEARNINGDALAM PEMBELAJARAN 

BAHASA INDONESIA 
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Permasalahan literasi di Indonesia perlu mendapat perhatian lebih terutama 

dalam dunia pendidikan. Genjotan dalam berliterasi dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, di antaranya pemerintah telah mencanangkan program literasi yaitu mengawali 

pembelajaran dengan membaca 10 menit. Program tersebut harusnya disambut baik 

untuk dapat menumbuhkan kecintaan kembali dari kaum terpelajar dan masyarakat 

Indonesia terhadap kegiatan berliterasi. Gerakan tersebut selanjutnya menjadi 

kekuatan untuk dapat menciptakan mahasiswa sebagai agen of change dalam 

memajukan suatu bangsa. Oleh karena itu, generasi muda bertugas besar dalam 

meningkatkan kompetensi, kontribusi, produktivitas, serta kapasitas intelektualnya 

(Imam dalam Syahriyani, 2008). 

Melalui budaya literasi, transferilmu pengetahuan dari satu negara ke 

negara yang lain dapat berjalan secaraoptimal. Selain itu, tanpa kemampuan 

membaca dan menulis, sebuah bangsatidak akan dipandang sebagai bangsa 

yang bermartabat. Oleh karenanya, permasalahn budaya literasi harus mendapat 

perhatian lebih.  

Lemahnya budaya literasi dapat ditumbuhkan kembali melalui ranah 

pendidikan. Hal tersebut didasarkan pada proses pendidikan yang tidak terlepas dari 

kegiatan berliterasi sehingga sangat tepat untuk digunakan sebagai sarana menguatkan 

budaya literasi pada generasi muda. Literasi dalam hal ini tidak hanya mampu 

membaca, menulis, berbicara, dan kemampuan berpikir, tetapi juga menggunakan 

kemampuan tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari sdi sekolah maupun di luar 

sekolah (Klein, dkk. 1991:2).  

Proses menulis dibutuhkan informasi yang dapat digali dengan membaca. 

Kemampuan akan keaksaraan (tulisan) dan kewicaraan (lisan) menjadi modal utama 

seseorang untuk dapat mengungkapkan ide-idenya melalui tulisan (USAID, 2015:12). 

Keterampilan dalam menemukan informasi dapat ditunjukkan melalui kemampuan 

mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan, kemampuan mengakses dan menemukan 

informasi, kemampuan mengevaluasi informasi dan menggunakan informasi secara 

efektif dan etis (American Library Association). Literasi dapat pula mengembangkan 

kepribadian diri dalam hal etika dan sikap.  
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Pentingnya literasi dalam mengembangkan kemampuan dan kepribadian 

seseorang menjadi alasan penting perlunya peningkatan budaya literasi dalam dunia 

pendidikan. Lemahnya kegiatan berliterasi dapat diatasi dengan dikembangkannya 

model project based learning dalam pembelajaran. Model Project Based Learning 

adalah model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

berpikir secara kritis dan memberi rasa kemandirian belajar (Rais, 2010).  

Project based learning menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-

kegiatan yang kompleks (Cord, 2001). Model ini berfokus pada konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip utama (sentral) dari suatu disiplin, melibatkan mahasiswa dalam 

kegiatan pemecahan masalah dan tugas-tugasbermakna lainya, memberi peluang 

mahasiswa bekerja secara otonom mengonstruk belajar mereka sendiri, dan puncaknya 

menghasilkan produk karya mahasiswa bernilai, dan realistik (Okudan & Sarah, 2004). 

Oleh karena itu, model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) memberikan 

dampak yang besar dalam mencapai hasil pembelajaran yang maksimal.  

Buck Institute for Education (1999) menyebutkan beberapa hal terkait dengan 

karakteristik PjBL, antara lain: (a) mahasiswa sebagai pembuat keputusan, dan 

membuat kerangka kerja, (b) terdapat masalah yang pemecahannya tidak 

ditentukansebelumnya, (c) mahasiswa sebagai perancang proses untuk mencapai hasil, 

dan (d) mahasiswa bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi 

yang dikumpulkan. Sejalan dengan hal tersebut, model PjBL dapat digunakan dalam 

meningkatkan kemampuan menulis karya tulis ilmiah bagi mahasiswa melalui 

pembelajaran Bahasa Indonesia.  

Pembelajaran Bahasa Indonesia menjadi perkuliahan yang wajib diikuti oleh 

semua mahasiswa dikarenakan pentingnya pembelajaran tersebut dalam mendukung 

budaya literasi yang memberikan andil besar dalam menciptakan generasi bangsa yang 

potensial (Musfiroh dan Listyorini, 2016). Namun, kondisi tersebut belum sejalan 

dengan kenyataan. Mahasiswa kini tengah 

mengalami kecenderungan delitenismedan bahkan dangkal dalam berpikir. 

Mahasiswa hanya cukup tahu tema umumtanpa mengetahui detail-detail informasi 

yang masuk. Salah satu indikator yangpaling mungkin dapat didiagnosis adalah 

adanya budaya plagiarisme yang merebah di kalangan terpelajar. Budaya plagiarisme 
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dapat menjadi faktor utama pelemah budaya literasi.  

Kegiatan menulis di kalangan mahasiswa perlu ditumbuhkan kembali. Dalam 

hal ini, proses menulis dibutuhkan beberapa tahapan yang dapat diselesaikan dengan 

beberapa proyek. Kegiatan yang berorientasi pada proyek dapat membantu mahasiswa 

dalam menuangkan gagasannya dengan tepat dan dapat  pula meningkatkan 

produktivitas. Kegiatan menulis berbanding lurus dengan kemampuan daya nalar. 

Kartodirdjo (dalam Syahriyani, 2010) menyatakan bahwa banyak mahasiswa yang 

lemah dalam kegiatan menulis dikarenakan sulit dalam menyampaikan gagasan 

pemikiran secara logis, analitis, dan kritis. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

kemampuan seseorang dalam berbahasa tulis juga dipengaruhi kemampuan 

bernalarnya (Suroso, 2007:32). 

Dari paparan tersebut jelas bahwa literasi dapat dijadikan sebagai tolok ukur 

kemajuan suatu bangsa. Robert A.Day (dalam Musfiroh dan Listyorini, 2016) 

mengatakan:“Scientist are measured primarilynot by their dexterity in 

laboratorymanipulations, not by their innateknowledge of their board or 

narrowscientific subjects, and certainly not bytheir wit or charm; they are 

measured,and become known (or remainedunknown) by their publications.”Dengan 

demikian, budaya literasi perlu dioptimalkan untuk membangun bangsa yang beradab.  

 
III. PENUTUP 

 
Budaya literasi tengah melemah di kalangan akademis terutama mahasiswa. 

