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Abstrak 

 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi membawa pengaruh dalam bidang 
pembelajaran sastra. Untuk itu, diperlukan dukungan berupa media instruksional yang inovatif, 

kreatif, tepat, dan efektif. Salah satu media berbasis teknologi informasi dalam pembelajaran sastra 
adalah aplikasi internet yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar, baik secara individual 
maupun kelompok.  

Beberapa manfaat penggunaan internet dalam pembelajaran sastra adalah sebagai berikut: (1) 
dapat mentransformasi pengetahuan dengan cara dikemas, disebarkan, diakses, diperoleh, dan 

diukur sehingga mengubah cara produksi dan penyampaian materi dari cetak dan analog ke dalam 
bentuk digital yang berupa DVD, CD-ROM, dan bahan belajar kesastraan secara on-line berbasis 
web lainnya; (2) lebih luwes (flexible), mudah, dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya 

masing-masing sehingga memicu terjadinya pergeseran pola pendidikan dari tatap muka 
(konvensional) ke arah pendidikan yang lebih terbuka; (3) sistem penyampaian dan komunikasi 

(delivery system and communication) antarpeserta didik dan antarguru, atau antara peserta didik dan 
guru dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara, baik secara individu maupun kelompok. 

Beberapa bentuk aplikasi internet yang dapat digunakan dalam pembelajaran sastra, baik puisi, 

cerpen, novel, maupun drama; baik dalam kompetensi menyimak, berbicara, membaca, maupun 
menulis, antara lain: (1) chatting, (2) email, (3) mailing list, (4) distance learning, (5) blog dan (6) 

social network. 
 
Kata kunci: pembelajaran sastra, media inovatif,  internet 

 
Pendahuluan 

Pendidikan seyogyanya harus mampu 
membangun sumber daya manusia yang 
memberikan perhatian pada peningkatan 

kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, 
kebijakan dalam bidang pendidikan diarahkan 

kepada penyiapan sumber daya manusia yang 
mampu menghadapi tantangan masa depan 
secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan 

seluruh aspek yang ada. 
Dalam hal yang demikian, perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang 
sangat pesat telah berpengaruh terhadap 
berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk 

dalam interaksi antara guru dan peserta didik. 
Interaksi tersebut memerlukan dukungan media 

instruksional yang inovatif, kreatif, tepat, dan 
efektif. Salah satu media yang dimaksud adalah 
penerapan media pembelajaran berbasis internet. 

Berbagai penelitian tentang manfaat internet 
menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikemas 

dalam bentuk media berbasis internet dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan. Namun 
demikian, media pembelajaran berbasis internet 
dan pemanfaatanya berupa e–learning masih 

belum banyak diterapkan guru dalam 
pembelajaran. Oleh karena itu, kesadaran untuk 

lebih memberikan perhatian pada peningkatan 
kualitas media pembelajaran berbasis internet 
perlu ditumbuhkan. 

Pemanfaatan internet dalam pembelajaran, 
dalam hal ini pembelajaran sastra, sudah 

menjadi keharusan yang tidak dapat ditunda-
tunda lagi. Berbagai aplikasi internet sudah 
tersedia dan siap disambut untuk dimanfaatkan 

secara optimal oleh guru sebagai sarana 
penyampaian materi pembelajaran. Untuk itu, 

tersedia berbagai aplikasi sesuai fungsinya 
dalam pendidikan. 

Menurut Indrajut (2004), fungsi TIK dalam 

pendidikan dibagi menjadi tujuh fungsi, yakni 
(1) sebagai gudang ilmu, (2) sebagai alat bantu 
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pembelajaran, (3) sebagai fasilitas pendidikan, 

(4) sebagai standar kompetensi, (5) sebagai 
penunjang administrasi, (6) sebagai alat bantu 

manajemen sekolah, dan (7) sebagai 
infrastruktur pendidikan. Merujuk pada ketujuh 
fungsi tersebut, guru dituntut untuk memiliki 

kecakapan untuk mewujudkan pembelajaran 
berbasis internet. Tanpa adanya kemauan, 

kreativitas, dan kesungguhan guru, serta 
dukungan pihak sekolah, kemajuan dalam 
bidang e-learning tidak akan memberikan 

dampak apapun dalam peningkatan kualitas 
pembelajaran.  

Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini 
akan dipaparkan tentang penggunaan media 
berbasis internet dalam pembelajaran sastra di 

sekolah. Melalui internet, pembelajaran sastra 
menjadi semakin menarik sehingga peserta didik 

diharapkan lebih aktif dalam belajar dan 
termotivasi untuk mencari sesuatu yang baru. 
Hasil akhir dari hal tersebut berupa peningkatan 

prestasi peserta didik dalam pembelajaran, 
khususnya dalam bidang sastra. 

 
Pembelajaran Berbasis Internet 

Penggunaan media pembelajaran berbasis 

internet dengan menggunakan sarana pendukung 
berupa komputer dan LCD proyektor 

merupakan hal yang tidak mudah. Dalam 
menggunakan media tersebut, guru harus 
memperhatikan beberapa teknik agar media 

yang dipergunakan itu dapat dimanfaatkan 
dengan maksimal dan tidak menyimpang dari 

tujuan media tersebut.  
Sadiman (1996:83) menyatakan bahwa 

media internet merupakan media rancangan 

yang penggunaannya memerlukan perancangan 
khusus dan pendesainan sedemikian rupa 

sehingga dapat dimanfaatkan. Perangkat keras 
(hardware) yang difungsikan berupa satu unit 
komputer lengkap yang sudah terkoneksikan 

dengan LCD Proyektor. Media tersebut 
diharapkan mampu menarik perhatian peserta 

didik agar lebih fokus dalam pembelajaran. 
Aplikasi internet dengan menggunakan 

sarana pendukung berupa komputer, sering 

disebut juga sebagai kumputer jaringan, 
sehingga memungkinkan berlangsungnya 

pembelajaran secara individual (individual 

learning). Pemakai komputer (user) dapat 
melakukan interaksi langsung dengan sumber 

informasi (http://ryea.wordpress.com). 
Perkembangan teknologi komputer 

jaringan (computer network/internet) saat ini 

telah memungkinkan pemakainya melakukan 
interaksi untuk memperoleh pengetahuan yang 

diinginkan. Pemanfaatan interaksi tersebut 
didasarkan pada kemampuan komputer 
memberikan umpan balik (feedback) yang 

segera dapat diakses pemakainya (Faridi, 2009: 
60). 

Berkaitan dengan hal tersebut, Heinich 
dkk. (dalam Purnomo, 2007:4) mengemukakan 
sejumlah kelebihan dan juga kelemahan yang 

ada pada komputer. Kelebihannya adalah 
sebagai berikut: 

(1) Komputer memungkinkan peserta didik 
belajar sesuai dengan kemampuan dan 
kecepatannya dalam memahami 

pengetahuan dan informasi yang 
ditayangkan.  

(2) Penggunaan komputer dalam proses belajar 
membuat peserta didik dapat melakukan 
kontrol terhadap aktivitas belajarnya.  

(3) Penggunaan komputer dalam lembaga 
pendidikan jarak jauh memberikan 

keleluasaan bagi peserta didik untuk 
menentukan kecepatan belajar dan memilih 
urutan kegiatan belajar sesuai kebutuhan.  

(4) Kemampuan komputer untuk menayangkan 
kembali informasi yang diperlukan oleh 

pemakainya dapat membantu peserta didik 
yang memiliki kecepatan belajar lambat 
(slow learner) dan memacu efektivitas 

belajar bagi peserta didik yang lebih cepat 
(fast learner).  

(5) komputer dapat diprogram agar mampu 
memberikan umpan balik terhadap hasil 
belajar dan memberikan pengukuhan 

(reinforcement) terhadap prestasi belajar.  
(6) Komputer dapat digunakan untuk merekam 

hasil belajar pemakainya (record keeping).  
(7) Komputer dapat diprogram untuk 

memeriksa dan memberikan skor hasil 

belajar secara otomatis.  

http://ryea.wordpress.com/
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(8) Komputer dapat dirancang agar dapat 

memberikan preskripsi atau saran bagi 
peserta didik untuk melakukan kegiatan 

belajar tertentu. Kemampuan tersebut 
mengakibatkan komputer dapat dijadikan 
sebagai sarana untuk pembelajaran yang 

bersifat individual (individual learning).  
(9) Komputer mampu mengintegrasikan 

komponen warna, musik, dan animasi 
grafik (graphic animation) sehingga mampu 
menyampaikan informasi dan pengetahuan 

mendekati kenyataan. Hal itu menyebabkan 
program komputer sering dijadikan sebagai 

sarana untuk melakukan kegiatan belajar 
yang bersifat simulasi.  

(10) Kapasitas memori yang dimiliki komputer 

memungkinkan penggunanya menayangkan 
kembali hasil belajar yang telah dicapai 

sebelumnya untuk dijadikan dasar 
pertimbangan dalam melakukan kegiatan 
belajar selanjutnya.  

(11) Komputer dapat meningkatkan hasil belajar 
dengan penggunaan waktu dan biaya yang 

relatif  kecil. Contoh yang tepat untuk hal 
tersebut adalah program komputer simulasi 
untuk melakukan percobaan pada mata 

kuliah sains dan teknologi. 
Namun demikian, komputer juga memiliki 

beberapa kelemahan, yaitu sebagai berikut.  
(1) Tingginya biaya pengadaan dan 

pengembangan program komputer, terutama 

yang dirancang khusus untuk maksud 
pembelajaran.  

(2) Pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan 
komputer yang meliputi perangkat keras 
(hardware) dan perangkat lunak (software) 

memerlukan biaya yang relatif tinggi.  
(3) Compatability dan incompability antara 

hardware dan software. Penggunaan sebuah 
program komputer biasanya memerlukan 
perangkat keras dengan spesifikasi yang 

sesuai. Perangkat lunak sebuah komputer 
sering tidak dapat digunakan pada komputer 

yang spesifikasinya tidak sama.  
(4) Merancang dan memproduksi program 

pembelajaran yang berbasis komputer 

(computer based instruction) merupakan 
pekerjaan yang tidak mudah karena 

merupakan kegiatan intensif yang 

memerlukan waktu banyak dan keahlian 
khusus.  

Sementara itu, internet menurut Miarso 
2007:25), memberikan manfaat bagi peserta 
didik untuk melakukan komunikasi secara 

langsung dengan pemakai lainnya. Hal tersebut 
dimungkinkan dengan diciptakannya sebuah alat 

bernama modem.  
Lebih lanjut Miarso (2007:25) mengatakan 

bahwa internet memberikan kemungkinan bagi 

peserta didik  untuk melakukan komunikasi 
tertulis dan saling bertukar pikiran tentang 

kegiatan belajar yang mereka lakukan. Jaringan 
komputer dapat dirancang sedemikian rupa 
sehingga guru dapat berkomunikasi dengan 

peserta didik dan peserta didik dapat melakukan 
interaksi belajar dengan peserta didik yang lain.  