Kondisi tersebut menjadi permasalahan krusial yang harus segera ditangani dengan 

meningkatkan proses pembelajaran dengan dikembangkannnya model pembelajaran 

yang inovatif yaitu, model project based learning. Terutama dalam Pembelajaran 

bahasa Indonesia yang sangat potensial dalam menguatkan budaya literasi bagi 

mahasiswa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dioptimalkannya kegiatan menulis 

karya tulis di kalangan mahasiswa. Pengauatan budaya literasi didasarkan pada 

pentingnya budaya literasi bagi pembanguanan bangsa yang beradab dan memajukan 

bangsa yang bermartabat.  
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NOTULEN 
 

KONFERENSI BAHASA DAN SASTRA II 

“MEMBANGUN BUDAYA LITERASI” 

SIDANG PLENO UTAMA 

 

Acara diawali oleh pembacaan puisi Tanda-Tanda karya Taufik Ismail oleh mahasiswa 

berprestasi BSI 2 FBS Unnes, Arum Yuliya Lestari.  

Moderator  : M. Burhanudin., S.S, M.A. 

Notulis  : Wahyu Mutiana, Windari Esa Meigiza    

  

 

Pembicara 1 

1. Literasi dalam pembelajaran 

Peraturan pemerintah nonor 23 tahun 2015 terkait membaca 15 menit setiap hari 

sebelum pembelajaran dimulai. Masalahliterasi, masalah membaca adalah masalah 

yang luar biasa. Peringkatnegara Indonesia berada pada 69 pada 71 negara. Setelah 

melakukan 1 tahun penelitian hasil tes inaf tingkat 1 anak-anak indonesia 

mengalami kesulitan, sangat memprihatinkan dalam memaknai sebuah terks 

terutama hal sastra.  

Membaca, menulis, berhitung dudah dibiasakan dari TK akan tetapi tidak 

berkelanjuan pada pendidikan selanjutnya.  

Deklarasi praha 2003, pengetahuan bahasa dan budaya. Bagaimana mengaitkan 

pembelajaran berliterasi, 240.000 sd di indonesia.  

Kosakata adalah inti dari literasi. Kalau anak usia 7 tahun kurang memiliki 

kosakata, budaya literasinya kurang. Buku yang ada di perpustakaan sekolah lebih 

baik yang bergambar karena menarik bagi siswa SD kelas rendah.  

Bercakap dan menyimak dianggap biasa. 

Membaca menulis seharusnya bisa ditangkao oleh anak.  

soal cerita dikemas dengan kurang baik. kepekaan empati yang merupakan 

kecerdasan ssial yang menjadi kesenangan belajar durang digali selama pendidikan 

indonesia sekarang ini. 
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Lks atau buku ajar anak SMP. 

Hasil karya anak tidak dipajang dalam kelas.  

 

Hampir 90 % perpustakaan kurang berfungksi karena tidak berisi buku yang 

menyenangkan melainkab  berisi buku teks. Kalau sekolah basic sekolah belum 

sempurna, perpustakaannya juga sama. Paud dan SD sudah terbiasa dengan Gadget 

bagaikan narkoba visual. Visual literasi sangat mempesona anak-anak, oleh karena 

itu harusnya diciptakan buku bergambar yang menarik. 

 

Universitas borneo, membekali 41 mahasiswa yang akan magang dibekali buku-

buku dari malaysia.  

 

Beragam cara agar pembelajaran berjalan baik.  ada 7 literasi yang dikembangkan 

di abad 21  

Membaca, menulis, sains, Literasi finansial dan  

 

Ruang lingkup kegiatan gerakan literasi sekolah berisi 3 tahapan. Ada 3 suku yang 

ada di indonesia (NTT 1 kampung ada 2 bahasa). 280 bahasa mulai punah karena 

tidak ada penuturnya. 275 bahasa ibu.  

Melalui Unisef mmebuat buku teks unutk anak sd. 

 

Bagaimana aspek kemanusiaan tumbuh kebang anak dapat disasilitasi.  

Pertanyaan : adakah riset untuk buku teks Indonseia?karena baebentuk LKS 

 

6 kecerdasan di kelas yang dapat dikembangkan menjadi peningkat literasi 

di kelas sekolah. 

 

1. Nenek moyang kita adalah penutur handal. Menciptakan perahu. Bagaimana 

cara menyurunkan  ilmu menciptakan perahu. Sama dengan tradisi yang 

tberkelanjutan.  Sama seperti mendongeng dan bebicara. Menyanyikan lagu 
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nasional dan akhir pebelajaran lagu daerah permendikbud tidak dilakukan oleh 

guru. Guru tidak punya cara unik untuk melihat adak unik 

 

2. Nenek noyang menenun. Sudah memiliki cara untuk mengembangkan hudup 

manusia dengan pekerjaan tangan. ;iterasi crafe. Contohdi india, tidak ada 

perca yang tersisa karena selalu dibuat untuk benda lain seerti kalung gelang, 

topi, dan haganya sampai 7 juta. Dan sama kualitasnya.  

 

3. Historis sosial budaya. 

Ketika membuat rancangan pembelajaran harus meilat latar belakang ssosial 

budaya. Hal sederhana dilakukan dengan cara anak membawa apa yang ada di 

rumahnya. Misal di kamar ada apa, di kebun ada apa, di halaman ada apa. 

Budaya minangkabau diangkat dalam buku teks. 

 

4. Bahasa ibu, randai kesenian minang yang sangat bernilai. Randai nyanyi, 

pencak silat, dan menari 

Pengetahuan bahasa budaya. 

Ada pemikiran terkait fungsi otak kanan. Guru yang hadir dalam kelas. Guru 

SD Guru kelas. Guru SMP-SMA guru mata pelajaran. Dalam merancang rpp 

didesain impati simfoni . ada penerbit yang menjual 1,5 juta RPP. 

 

5. Praktik baik. 

pertama buku yang berkualitas untuk anak indnesia. Contoh hewan dijadikan 

tokoh cerita. Yang disangkutkan dengan keluargaku. Diangkat dalam dunia 

hewan. Pojok baca di sumatera barat gurunya sangat kreatif, di pojok atau 

susdut budaya dan baca. ‘setiap tema bergnti temanya dan pengadaannya.  

 

6. Cerita. 

Drop out pertama kali pada SD. Secara tidak sengaja ketika membaca buku, 

ada seorang anak kurus sekali seperti kurang gizi. Dekati anaknya, ditanya. 

Ternyata orang tuanya jadi tkw semua. Yg mnrwat adalah oang sekampung. 
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Guru jarang memahami peserta disik. Setiap anak punya peserta sendiri yang 

harus dipahami guru.  

 

7. Empati 

Bagaimana dokter menjadi relawan di papua kerjanya buang ingus. Di sungai.  

 

8. Simponi.  

Anak bersa berkesenian. 

Bermain 

Batu dipantai bisa enjadi media pembelajaran 

 

9. Makna 

 

11.06 ibu dewi selesai 

Simpulan dari Pak Burhan : 

Bagaimana memaksimalkan keterampilan berbahasa tidak kalah penting guru 

menanamkan ekcerdasadn sisial pada siswanya. 

 

2. Dr. Gautam 

Etos budaya melalui pola pikir kolonial 

Leterasi  kebudayaan di india 

Leteasi perlu ditingkatkan mulai tingkat SD. 