Berkaitan dengan hal tersebut, Behnke 
(2004:13) menyebutkan beberapa kelebihan 
pemanfaatan internet dalam sistem pendidikan 

jarak jauh, yaitu (1) dapat memperkaya model-
model tutorial, (2) dapat memecahkan masalah 

belajar yang dihadapi peserta didik dalam waktu 
yang lebih singkat, (3) dapat mengatasi 
hambatan ruang dan waktu dalam memperoleh 

informasi, dan (4) CCF memberikan 
kemungkinan bagi peserta didik dan guru  untuk 

melakukan interaksi pembelajaran langsung 
antar individu, individu dengan kelompok, dan 
kelompok dengan kelompok. Jika hal tersebut 

dapat diaplikasikan dalam pembelajaran, 
keterbatasan ruang, waktu, dan pertambahan 

jumlah peserta didik, yang berpotensi 
mengurangi kualitas interaksi antara guru dan 
peserta didik yang selama ini menjadi kendala 

utama untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran, dapat teratasi. 

Seiring dengan beberapa aspek dalam 
pembelajaran, dalam hal ini pembelajaran sastra, 
yang meliputi kemampuan menyimak sastra, 

berbicara sastra, membaca sastra, dan menulis 
sastra, kebutuhan akan sarana dan prasarana 

pembelajaran juga semakin besar. Namun 
demikian, hal tersebut sering tidak diimbangi 
dengan peningkatan sarana dan prasarana 

pembelajaran, baik dari segi kuantitas maupun 
kualitas. 
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Pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

internet akan membantu meningkatkan kualitas 
peserta didik; akan semakin banyak peserta 

didik yang dapat direngkuh melalui 
pembelajaran berbasis internet. Di samping itu, 
meningkatnya kuantitas peserta didik pada 

setiap kelas dapat mendegradasi kualitas 
pembelajaran peserta didik. Pembelajaran 

berbasis internet dapat menjadi salah satu 
antisipator terhadap kemungkinan tersebut 
(Purnomo, 2007:3). 

Lebih lanjut Purnomo (2007:4) 
mengemukakan bahwa titik sentral 

pembelajaran berbasis internet adalah hubungan 
antara guru dan peserta didik. Pada metode 
pengajaran konvensional, hubungan antara guru 

dan peserta didik sangat erat. Hal itu merupakan 
hakikat manusia sebagai insan yang butuh 

sentuhan perasaan (empati) dari pengajar dalam 
transfer pengetahuan. Oleh karena itu, kualitas 
pengajaran konvensional, terlepas dari 

kekurangannya, dikenal sangat baik dan mampu 
menghasilkan manusia yang bukan hanya 

pandai, melainkan juga terdidik.  
Pembelajaran berbasis internet mengemuka 

sebagai media yang multirupa. Komunikasi 

melalui internet dapat dilakukan secara 
interpersonal, misalnya e-mail dan chatting atau 

secara massa (one to many communition), 
misalnya mailing list. Internet juga mampu hadir 
secara real time audio visual, seperti pada 

metode konvensional dengan adanya aplikasi 
teleconference. Dengan demikian, internet 

sebagai media pengajaran memiliki karakteristik 
yang khas, yaitu (1) sebagai media interpersonal 
dan massa, (2) bersifat interaktif, dan (3) 

memungkinkan komunikasi secara sinkron 
(langsung) dan asinkron (tunda). Karakteristik 

itu memungkinkan peserta didik melakukan 
komunikasi dengan sumber ilmu secara lebih 
luas jika dibandingkan dengan media 

konvensional (Purnomo, 2007:5). 
Internet menunjang peserta didik yang 

mengalami keterbatasan ruang dan waktu untuk 
tetap dapat mengikuti pembelajaran. Metode 
talk and chalk, misalnya, dapat dimodifikasi 

dalam bentuk komunikasi melalui e-mail atau 
mailing list. Metode tersebut mampu 

menghilangkan jarak antara guru dan peserta 

didiknya. Suasana yang hangat dan nonformal 
dalam mailing list ternyata menjadi cara 

pembelajaran yang efektif (Purnomo, 2007:6). 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat 

dikatakan bahwa internet bukan sebagai 

pengganti sistem pengajaran karena pada 
dasarnya kehadiran internet lebih bersifat 

suplementer. Metode konvensional tetap 
diperlukan dalam pembelajaran, namun perlu 
dimodifikasi ke bentuk lain dengan berbagai 

inovasi pembelajaran. Inovasi tersebut dapat 
dimaknai sebagai suatu upaya baru dalam proses 

pembelajaran, dengan menggunakan berbagai 
metode, pendekatan, sarana dan suasana yang 
mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. 

Lebih lanjut, istilah „baru‟ dalam inovasi dapat 
dimaknai sebagai apa saja yang belum 

dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh si 
penerima inovasi (peserta didik). Dengan 
demikian, inovasi pembelajaran sastra berbasis 

internet dapat diwujudkan dengan perangkat 
pembelajaran berbasis internet. Perangkat 

tersebut, secara garis besar, meliputi                 
(1) kerangka konsep, (2) silabus dan RPP,        
(3) materi ajar, (4) media/alat peraga, dan (5) 

evaluasi pembelajaran (Faridi, 2009:63). 
Titik tekan pembelajaran masih 

menonjolkan hakikat pembelajaran sastra 
sebagai sarana bagi peserta didik dalam upaya 
menanamkan nilai-nilai kehidupan berdasarkan 

karya sastra dan peningkatan apresiasi peserta 
didik terhadap sastra. Dampak dari inovasi 

pembelajaran sastra adalah lahirnya para guru 
inovatif. 

Kemajuan-kemajuan yang ada dalam dunia 

ICT, khususnya internet, perlu mendapatkan 
respon positif dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan. Namun demikian, Faridi (2009:64) 
mengemukakan beberapa masalah yang sering 
dihadapi dalam pengembangan inovasi 

pembelajaran berbasis internet sebagai berikut: 
(1) akses untuk dapat menggunankan internet, 

seperti ketersedian jaringan internet, listrik, 
telepon, dan sarana prasaran lain yang 
menunjang; 
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(2) ketersediaan software (peranti lunak), yakni 

bagaimana mengusahakan peranti 
lunakyang tidak mahal; 

(3) nuture efek terhadap kurikulum yang ada; 
(4) skill dan knowledge; 
(5) attitude terhadap internet.  

 
Dalam kaitan pemanfaatannya untuk 

pendidikan, Ashby (dalam Miarso, 2004:25) 
menyatakan bahwa dunia pendidikan telah 
memasuki revolusinya yang kelima. Revolusi 

pertama terjadi ketika orang menyerahkan 
pendidikan anaknya kepada seorang guru. 

Revolusi kedua terjadi ketika digunakannya 
tulisan untuk keperluan pembelajaran. Revolusi 
ketiga terjadi seiring dengan ditemukannya 

mesin cetak sehingga materi pembelajaran dapat 
disajikan melalui media cetak. Revolusi 

keempat terjadi ketika digunakannya perangkat 
elektronik seperti radio dan televisi untuk 
pemerataan dan perluasan pendidikan. Revolusi 

kelima, seperti saat ini, dengan dimanfaatkannya 
teknologi komunikasi dan informasi mutakhir, 

khususnya komputer dan internet untuk 
pendidikan. Revolusi tersebut memberikan 
dampak terhadap beberapa kecenderungan 

pendidikan masa depan. 
Beberapa ciri tersebut, menurut Ashby 

(dalam Miarso, 2004:26), adalah sebagai 
berikut: (1) pembelajaran di luar sekolah sebagai 
bentuk pendidikan berkelanjutan. (2) 

memperoleh akses lebih besar dari berbagai 
sumber belajar, (3) perpustakaan sebagai pusat 

sumber belajar menjadi ciri dominan di sekolah, 
(4) tumbuhnya profesi baru dalam dalam bidang 
media dan teknologi, dan (5) orang dituntut 

lebih banyak belajar mandiri.  
Kecenderungan lain, seperti diungkapkan 

oleh Ryan et al (dalam Prakosa, 2005:21) adalah 
sebagai berikut. (1) Teknologi yang ada saat ini 
dapat mentransformasi pengetahuan dengan cara 

dikemas, disebarkan, diakses, diperoleh, dan 
diukur sehingga mengubah cara produksi dan 

penyampaian materi dari cetak dan analog ke 
dalam bentuk digital yang berupa DVD, CD-
ROM, dan bahan belajar on-line berbasis web 

lainnya. (2) Orang akan lebih memilih metode 
belajar yang lebih luwes (flexible), mudah, dan 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya 

masing-masing sehingga memicu terjadinya 
pergeseran pola pendidikan dari tatap muka 

(konvensional) ke arah pendidikan yang lebih 
terbuka. (3) Dengan adanya teknologi internet, 
sistem penyampaian dan komunikasi (delivery 

system and communication) antarpeserta didik 
dan antarguru, atau antara peserta didik dan guru 

dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan 
cara, baik secara bersamaan (synchronous) 
maupun (asynchronous). 

 
Aplikasi Pembelajaran Berbasis Internet 

Faridi (2009:59) mengatakan bahwa 
internet, sebagai media dalam pembelajaran, 
menawarkan beberapa aplikasi yang dapat 

dilakukan dalam pembelajaran. Aplikasi 
tersebut di antaranya adalah e-learning, e-

library, dan EdukasiNet. 
 
1. E-Learning 

E-learning atau pembelajaran melalui 
online adalah pembelajaran yang 

pelaksanaannya didukung oleh jasa 
teknologi, seperti telepon, audio, videotape, 
transmisi satelit, atau komputer. Ada tiga 

sistem pembelajaran berbasis internet dalam 
e-learning, yaitu (1) web course, (2)  web 

centric course, dan (3) Web Enhanced 
Course (Faridi, 2009:63). 

Web course merupakan penggunaan 

internet untuk keperluan pendidikan. Dengan 
demikian, bahan ajar, diskusi, konsultasi, 

penugasan, latihan, dan ujian disampaikan 
melalui internet (tidak ada tatap muka) dalam 
pembelajaran, misalnya dalam pendidikan 

jarak jauh (distance learning). 
Berbeda dengan Web Course, Web 

Centric Course memberikan tekanan pada 
bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, 
dan latihan melalui internet. Ada 

pembelajaran tatap muka, namun 
persentasenya sangat kecil. 