Buku dongneg dan cerita, saat usia anak 5=6 tahun.  

Bagaimana anak dapat berpikir untukmemecahkan masalah sendiri.  

Penelitian ada banyak faktor dalam masyarakat bahasa dan bahasa ibu. Bahasa ibu 

= memulai pendidikan dasar. Malau pendidikan dasar bahasa yang anak mengerti 

itu penddiikan yang nyata. Menajdi sumber salah satu penelitian yang baik untuk 

indonesia. 12 tahun usia anak harus lebih dari 500 cerita yang sudah dibaca. 

Dongeng memang bagus, bagaimana mengenal orang danmemecahkan masalah 

dengan keputusannya sendiri. Anak-anaknya tertarik dgn dongeng, skrg raong tua 

suka liat anak sinetron dan kartun. Tidak ada bentuk imajinasi lagi yang dapat 
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dikembangkan oleh anak. Bahasa ibu dan bahasa danerah punya lokal kultur yang 

luar biasa.  

Ontoh anak jatuh sakit. Baaimana, kalau nagis terus. Dokterbisa memberi oba yang 

pas. Karena bahasa melakukan perjalanan 2000-3000 tahun.  

 

Literasi kebudayaan di indonesia. 

 

Kita tidak percaya pada kebudayaan dan trasisi, keudayaan yang kita praktikan. 

Pemimpim ynag muncul pada dasarnya punya ide yang sangat kuat yang bisa 

mempimpin masyarakt.  

Raja ram mohay ray 1772-18833 

Dia menadi ahli sebuah agama disunia pada saat itu. Bagaimana kita bisa 

melanjutkan literasi kebudayaan yang sangat penting. Setiap masalah setiap isu 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Literasi dalam amsyrakat dalam wkatu panjang ada hal yang menjadikan tidak bisa 

n=maju berlekanjutan. 

 

 

Swani vivekananda 1863-1902 

Beliau memntingkan kbeudyaaan. Setaipa agamu punya tolerasi terhadap agama 

lain.  

 

Dayanand saraswati 1824 1883 

Kamitidak harus input produk dari negara lain. Pa yang saudh diinfestasi kan dlam 

indsutri negeri.kita perlu memberikan kebijakan terhadap anak, siapasaja 

masyarakat dkita harus punyak kebijakan perkembangan dnegan ide kita yang 

untuk u=itu kuta tidak perlu lagi; 

Seotap orang harus memiliki ijazah dapt mengimpor kayu, kapas dan yang lain.  

 

Plastik adalah sumber penyebab kanker. Keramik yang bisa di bentuk.  
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Tokoh dari india. 

 

Moh. Mu’minin 

Peneliti pemula 1994 pendekatan pembelajaran bahasa indonesia 

2004 penerapan pembelajran pendekatan berbasis kontekstual 

Rberbasis literasi 2013 bermuatan pendidikan karakter  

Membaca, menulis, menonton.  

R – renungkan apa yang dipilih. 

T tuliskan 

P publikasi. 

Sri sekar ningsih = partner peneliti. Istrinya 

 

Latar belaakang. 

Pembelajran abahsa indoneisa perlu dikembangkan kemampuan literasi yang dapat 

meningkatkan kemampuan akademik dan pemikiran yang logis. Hasil simakan 

perlukiahan dan hasil bacaan rfenrensi dikolaborasi. Namanya pembelajaran 

kooperatif. Saat ujian tidak diberikan. 

Diharapkan enignkatkan prestasi dan kecakapan seseorang 

 

Banyak sekali orang cerdas yang berkarakter kurang baik. oleh karena itu perlu 

ditanamkan pendidikan karaker. Muncullah yang bermuatan pendidikan karaktr 

berbasis literasi.  

Penerapan pembuatan tek berbasis litrasi 

 

Rumusan masalah. 

Model pembekajaran meluis teks deskripsi berbasis literasi bermuatan pendidikan 

karakter dengan stragteri lingkup SMP 

 

Tujuan penelitian 

Dapat diketahui: 

Model 
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Aktifikas 

Hasil pembelajran 

 

Pendekatan yang digunakan 

Pendekatankulatitasi 

Pendekatan kuantitastif untuk mesdskripkn merotdepembelajaran 

 

Metode penetitian 

Penetiain dekripsif dan penerapan 

 

Data peneltitian 

Kualitatfi 

Kuantitatif 

 

Instrumen pengumpulan data 

Pedoman angket dan sal teks 

 

Teknik analisis data 

Kualtitafi untu aktfiiatas pembelajarannnya 

Keuantidataf : keefektian 

 

Seimpulan 

Aktifits pembelajaran guru dan siswanya aktif.  

Hasil pembelajran dapat ekefektif. 

 

Simpulan dari Pak Burhan : sangat valid san efektif pada pembelajaran. 

Kolaborasi yang harmoni sangat menginspirasi dan siap go internasional. 

 

Pertanyaan : 11. 

1. Fitri Yuli Rahmawati (Universitas Muhamadiyah Surakarta) 
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Ibu dewi : pada usia 7-9 tahun siswa sekolah dasar membaca diagram tabel dan 

bagan mulai mencari tahu apakah usia tersebut di negara lain sudah dia ajari itu? 

Materi diagaam dilompat ke SMP 

Buku non teks kenapa pemerintah tidak mnyurvei buku non teks 

2. Indriani STKIP Negeri Sumbar 

Dewi  

Landai : di sumbar 

Menghaal dialog tek dari randai itu tidak ada, 1 dlkelompk randai. Kelompk randai 

disuruh menghapal 

Literasi terhadap randai 

3. Andi Kusworo Pascasarjana Unnes 

India dan indonesia yang merdeka tidak lama setelah indonesia. india lebih maju, 

pertanian, otomotif , kampus yang baik, sains dan teknologi pendidikan, 11 peraih 

nobel dari india. Bagaimana pemerintah ndia membagun literasi dari bergai aspek 

yang memcu pembangunan indoa, padahal indonesia merdeka lbih dulu daripada 

india.  

 

Jawaban  

1. Ibu Dewi 

Masalah literasi adalahmasalah domestik. Bagaimana anak sudah cocokin 

tapiperkembangan nya tidak pesat. 1947 menteri pendidikan saat itu adalah 

pndidik uns 1926. Kihanjar dewantara taman siswa 1923. Karena membuat 

sekolah kerja. Eras budi adalah isntpirasi, naik kereta ke 3 bulan dilatih cara dan 

dapat membuat media pembelajaran; membuat buku kareakter namanya kutu budi. 

Era budi melahirkan teks belajrkan bahasa tek ini budi, ibu dan kakak budi. 

Secarakonsep tidak utuh, hanya membaca tidakmemaksai apa yang idbaca karena 

budi itu tidak nyata.  