Web Enhanced Course merupakan 
penggunaan internet untuk keperluan 
pembelajaran yang hanya mendukung 

kegiatan pembelajaran secara tatap muka. 
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Dengan demikian, persentase tatap muka 

pembelajaran lebih besar.  
Berbicara tentang e-learning berarti akan 

berbicara pula tentang mobile learning. 
Mobile learning merupakan perwujudan e-
learning dalam perangkat bergerak, seperti 

handpone (telepon seluler). Dengan mobile 
learning peserta didik dapat belajar melalui 

handpone. Materi dituangkan dalam modul 
dan dikirimkan ke handphone setiap peserta 
didik (Purbo, 2002:34). 

 
2. E-Library 

E-Library atau digital library merupakan 
perpustakaan online yang berisikan 800 
milyar informasi tentang ilmu pengetahuan. 

Digital library menawarkan kemudahan bagi 
para pengguna untuk mengakses resource-

resource elektronik dengan alat yang 
menyenangkan pada waktu dan kesempatan 
yang tidak terbatas (Muasaroh, 2007). 

Pengguna tidak lagi tertarik kepada 
operasional perpustakaan secara fisik, jam 

buka perpustakaan, dan kunjungan ke 
perpustakaan secara fisik untuk mengakses 
resource-resource-nya. Dalam hal yang 

demikian, digital library hadir sebagai alat 
yang dmampu memberikan fasilitas dan 

memecahkan keterbatasan-keterbatasan 
tersebut (Muasaroh, 2007). 

 

3. EdukasiNet 

EdukasiNet merupakan situs 

pembelajaran berbasis internet, artikel, 
rancangan pengajaran, bahan ajar, proyek 
pendidikan, kurikulum, tutor, pusat sebaran 

dan penerbitan, forum diskusi, interactive 
school magazine, video teleconference 

(kelompok diskusi berpusat di Global School 
Network, cu-seemeschools@gsn.org), TV 
Edukasi, dan search engine. Bentuk-bentuk 

pengembangan lain internet dalam media 
pendidikan Lab Online (Virtual Laboratory), 

data base materi yang ter-update, realtime 
web sharing, dan diskusi (Pustekkom, 2005). 

Pada dasarnya situs EdukasiNet dapat 

dimanfaatkan oleh siapa saja dan dengan cara 
yang sangat bervariasi dan fleksibel, 

bergantung kepada situasi dan kondisi 

sekolah dan guru yang bersangkutan 
(Pustekkom, 2005:12). Namun demikian, 

untuk membantu para guru dalam 
pemanfaatan situs tersebut, beberapa bentuk 
pola pemanfaatan berikut dapat dilakukan. 

(1)Sekolah yang telah memiliki fasilitas 
laboratorium komputer yang tersambung 

ke internet dapat memanfaatkan situs yang 
terdapat dalam jaringan di laboratorium. 
Situs seperti itu dapat diakses secara 

bersama-sama dengan bimbingan guru. 
(2)Apabila sekolah belum memiliki 

laboratorium komputer, namun 
mempunyai sebuah LCD proyektor dan 
sebuah komputer yang tersambung ke 

internet, pemanfaatan situs tersebut dapat 
dilakukan dengan mempresentasikannya 

di depan kelas. Bahan belajar yang ada 
pada EdukasiNet akan menjadi bahan 
pengayaan proses pembelajaran tatap 

muka di kelas sesuai dengan topik yang 
dibahas pada saat itu. 

(3)Sekolah yang belum memiliki sambungan 
internet dapat memanfaatkan situs tersebut 
dengan pola penugasan. Peserta didik 

dapat mengakses internet di tempat-tempat 
yang menyediakan jasa layanan internet, 

misalnya warnet, di rumah, atau di tempat 
lainnya.  

(4)Peserta didik diberi kebebasan dalam 

memanfaatkan dan mengeksplor seluruh 
materi yang ada pada EdukasiNet, baik 

yang berupa bahan belajar, pengetahuan 
populer, maupun fasilitas komunikasi 
secara individual. Pemanfaatannya dapat 

dilakukan di rumah, bagi peserta didik 
yang memiliki komputer yang tersambung 

ke internet, atau di warnet. 
Ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan agar pemanfaatan EdukasiNet 

dapat berhasil, antara lain sebagai berikut.  
(1)Faktor lingkungan yang meliputi institusi 

penyelenggara pendidikan. 
(2)Peserta didik yang meliputi usia, latar 

belakang sosial ekonomi dan budaya, 

penguasaan bahasa, IT literacy, serta 
berbagai gaya belajar. 
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(3)Guru/pendidik/pebelajar yang meliputi 

latar belakang, usia, gaya mengajar, 
pengalaman, dan personalitinya.  

(4)Faktor teknologi yang meliputi komputer, 
perangkat lunak, jaringan koneksi internet, 
dan berbagai kemampuan yang 

dibutuhkan berkaitan dengan penerapan 
EdukasiNet di lingkungan sekolah 

(Pustekkom, 2005:9). 
 
Bentuk Komunikasi Pembelajaran Berbasis 

Internet 

Menurut Purbo (1997), beberapa bentuk 

komunikasi yang dapat dilakukan antara lain 
sebagai berikut: (1) dialog elektronik (chatting), 
(2) surat elektronik (e-mail), (3) mailing list 

(milis), dan (4) pembelajaran jarak jauh 
(distance learning). 

1. Dialog Elektronik (Chatting) 

Dialog elektronik adalah percakapan 
berbasis teks yang dapat dilakukan secara 

online dalam waktu bersamaan (synchronous) 
antara dua atau lebih pengguna internet.  

 
2. Surat Elektronik (e-mail) 

Surat elektronik merupakan suatu bentuk 

komunikasi tidak bersamaan (asynchronous) 
yang mmungkinkan terjadinya komunikasi 

antara peserta didik  dengan guru  atau 
peserta didik  dengan peserta didik  lain 
melalui surat yang disampaikan secara 

elektronik melalui internet. Berbeda dengan 
chatting, dengan cara ini umpan balik yang 

diperoleh mungkin tertunda. 
 

3. Mailing List  

Mailing list (milis) merupakan perluasan 
dari e-mail karena dalam milis seseorang 

dapat mengirimkan pesan kepada 
sekelompok orang yang telah terdaftar untuk 
bergabung dalam kelompok diskusi.  

 
4. Pembelajaran Jarak jauh (Distance 

Learning) 

Pembelajaran jarak jauh dapat berupa 
konferensi audio maupun konferensi video. 

Kedua konferensi itu dapat dilakukan dengan 
cara “point to point” atau “multi point”.  

Cara pertama dilakukan di dua tempat, 

sedangkan cara kedua dilakukan di dua 
tempat atau lebih, misalnya seorang guru dari 

sekolah tertentu dapat mendiskusikan suatu 
topik tertentu kepada peserta didik di 
beberapa sekolah lain dalam waktu 

bersamaan. 
Purnomo (2007) mengemukakan bahwa 

pembelajaran jarak jauh (distance learning) 
melalui internet harus tetap melibatkan 
empati para guru sehingga terjadi hubungan 

erat antara guru dan peserta didik. Tanpa 
empati, pengajaran dalam arti sesungguhnya 

tidak terjadi dan yang berlangsung hanyalah 
proses transfer informasi. Untuk itu, institusi 
yang mengadakan distance learning harus 

memperhatikan unsur-unsur berikut. 
(1)Pusat Kegiatan Peserta didik 

Sebagai community web distance learning, 
maka harus dapat menjadi sarana bagi 
pusat kegiatan peserta didik, di antaranya 

menambah kemampuan, membaca materi 
pembelajaran, dan mencari informasi. 

Untuk itu, institusi perlu merancang 
sebaik mungkin web yang disajikan 
sehingga dapat menampung semua 

kebutuhan peserta didik. Institusi juga 
harus membuka diri kepada para peserta 

didik sehingga penjaringan ide bagi 
pengembangan aplikasi yang ada dapat 
berjalan lebih cepat. 

(2)Interaksi dalam Grup 
Para peserta didik harus dapat saling 

berinteraksi satu sama lain walaupun tidak 
berada pada satu tempat/ruangan yang 
sama. Mereka dapat saling berdiskusi 

tentang materi yang diberikan oleh para 
pengajar. Guru  dapat hadir dalam diskusi 

ini dengan memberikan ulasan awal 
sebelum diskusi dimulai. Oleh karena itu, 
instusi yang benar-benar terjun dalam pola 

distance learning harus pula 
mempersiapkan aplikasi yang dapat 

menjalin interaksi tersebut. 
(3)Sistem Administrasi Peserta didik 

Unsur administrasi peserta didik tidak 

boleh diabaikan karena dalam distance 
learning peserta didik tidak hadir secara 
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fisik. Oleh sebab itu, format administrasi 

akan lebih komplek jika dibandingkan 
pola pengajaran konvensial. Perlu 

dikembangkan juga aplikasi yang 
memungkinkan peserta didik mengetahui 
prestasinya.  

(4)Jaminan keamanan terhadap data pribadi.  
Kerahasiaan data mutlak dan institusi 

tidak berhak menjualnya kepada pihak 
lain. Untuk itu, institusi pengajaran perlu 
melengkapi diri dengan aplikasi 

pengamanan jaringan internet, misalnya 
firewall atau enkripsi data. Aplikasi 

keamanan jaringan akan mengurangi 
peluang kebocoran data peserta didik yang 
berisiko tinggi apabila berhadapan dengan 

pihak-pihak tak bertanggung jawab. 
(5)Evaluasi Materi 

Evaluasi sangat perlu dilakukan agar 
peserta didik maupun sekolah dapat 
mengetahui sejauh mana efektivitas 

pengajaran yang dilakukan. Evaluasi itu 
juga membantu peserta didik mengetahui 

tingkat pemahaman materi yang disajikan. 
(6)Perpustakaan Digital 

Dalam distance learning perpustakaan 

digital merupakan hal wajib. 
Ketidakhadiran perpustakaan digital akan 

sangat menurunkan kualitas pengajaran 
yang ada karena peserta didik tidak 
mampu hadir secara fisik untuk 

memperoleh sumber informasi pengajaran 
yang dimiliki perpustakaan digital 

hendaknya tidak hanya berupa buku, tetapi 
juga literasi berbentuk video dan image. 

(7)Materi Online Pendukung Lainnya 

Selain perpustakaan digital yang 
menyajikan sumber ilmu yang dimiliki 

sekolah, peserta didik juga harus diberi 
link ke sumber informasi lannya. Situs-
situs pendukung yang sekiranya mampu 

meningkatkan pemahaman peserta didik 
terhadap materi yang adaperlu disajikan 

dalam aplikasi distance learning, peserta 
didik juga harus diberikan kesempatan 
untuk dapat mengisikan link pada aplikasi 

distance learning sehingga peserta didik 
lain dapat memperoleh manfaat yang lebih 

progresif. Dengan keterlibatan peserta 

didik, diharapkan tumbuh loyalitas untuk 
saling berbagi informasi sehingga dapat 

membantu peserta didik lain dalam 
memperoleh manfaat dari distance 
learning tersebut. 