Sd pendekatan teks multi modal, peta buta pada buta. Memnag konvensional 

tapimerupakan bagian diadalamnya. Bagaimana teks multi modal hadir sejak dini 

sebagai teks untuk anak. Randai yang berarti sebuah kesenian, tikungan hayat tks 
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tidak sampai dicatak, di print. Bagaimana randai itkskan agar anak bisa baca, akan 

tetapi anak skg tidak terlalu menetahui lokal kultur.  

Yg diketahui hanya sekolah, pasar, dan rumah. Banyal hal lain yang belum 

dikeatahui siswa karena belum memjelajah. 

2. India 

Anak terus dipelajari pendidikan denganmeningkatkan budaya literasi dengn 

menyediakan buku-buku, agar pikirannya terbuka, teknoligi, pendidikan bahasa. 

Bahasa selain inggris juga diajarkan. Demokrasi yan g dianut 30 tahun indoensia 

membuat tindoeisamenetap tapda proses yang sama dan tidak berkembang. 

Karakteristik demorasi di india sangat kuat. Pendiikan mulai dari dasar. 

Pendidikan sangat murah diiindia. 300 dolar tiap smester.  

 

12.16 diskusi selesai 

Materi panel 1 

Isama -13.00 

 

SIDANG PLENO 2 

 

Moderator : Pak Mulyana 

 

Pembicara 

a. Moh. Farhan 

b. Prof Faridi  

c. Prof. Agus Nuryatin  

 

a. Moh. Farhan 

Building literacy thogh media  

social media : Reflections pf cultural renascence 

mohammad farhan zeb khan 

jawaharlal nehru universitu JNU New Delhi India 

program : mendengarkan, memaca, menulis,berbicara 
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- Banyak yang mengajar dengan menggunakan media 

- Tapi beberapa dari kita mengajarkan tentang media 

Mengomunikasikan tatap muka orang ke oaranh. 

Menurut data dari wearesocial.sg 39 juta sudah ada akses internet 

Sudah termasuk semua sosial media seperti facebook, twitterer, googl+, 

instagram dan banyak yang lain.  

 

Pentingnya media literasi 

Peningkatan proses demokrasi 

 

Menjadi penyelenggara media literasi 

 Berpikir kritis ketika mngevaluasi media pembelajaran 

 

Media sosial literasi di indonesia 

 

Pertumbuhan negara yang cepat di indonesia menjadi pengguna terbanyak ke 

4 didunia dibawah india, uae, dan saudi arabia 

 

 

b. Prof. Dr. Abdurrachman faridi *unnes 

Peran nilai nili sosial 

Latar belakang 

Kenakalan remaja, narkoba, korupsi, dll 

Peran pembangunan pendidikan karakter tidak hanya ditumbuhkan dalam 

sekolah akan tetapi sejak dari keluarga dilingkungan rumah.  

Budaya dan bahasa sebagai pembentuk karakter anak dalam berperilaku dan 

berbahasa. 

 

Budaya dan perlaku komunikasi 

Budaya : contoh seorang anak berbahasa kepada orang yang derajatnya lebih 

tinggi, pasti dengan bahasa yang berbeda. Perilaku komunikasi misalnya orang 
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jepang yang hormat dengan cara menunduk. Tidak hanya dalam berbahasa, 

akan tetapi juga dalam berperilaku.  

Mendongeng 

Penanaman nilai karakter moral dan keagamaan 

 

sugestopedia 

persyaratan : 

musik lembat- membuat anak rileks 

cahaya redup- membantu suasana tidur 

ruang ac- membuat nyaman 

cerita narasi- untuk penanaman nilai  

 

mengapa dongeng dan sugestopedia 

tepat dalam penanaman dan pembentukan karakter 

 

nilai 

 

faktor pembentuk karakter 

simpulan 

 

c. Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum. 

Komunitas dan sayembara sebagai arena literasi sastra 

Sastra saling berkaitan dengan bahasa. Sastra sebagai linguistik terapan yang 

berarti bahasa yang digunakan dalam bidang sastra. Bahasa dalam sastra, sastra 

adalah karya seni. Media sastra adalah bahasa. Ruang literasi sastra bisa 

meluas. 

1 literasi dalam konteks bacaan 

2 konteks literasi dalam hal menulis 

3 literasi dalam hal aksi action kegiatan yang diwadahi dalam karya sastra 

Apabila dikaitkan dalam kegiatan menulis, menulis karya sstra bisa dikatakan 

menguasai odel paragraf. Karena dalam teks karya sastra yang dianggap hanya 
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naratif, sebenarnya juga terkandung paragraf yang lengkap. Misalnya 

menggambarkan tokoh dalam bovel, otomatis harus menguasasi paragraf 

deskriptif. Misalnyamemperngaruhi agar tertarik pad agagasan, maka harus 

menguasai parafraf persuasif.  

Kekuatan sastra, seorang penuluis harus mampu menghadirkan satu objek yang 

bfaktanya berbentuk abstrak, contohnya siti nurbaya. Seseuatu yang abstrak 

bisa dikonkrit kan dan dapat dijadikan sebuah legenda.  

229 yang masuk ke panitia salah satunya berasal dari luar negeri yang 

berbahasa inggris. 

 

TANYA JAWAB 

 

a. Ratnaningtyas S2 Unnes 

Prof. Agus 

Pembelajaran bahasa dan sastra yang terasa ada sekat yang memisahkan, 

bagaimana memupuk siswa sudah bisa membuat macam paragraf yang 

diteruskan dalam pembelajaran sastra karena belum mengetahui istilah 

sastra. (memupuk pemikiran siswa yang menganggap bahwa sastra itu 

sulit, dan dapat mencintai sastra) 

Jawab :  

Prof Agus 

Kesalahan konsep, tidak ada kebebasan yang dibuka oleh pendidik karena 

dituntut menyerupai puisi contoh. Pemikiran apapun yang dituangkan 

dapat ditulis yang kemudian dapat brupa karya sastra. Baik buruknya 

diukur dari apakah tulisan itu sudahmewakili perasaannya atau belum.  

Siswa yang sudah menguasai macam paragraf harus diterapkan pada 

sesuatu yang nyata, contohnya menulis berdasarkan perasaan dan 

pengalaman pribadi. 

Sesungguhnya karya sastra berkait erat dengan realitas. Perbedaannya 

terjadi pada sudut pandang.  

b. Prof. Agus  
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Bagaimana dari sisi literasi dalamkontask yang komperenhensif apakah 

ada standar kategori penilaian (kualitas), apakah menyertakan 

backgruound pendidikannya, apakah yang mendominasi sehigga dikaitkan 

korelasinya dengan literasi 

Prof Faridi  

Kaitannya dengan cerita rakyat, kecanduannya terhadap gadget terutama 

ssosial media salah satunya youtube. Visualisasi dongeng dapat diiringi 

seiring berkembangnya teknologi. 

 

Jawab : 

Prof Faridi  

Sanggar cerita dapat diperoleh. Lebih baik audio saja, jangan audio visual.  

Prof. Agus 

Yang menarik : animo yang begitu banyak. Ada yang diluar background 

bahasa dan sastra. Temanya tidak boleh lepas dari kontruksi budaya lokal 
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SIDANG KOMISI 1 
Ruang Daisy 

 
1. Ahmad Bahtiar dan Suryo Ediyono dari Pasca sarjana PBI UNS 

Judul : Menjadi guru sastra yang ideal 
Latar belakangnya bahwa pembelajaran sastra tidak terpisahkan dalam BSI. Masih 
digabung antara sastra dengan Bahasa dan Satrs Indonesia dari pendirikan dasar 
samai dengan pendidikan menengah. Sering kali hanya khusus mengajarkan 
bahasa. Oleh karena itu, terkadang pembelajaran sastra menjadi kurang ideal. 
Berdampak pada pembelajaran yang tidak kondusif, siswa tidak beminat pada 
sastra. Menurut Taufik Ismail, di Indonesia kondisi yang sangat ironis sekali. Perlu 
merombak kurikulum untuk mengidealkan pembelajaran. Karena baru pada 
pendidikan tinggi sastra dan bahasa tersendirikan. Perlunya guru yang kompeten 
dan ideal yang dapat mengajarkan sastra. 
 
Kompetensi guru 
a. Pedagogik : pembuatan pembelajaran dan evaluasi 
b. Sosial 
c. Profesiaonal 
 
Kompetensi sastra 
a. Memahami ilmu sastra : sejarah sastra bisa dijelaskan untuk menjadi 

kompetensi yang dapat diajarkan dalam proses pembelajaran 
b. Berminat pada sastra : sering pergi ke perpuskakaan membaca buku 

1) Membaca karya sastra 
2) Menyaksikan pementasan sastra 
3) Mendatangi perpustakaannn 
4) Memnaca ulasan karya sastra : pemaknaan yang lebih, pengetahuan yang 

dapat dinilai pada siswanya 
c. Pengalaman asstra : dikelas, komunitas, yang sekiranya berhubungan dengan 

sastra.  
1) Membuat pertunjukan asstra 
2) Menulis karya sastra 
3) Menampilkan karya sastra (untuk publikasi) 
4) Mengikuti lomba sastra 
5) Diharapkan menular pada siswanya 

d. Mengikuti pekembangan sastra : harus mengetahui sastra kontekstual yang 
sedang berkembang, dan menjadi pembahasan. 
1) Mengenal sastrawan kontemporer 
2) Mengikuti pelatihan astra 
3) Ikut komunitas asatra 
4) Melakukan penelitian sastra 

 
2. Wida Cahyaningrum Universitas Negeri Jakarta 

Judul : A critical discourse analisys of skin whitening product advertisements in 
indonesia 
Biasanya persepsi di indonesia, cantik itu putih.  
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Latar belakang : 
Fokus ideologi. Perempuan yang peduli pada penampilan fisik. Negara Indonesia 
yang termasuk negara tropis menjadikan Indonesia masuk katerogi cukup gelap. 
Pigmen melalin 
Analisis 1 : analisis tekstual 
Disjunctive syntax 
Adjektive 
 
Analisis 2 : discource practice analisys 
Analisis 3 : analisis praktik sosial 
 

3. Wachid E. Purwanto Universitas Ahmad Dahlan 
Tajussalatin : piterasi yang menjadi dasar pemerintahan raja islam di melaju dan 
jawa 
Tajus : mahkota 
Salatin : jamat 
Mahkota para raja 
 
Tradisi literasi islam 
Tajusalatin disebut sebagai mahkota dari segala naskah melayu, karena dianggap 
paling unik kebahasaannya. 
 
Isi 
Perang saudara, masyarakat aceh dengan beberapa bulan mempunyai 3 raja 
selakigus. Aljauhari membuat kitab. 
Penyebaran : wilayah nusantara 
Tajusalatin versi jawa : kitab ketatangraaan pertama di jawa 
Ada 28 edisi yang dapat ditemui. 
 
Sejak akhir abad ke 19 salinan kitab bisa dibaca banyak oang. Para raja 
memerintahkan  dan duta para spenulsinya termasuk rakyatnya untuk memperlajari 
kitab tajusalatin. Diubah dalambentuk temnang karena pada saat itu kertas sangat  
nahal. 
 

4. Ika Arifianti M.Pd. Uinversitas Pekalongan 
Penerapan Teori Grace 75 Penrisp Kerja Sama pada Kasus Delik Aduan di Polda 
Jateng Dlam Perspektid Linguistik Forensik 
PRAGMATIK dalam kajiannya yaitu berupa teks yang meliputi tururan peyidik 
dan delik aduan serta konteks  
Peenerapan teori grace 1975 
Prinsip kerja sama 
Maxim kualitas menjelaskan suseuai tingkat kebutuuhan seperlunya 
Maxim kuantitas  
Maksim relevansi : terkait turunan 
Maxim cara : selara langusng, tidak berlebih-lebihan, dan runtut 
 
Kebaharuan penelitian 
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Tuturan penyidik  
-penyidik 
Pejabat kepolosian ang memiliki kewenangan 
Deik aduan 
 
Rumusan 
Bagaimana penerapannya 
 
Hasil penelitian :  
Simpulan hanya ditemukan 2 maxim kulaias dan kuantitas yng berasal dari  bap 
pegaduan tersebut. yang menjadi kajian yang sangat menarik dari kajian ligkustik 
forensik yang sekarang marak yang sering terjadi idak hanya pragratik 
sosialingusitik dan yang biasa terjadi.  
 

5. Doni Universitas Islam Majapahit (tidak hadir) 
6. Aan Sugianto Universitas  Kuningan (tidak hadir) 
7. Sukirno (Universitas Muhamadiyah Purworejo) 

Literasi Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 
Inti pembahasan 
Hakihat literasi media pembelarjaan : segala sesuatu yang dapat menyalurkan 
informasi 
Cara membiasakan penggunaan litrasi media : memfokuskan pembiasaan 
membaca meskipun diluar jam pelajaran, memahami bacaa, meningkatkan 
menjadi pembaca 
a. Prinsip kegiatan membiasakan membaca 

1) guru menentapkan waktu untuk membaca 
2) menyediakan buku 
3) susasana santai dan menyenangkan 
4) memanfaatkan peran perpustakaan 

langkah2 membaca buku 
3 langkah 
1. sesuai tujuan membaca 
2. mengingat pokok pikiran membuatcatatan 

5) kendala epnggunaan literasi media 
 fisiologi : linginan, sisoal 

b. macam2 literasi media pembelajaran 
c. fungski leiterasi media pembelajaran 

1) penyapaian lebih baik 
2) lebih interaktif 
3) dapat dipersingkat 

d. penggunaan literasi media pembelajaran 
1) dissuaikan dengan kurikulum dengan melihat Kompetensi Dasar  
2) membuat media pembelajaran untuk pendidikan dasar di sekolah 

menengah 
3) musikalisasi puisi (yang disarankan dalam kurikulum 2013) 

 
8. Andy Kusworo dan Lilik Al Imroh Universitas Negeri Semarang 
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Gerakan Literasi Sastra di Sekolah yang Terintergasi dengan Teknologi Informasi 
 
Permendiknas tentang penumbuhan budi ekerja dengan meningkatkan minat baca 
dan menulis di sekolah 
 
minat baca di indonesia 60 dari 61 negara 
 
pelaksanaan gerakan literasi sekolah : membaca nuku non pelajaran 15 menit 
sebelum pembelajaran dimulai 
disesuaikan dengan perkembangan peserta disik 
 
lietrasi : 
kemampuan mengakses dan memanfaatkan informasi secara cerdas 
menumbuhkan budaya baca perlu ditingkatkan. Yang biasanya malas, mereka 
ditumbuhkan minatnya udengan gerakan literasi sekolah 
penataan perpustakaan , siswa akan nyaman dan betah tinggal lama lama di 
perpustakaan. 
 