Di samping itu, ketika memutuskan utuk 
menerapkan distance learning, yang harus 

dilakukan kali pertama adalah memahami 
model CAL+CAT (Computer Assisted 
Learning+ Computer Assisted Teaching) 

yang akan diterapkan. Beberapa model 
CAL+CAT yang dapat digunakan antara lain 

sebagai berikut. 
(1)Learning Management System (LMS).  

LMS merupakan kendaraan utama dalam 

proses pengajaran dan pembelajaran. 
Kumpulan perangkat lunak yang ada 

didesain untuk pengaturan pada tingkat 
individu, ruang kuliah, dan institusi. 
Karakter utama LMS adalah pengguna 

yang merupakan pengajar dan peserta 
didik, dan keduanya harus terkoneksi 

dengan internet untuk menggunakan 
aplikasi ini. 

(2)Computer Based Training (CBT)/Course 

Authoring Package (CAP)  
CBT adalah perangkat lunak online untuk 

proses pembelajaran secara lokal pada 
masing-masing computer peserta didik. 
Perangkat lunak ini juga bias diterapkan 

secara online. Kebanyakan pengguna 
menggunakannya secara offline karena 

faktor bandwith yang dibutuhkan CBT 
untuk memproses large video. CAP adalah 
perangkat lunak untuk mengembangkan 

lunak CBT. 
Di samping bentuk-bentuk tersebut, 

sebenarnya masih ada beberapa aplikasi lain 
yang memanfaatkan media internet, yakni 
blog dan jejaring sosial yang dewasa ini 

sedang digandrungi masyarakat. Aplikasi 
tersebut, yakni blog dan jejaring sosial. 

Blog menawarkan kemudahan bagi para 
pengguna untuk membuat tulisan, baik 
formal maupun informal, seperti buku harian. 

Blog adalah catatan seseorang yang dibuat 
untuk konsumsi publik. Dengan demikian,  
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sharing ilmu pengetahuan dapat terjalin di 

antara para pengguna blog tersebut. 
Sementara itu, jejaring sosial 

merupakan media komunikasi sosial antar-
user yang di dalamnya terdapat berbagai 
aplikasi yang dapat dimanfaatkan, misalnya 

untuk mengunggah gambar, video, berkirim 
pesan, menulis sesuatu di wall masing-

masing user. Dalam jejaring sosial juga dapat 
dibuat sebuah grup tertentu yang anggota-
anggotanya dapat melakukan komunikasi. 

Grup tersebut dibuat berdasarkan kesamaan 
tujuan di antara. 

 
Penerapan Media Berbasis Internet dalam 

Pembelajaran Sastra 

1. Dialog Elektronik (Chatting) 

Dalam kaitannya dengan pembelajaran 

sastra di sekolah, penggunaan chatting dapat 
diterapkan, baik antara guru dan peserta didik 
maupun antara peserta didik dan peserta didik 

lain. Topik pembahasan yang dapat 
didiskusikan melalui chatting dapat berupa 

materi-materi kesastraan yang dianggap sulit 
atau tugas yang harus dikerjakan oleh peserta 
didik. Sebagai contoh, pada kompetensi dasar 

(KD) “Menganalisis keterkaitan unsur 
intrinsik suatu cerpen dengan kehidupan 

sehari-hari” dapat didiskusikan oleh peserta 
didik dengan peserta didik lain. Dengan 
demikian, antarpeserta didik dapat saling 

bertanya dan memberikan masukan.  
Jika tugas yang diberikan guru 

merupakan tugas kelompok, misalnya pada 
KD “Menemukan  nilai-nilai  cerita pendek 
melalui kegiatan  diskusi” setiap anggota 

dalam kelompok tersebut dapat saling 
terhubung untuk membicarakan berbagai hal 

yang berkaitan dengan topik tersebut. Hal itu 
dapat dilakukan seandainya peserta didik-
peserta didik dalam satu kelompok tidak 

dapat bertemu di sekolah atau di suatu 
tempat.  

Untuk melakukan diskusi melalui media 
chatting, hal yang harus dilakukan terlebih 
dahulu oleh peserta didik adalah membuat 

janji untuk saling terkoneksi pada jam yang 
telah disepakati, lokasi chat yang ditentukan, 

dan jenis chat. Untuk itu, peserta didik harus 

membuat ruang tersendiri di yahoo 
messenger (YM) yang dapat digunakan 

sebagai tempat berdiskusi. Hal itu dilakukan 
agar orang lain (pengguna chat yang bukan 
anggota kelompok) tidak dapat mengakses 

lokasi dan jenis chat kelompok tersebut. 
Media pembelajaran semacam itu 

merupakan media yang dapat mengatasi 
jauhnya jarak dan keterbatasan waktu karena 
dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. 

Dengan demikian, saat peserta didik tidak 
dapat bertemu langsung di sekolah atau di 

suatu tempat dengan peserta didik lain atau 
dengan gurunya, mereka masih dapat saling 
terkoneksi.  