Tekonolgi 
Guru dan murid sudah memgalami teknologi yang cepat melalui internet, literasi 
tidak terbatas dari buku cetak saja. Bisa koran, radio, tv, dll 
Literasi sastra yang terintegrasi teknologi informasi 
Dengan tujuan saling melengkapi 
Pembuatan pojok sastra dengan disediakannya buku cetak berupa buku non 
pelajaran, dan di pojok sebelah sediakan komputer tau laptop 
 
Karya nyata peserta didik 
Ikut serta dalam penmbuatan karya sastra online 
Wattpad sebagai media menulis dan membaca yang dpat diakses siapa saja 
 
Simpulan: 
Mendukung siswa ketahap keilmuan yang lebih tinggi karena tercipta dalam 
bentuk cetak maupun online non cetak 
 

9. Media Audio Visual Stop Motion Karakter Sebagai Media Penulisan Teks Cerpen 
KTSP dengan kurikulum 2013 yang berbasis teks 
Pentingnya pembelajaran dalam konteks menulis cerpen 
Siswa yang cenderung malas menulis 
Membutuhkan waktu yang banyak: harus dikondisikan terlebih dahulu agar siswa 
secara psikologis siap dan semangat menulis 
Kurangnya media pembelajaran menyusun teks cerpen 
Guru kurang berperan sbg fasilitator 
 
Media penelitian 5 tahap 
1. Potensi dan masalah : apa yang bisa dikembangkan untuk dapat dijadikan 

media dan pembelajaran 
2. Pengupulan data 
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3. Desain prduk : film stop motion 
4. Validasi produk 
5. Revisi dan perbaikan desain : tahap penyempurnaan 
 
Subjek penelituan 
60 siswa : 3 sekolah 
Sekolah ini terakreditasi a sudah ada media pembelajaran seperti lcd dan proyektor 
Teks analisis data 
Deskriptif kualitastif 
Hasil analisis kebutuhan 
membutuhkan inovasi media pembekalajran 
produknya berupa animasi audio visual iringan musik dan bahasa 
 
pembahsan  
yang sudah dinilai oleh ahli 
kelebihan: 
kemenarikan dalam bentuk animasi 
kurang arahan belum terlalu spesifik 
keterbatasan waktu 
 
simpulan 
didesain berdasarkan kebutuhan guru, dikemas dengan menarik dengan tampilan 
yang menarik dengan audio visual, musik iringan, dan pengisi suara 
 
 

10. Tri pujiati (univ pamulang) tidak hadir 
 

 
TANYA JAWAB 

 
1. Pertanyaan dari humono univ bengkulu 

Teori baru yan teoritis(teori grace 1975)  
BAP polisi yang ditemukan maim kualitas dan maxim kuantitas, berarti maxim 
isi yang seharusnya menajdi tekanan karena orang yang diperiksa terkait 
tekanan psikologis, karena tuturan tidkmemperhatikan kualitas dan kuantitas 
tanya apa jawabnya pa, tapi yang ditekankan isinya. 
Apakah penelitian itu sudah final, apakah masih berproses? Akapah benar 
hanya terdapat 2 maxim? 
 
JAWAB : 
Yang diteliti kasus delik aduan yang bisa dipidanakan atau tidak. Hadil analiis 
keseluruhan sesui dengan konten isi.  
 
Tanggapan : mohon judulnya diperspesisik 
 

2. Kepada Wida UNJ 
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Berkaitan dengan teori yang diperkenalkan untuk mengenalkan objek 
analisisnya, bertalian dengan identitas. Dalam pemaparannya kurang jelas 
yang menjadi titik tolak penelitian tersebut. Bagaimana menganalisis yang 
erkenaan dengan tubuh perempuan pada umumnya. (Penanya Fadli UGM) 
 

3. Penanya : Ratnaningtyas 
1. Kepada Andy Kusworo dan Lilik 

Gerakan literasi sekolah dengan media IT adakah penjejangan tepatya 
diterapkan pada tingkat jenjang pendidikan SD SDM / SMA 
Karena sekarang pun semuanya sudahmampu menggukanannya, dan 
bagaimana cara mengontrol untuk gerakan  literasi sastra 
 
Penataan perpustakaan dan penyediaan laptop dengan sekolah yang 
connect internet. Harus dipantau dan diawasi dalam penggunaan 
internet, pada sejnjang SD tidak apa. Akan tetapi pengawasan dan 
pemantauan sangat harus dilakukan. 
Tapi yang saya teliti untuk SMA yang erpotensi dapat menulis novel. 
Link dikunci sehingga tidak dapat membuka akses yang berlainan.  
 

2. Agus 
Bagaimana tahap langkah kerja menulis teks cerpen atau gaambar/ stop 
motion yang hnaymemberikan stululus termotivasi untuk menulis 
 
 
 

3. Triwidyastuti SMA 1 Praggen 
Tentang bagaimana cara membiasaakn siswa untuk gemar membaca dan 
meulis, tidak mau dibiasakan. Padahal kurikulum 2013 dilarang memberi 
tugas. Agar tidak terpaksa membaca dan ,enulis 
Bagaimana menumbuhkan motibasi anak bekebiasaan menulis dan membaca  
 
Jawaban : Sukirno (Universitas Muhamadiyah Purworejo) 
 
TK : film dongeng bergambar, buku bergambar yang difilmkan ada narator, 
gambarnya dimunculkan, hanya sekadar menghidupkan tokoh dalam gambar. 
Anak dapat menyimpulkan klimaks, pergi kerumahnya untuk meminjam buku 
dan belajar membaca karena saat TK belum bisa membaca. 
SMP SMA : menceritakan ringkaan bacaan yang kita baca : misalnya ada ceita 
dari koran, disediakan buku atau media yang ingin guru baca. 
PTN/PTS : melih melahrikan produk. Pertama ditulis menulis pengalaman 
pibadi yang kemudian dibentuk cerita pendek yang dapat dipublikasikan dalam 
media sosial ataupun online. 
 
Jawaban : Ahmad Bahtiar Pascasarjana PBI UNS  
Kembali pada diri anak, cerminan dari pengalaman. Turunan dari orang tua. 
Biasakan kita sebagai orang tua untuk membiasakan diri membudayakan 
literasi, peluang besar untuk anak dapat meniru orang tua.  
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Selesai 16.16 
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Sidang Komisi  

Sidang komisi dilaksanakan dalam serangkaian acara Konferensi Bahasa dan Sastra 2 

dimoderatori oleh Uum Qomariah, S.Pd., M.Hum. Pada pelaksanaan sidang komisi ini 

terdapat 7 pemakalah yang memaparkan makalahnya baik makalah secara konseptual 

maupun makalah yang berupa hasil penelitian yang telah dilakukan. Tujuh pemakalah 

tersebut diantaranya: 

1. Yosi Wulandari (Universitas Ahmad Dahlan) 

2. Indria Nisja (STKIP PGRI Sumbar) 

3. Ifah Hanifah (Universitas Kuningan) 

4. Tri Mulyono (Universitas Pancasila Sakti Tegal) 

5. Suyitno (Universitas Sebelas Maret) 

6. Lina Kumalasari (Cirebon) 

7. Gallant Karunia Assidik (Universitas Muhammadiyah Surakarta) 

Hasil paparan sidang komisi: 

1. Paparan pertama oleh Yosi Wulandari (Universitas Ahmad Dahlan) yang 

memaparkan tentang literasi sastra sebagai gerbang mengenal sejarah bangsa, 

persepsi wacana kolonial dalam cerpen orang rantai karya Pinto Anugrah. Pada 

hal ini dipaparkan betapa pentingnya literasi sastra yang bermuatan nilai 

sejarah bangsa agar generasi penerus dapat mengenal sejarah perjuangan 

bangsa. Dengan hal ini maka perlunya gerakan untuk mengembangkan literasi 

sastra misalnya saja terkait pemberian tugas mahasiswa atau siswa untuk 

menganalisis karya sastra yang memuat sejarah bangsa. 

2. Paparan kedua oleh Indria Nisja (STKIP PGRI Sumbar), yang memaparkan 

terkait penggunaan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD pada 

pemeblajaran menulis teks anekdot pada kurikulum 2013 SMA Negeri 3 

Padang. Pada hal ini dibahas betapa pentingnya budaya literasi pada kalangan 

peserta didik. Budaya literasi tentunya dapat dikembangkan dengan 

peningkatan keterampilan menulis teks anekdot oleh peserta didik. 

Peningkatan keterampilan menulis teks anekdot yang tentunya dapat 

meningkatkan budaya literasi yakni dengan penerapan model STAD. 
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Keterampilan menulis teks anekdot yang maksimal tentunya membutuhkan 

peran aktif peserta didik dan motivasi peserta didik yang tinggi dalam proses 

pembelajaran. Pada penelitian ini pemakalah meningkatkan tingkat motivasi 

peserta didik dengan model pembelajaran STAD yang didalamnya terdapat 

upaya untuk pemberian reward bagi peserta didik yang aktif guna memotivasi 

peserta didik agar aktif dalam berliterasi, khususnya pada bidang menulis teks 

anekdot. Pada penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil budaya literasi 

yang meningkat dengan penerapan model pembelajaran STAD dalam 

pembelajaran menulis teks anekdot di SMAN 3 Padang. 

3. Paparan ketiga dipaparkan oleh Ifah Hanifah (Universitas Kuningan), Ifah 

Hanifah memaparkan terkait pembelajaran membaca permulaan melalui 

metode analisis glass bagi siswa berkesulitan membaca (Reading difficulties). 

Penelitiannya dilatarbelakangi pada pengamatan peserta didik kelas tiga SD 

yang belum bisa menguasai membaca permulaan, lebih parahnya belum 

mampu membaca satu suku saja. Tentunya hal ini terdapat masalah pada 

peserta didik tersebut, jika dilihat pada anak seusia tersebut tentunya sudah 

lancar dalam membaca. Padahal penguasaan membaca permulaan sangatlah 

penting untuk mampu melanjutkan dalam penguasaannya terhadap membaca 

pemahaman. Tentunya banyak faktor yang memengaruhi kesulitan membaca, 

faktor tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar peserta didik. Terutama 

rendahnya motivasi belajar peserta didik dan tidak adanya penanganan bagi 

peserta didik yang kesulitan dalam menguasai membaca permulaan. Dengan 

hal ini, peneliti melakukan cara dengan penggunaan metode analisis glass guna 

mengatasi kesulitan membaca (reading difficulties) 

4. Paparan keempat oleh Tri Mulyono (Universitas Pancasila Sakti Tegal) yang 

memaparkan terkait penumbuhan budaya literasi sastra di kalangan anak-anak 

SD. Penumbuhan budaya literasi untuk kalangan anak-anak SD tentunya 

merupakan suatu upaya penting untuk menumbuhkan suksesnya budaya 

literasi. Sebenarnya pada kenyataannya peserta didik sudah mempunyai daya 

untuk membudayakan menulis puisi, misalnya puisi yang berkisar tema orang 

tua, lingkungan, binatang, teman, pendidikann, dan nasionalisme. Akan tetapi 
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modal yang sudah dimiliki kurang didukung dengan fasilitas yang dapat 

melestarikan budaya literasi. Tentunya banyak kekurangan dalam pelaksanaan 

penumbuhan budaya literasi tersebut, misalnya saja:  

a. Perpustakaan yang kurang representative 

b. Tidak adanya kewajiban untuk membaca terkhusus membaca karya sastra 

c. Tidak adanya tugas menulis sebagai kelanjutan dalam kegiatan membaca 

Simpulannya yaitu perlu adanya penumbuhan perpustakaan sederhana di 

rumah, perbaikan fasilitas perpustakaan di sekolah, adanya kegiatan wajib 

untuk melakukan pembacaan karya sastra, dan adanya kegiatan menulis setelah 

aktivitas membaca, dengan hal ini maka akan menumbuhkan budaya literasi 

sastra pada kalangan anak SD. 

5. Paparan  kelima oleh Suyitno (Universitas Sebelas Maret), memaparkan terkait 

pembelajaran cerita rakyat berbasis tematik menggunakan media wayang 

kancil untuk penanaman pendidikan budi pekerti di SD. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh faktor kasus maraknya kasus kenakalan anak-anak serta 

pelunturan budi pekerti dikarenakan rendahnya karakter peserta didik. Oleh 

karena hal tersebut maka diperlukannya strategi untuk membangun budi 

pekerti dengan penerapan model penikmatan karya sastra (Literatur Based 

Thematic) untuk menggali moral filosofis. Pada penerapannya di SD kurang 

maksimal meski sudah disusun visi dan misi. Hal ini dikarenakan visi dan misi 

yang ada di sekolah dasar tersebut hanya berfungsi sebagai visi dan misi yang 

sloganitif bukan halnya  berfungsi sebagai visi dan misi yang aplikatif. Padahal 

peningkatan pendidikan karakter merupakan salah satu upaya untuk 

mengembangkan nilai budaya bangsa. Guna mengatasi visi dan misi yang 

sloganitif maka perlu penerapan pembelajaran cerita rakyat yang 

menggunakan media wayang, selain melestarikan budaya bangsa tentunya juga 

memaksimalkan pencapaian visi dan misi dengan pencapaian penanaman 

pendidikan karakter peserta didik. 

6. Pemaparan keenam oleh Lina Kumalasari (Cirebon) yang memaparkan terkait 

Persepsi guru dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah di sekolah dasar. 
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Menyongsong kompetensi pada abad 21, yang telah dicanangkan pemerintah 

terkait pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh 

Lina Kumalasari dengan penerapan gerakan literasi  dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan literasi harian (07.15 s.d. 07.30) 

b. Kegiatan literasi mingguan sekolah (jurnal membaca di sekolah) sekali 

dalam satu minggu 

c. Kegiatan literasi mingguan rumah (jurnal membaca di rumah)  

Pelaksanaan gerakan literasi di sekolah Kinderfield diterapkan pada peserta 

didik kelas tinggi di sekolah dasar karena peserta didik kelas rendah masih 

senang bergurau atau juga bermain. Hasil yang diperoleh dari gerakan literasi 

sekolah ini yakni sudah terlaksananya gerakan literasi sekolah dengan baik. 

Baiknya penerapan gerakan literasi sekolah ini tentunya dikarenakan beberapa 

faktor, yakni:  

1. Ketersediaan sudut baca/ pojok baca yang dimaksimalkan 

2. Perpustakaan yang memadai 

3. Pemberian motivasi oleh guru, misalnya pemberian reward/sertifikat 

4. Peran pustakawan/pustakawati di perpustakaan 

5. Peran orang tua yang menerapkan gerakan literasi di rumah atau dengan 

pendampingan pembudayaan literasi di rumah.  

7. Paparan makalah ketujuh oleh Gallant Karunia Assidik (Universitas 

Muhammadiyah Surakarta) yang memaparkan tentang integrasi literasi media 

sebagai sebagai srana peningkatan Higher Order Thingking Skill  (HOTS) dan 

penguatan pendidikan karakter (PPK) peserta didik. Paparan konseptual ini 

dilatarbelakangi oleh hasil uji PISA terkait rendahnya peringkat tingkat literasi 

yang memberikan hasil bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 64. Selaras 

hal itu paparan konseptual ini didukung gerakan yang dicanangkan oleh 

pemerintah, berdasarkan permendikbud tahun 2016 terkait penerapan gerakan 

literasi sekolah. Pada hal ini pemakalah tidak hanya menawarkan pembelajaran 

yang berbasis pengintegrasian media dengan literasi namun juga mengandung 
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nilai budi pekerti dengan adanya pendampingan oleh pendidik dalam 

pelaksanaan pengintegrasian literasi media. Misalnya saja saat mengakses 

cerita dongeng secara online juga dalam pendampingan agar peserta didik tidak 

menyimpang dari apa yang telah diarahkan oleh pendidik. Pada pelaksanaan 

ini pendidik diharuskan kreatif dalam menyukseskan literasi media guna 

mencapai peningkatan Higher order thingking skill.  

Tanya Jawab:  

1. Wahyudi  Rahman (IKIP PGRI Padang, Sumbar) 

Kita sudah mengetahui bahwa banyak usaha yang dapat digunakan untuk dapat 

meningkatkan budaya literasi, misalnya pada budaya literasi sastra lisan bagi 

yang kurang mampu mengakses sastra online/buku sastra. Lalu bagaimana 

karya sastra bisa menjadi media dalam dunia literasi, jika dilihat bahwa peserta 

didik lebih bangga menggunakan bahasa asing dibandingkan dengan 

menggunakan bahasa Indonesia?  

Jawaban : Karya sastra tentunya sangat dimungkinkan untuk bisa menjadi 

media dalam meningkatkan budaya literasi, khususnya pada karya sastra 

cerpen, misalnya cerpen rantai yang sekaligus bisa menjadi gerbang 

pengenalan sejarah bangsa, dalam sejarah bangsa tentunya terdapat penguatan 

tentang pengutamaan bahasa Indonesia dibandingkan dengan penggunaan 

bahasa asing. Penjadian karya sastra menjadi media literasi juga dapat 

dilakukan dengan pembiasaan misalnya dengan penugasan analisis karya 

sastra. (Yosi Wulandari) 

 

2. Imam Baehaqi (Universitas Negeri Semarang) 

a. Menurut Anda (Gallant Karunia) apakah sudah diyakinkan bahwa peserta 

didik lebih tertarik dengan literasi digital? Soalnya saya menemukan ciri 

yang berbeda pada anak saya, anak saya lebih tertarik dengan membaca 

buku dibandingkan dengan melakukan kegiatan membaca pada 

tablet/laptop dan jika anak saya memegang gawai secara otomatis akan 
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membuka aplikasi permainan. Dan apakah pendidik di sekolah dasar sudah 

siap dengan adanya penerapan integrasi literasi media? 

b. Menurut Anda siapakah yang bertanggung jawab untuk melatih membaca 

apakah pendidik di TK atau SD? 

Jawaban:  

a. Berkaitan dengan sudah menyeluruh atau tidak peserta didik itu lebih 

tertarik dengan digitalisasi karya perlu dilakukannya penelitian untuk 

menunjukkan data yang valid atau setidaknya dapat mewakili terkait media 

yang lebih disukai oleh peserta didik. Sedangkan mengenai kesiapan 

pendidik untuk melaksanakan integrasi literasi digital dapat dikatakan siap 

jika pendidik mau terus belajar, lebih baik lagi jika disiapkan sejak 

melakukan perkuliahan dengan pengikutsertaan dalam mata kuliah yakni 

media pembelajaran untuk dapat mendukung pelaksanaan integrasi literasi 

media. (Gallant Karunia Assidik) 

Berdasarkan suatu penelitian tentang sastra lisan, lebih efektif jika 

menggunakan media konvensional jika dibandingkan dengan media 

digital, sehingga perlu diteliti kembali terkait penerapan integrasi literasi 

media. (Tri Mulyono) 

b. Yang bertanggung jawab untuk melatih membaca yakni guru SD kelas 

1dikarenakan pada usia TK peserta didik tidak diperbolehkan untuk 

berlatih membaca. Selain itu juga perlu adanya kerja sama guru di sekolah 

dan orang tua di rumah/ keluarga dalam melatih membaca.  

(Indria Nisja) 

Suyitno juga memberikan tambahan pendapat bahwa yang mempunyai 

tanggung jawab untuk melatih membaca tidak hanya orang tua/ keluarga di 

rumah dan guru di sekolah, akan tetapi terdapat peran komunitas suatu 

masyarakat dalam membudidayakan literasi membaca, sehingga ketika 

seseorang hidup di dalam kondisi masyarakat yang sudah sadar membaca 

dan menulis, maka anggota masyarakat tersebut akan secara selaras 

mengikuti apa yang ada dalam masyarakatnya tersebut, dengan hal ini 
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dapat dipastikan budaya membaca akan terus tumbuh dan berkembang. 

(Suyitno) 
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