Agar diskusi melalui chat memberikan 
hasil yang lebih memuaskan, guru juga 

menggunakan media chatting tersebut untuk 
berinteraksi dengan peserta didiknya 
Interaksi tersebut tidak hanya dilakukan guru 

dengan peserta didik dalam satu kelas, tetapi 
juga dapat dilakukan dengan seluruh peserta 

didik di kelas yang menjadi tanggung 
jawabnya.  

Untuk dapat melakukan aplikasi 

chatting, sama seperti chatting yang 
dilakukan antarpeserta didik, terlebih dahulu 

guru masuk ke program YM dan membuat 
sebuah alamat pada YM di suatu lokasi dan 
jenis chat tertentu. Nama dalam YM dan 

lokasi tersebut kemudian diberitahukan 
kepada seluruh peserta didik. 

Agar diskusi melalui chat dapat diikuti 
oleh banyak peserta didik, guru harus 
memberitahukan terlebih dahulu kepada 

seluruh peserta didik bahwa pada hari dan 
waktu tertentu atau secara terjadwal, guru 

akan online melalui media internet berupa 
chatting. Pada saat guru sedang online, guru 
dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan 

peserta didik atau memberikan penjelasan 
lebih lanjut tentang materi yang menjadi 

topik bahasan. 
Dalam hal yang demikian, memang tidak 

semua peserta didik akan bergabung. Yang 

akan bergabung hanya peserta didik yang 
menemui kesulitan dalam mempelajari suatu 
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materi atau meminta penjelasan lebih lanjut 

tentang tugas yang diberikan guru.  
 

2. Surat Elektronik (e-mail) 

Pada prinsipnya, dalam pembelajaran 
sastra, penggunaan media internet berupa e-

mail sama seperti pada chatting. Yang 
membedakan di antara keduanya adalah jika 

pada chatting jawaban, komentar, atau 
tanggapan dapat dilakukan secara langsung 
pada saat itu juga, pada e-mail umpan balik 

tersebut dapat tertunda jika pada saat peserta 
didik mengirimkan e-mail kepada guru, tetapi 

guru tidak sedang terkoneksi dengan jaringan 
(tidak sedang online). 

Meskipun demikian, penggunaan media 

internet berupa e-mail dalam pembelajaran, 
dalam hal ini pembelajaran sastra, memiliki 

kelebihan jika dibandingkan dengan media 
chatting. Peserta didik dapat mengirimkan 
tugas-tugas yang diberikan guru melalui e-

mail, misalnya pada KD “Menulis karangan 
berdasarkan  kehidupan diri sendiri dalam 

cerpen (pelaku, peristiwa, latar)”. 
Setelah peserta didik menyelesaikan 

karangannya, segera mengirimkannya ke 

alamat e-mail guru. Setelah karangan dibaca, 
guru memberikan umpan balik terhadap 

tugas-tugas peserta didik tersebut melalui 
media yang sama.  

Nilai yang diperoleh peserta didik perlu 

diberitahukan kepada peserta didik dengan 
media e-mail atau pula disertai dengan 

catatan-catatan perbaikan sebagai umpan 
balik terhadap tugas yang dikirimkan peserta 
didik tersebut. Nilai dapat pula diunggah 

melalui aplikasi lain, misalnya di dalam blog 
yang di dalamnya terdapat kumpulan nilai 

yang dapat diakses peserta didik secara 
langsung. 

Untuk dapat menggunakan aplikasi 

tersebut, terlebih dahulu guru membuat dan 
memberitahukan alamat e-mail yang khusus 

berisi kumpulan tugas peserta didik. Hal itu 
dilakukan untuk mempermudah guru ketika 
membuka kiriman e-mail dari peserta didik. 

Jika guru hanya memiliki satu alamat e-mail, 
tentu saja akan mengalami kesulitan karena 

ada kemungkinan banyak e-mail dari 

berbagai pihak akan masuk. Hal itu akan 
mempersulit guru dalam memilah-milah 

antara e-mail pribadi, e-mail dinas, dan e-
mail tugas peserta didik.  

 

3. Mailing List 

Dalam pembelajaran sastra, khususnya 

pada materi-materi diskusi, misalnya pada 
KD “Membahas isi puisi berkenaan dengan 
gambaran penginderaan, perasaan, pikiran, 

dan imajinasi melalui  diskusi”, penggunaan 
milis sangat efektif. Jika pada chatting, 

pertanyaan, jawaban, dan komentar 
disampaikan secara singkat dan terbatas, pada 
milis hal-hal tersebut dapat disampaikan 

lebih panjang dan lebih lengkap dalam setiap 
sekali pengiriman.  

Hal pertama yang dilakukan guru adalah 
membuat milis melalui aplikasi yang terdapat 
di dalam jaringan, misalnya yahoo. Alamat 

milis tersebut diberi nama agar peserta didik 
dapat mengingatnya dengan mudah. Nama 

milis tersebut, misalnya sastrakita. 
mailinglist.  

Setelah membuat kelompok milis, guru 

mengirimkan sebuah puisi dalam milis 
tersebut dan meminta peserta didik 

memberikan tanggapan berdasarkan 
gambaran penginderaan, perasaan, pikiran, 
dan imajinasi. Jika sudah ada peserta didik 

yang memberikan tanggapan atau komentar, 
peserta didik lain menanggapi komentar 

tersebut. Tanggapan dapat berupa persetujuan 
atau sanggahan dengan disertai argumen 
yang tepat. Pada saat-saat tertentu, misalnya 

jika terjadi perdebatan yang sudah agak 
menyimpang, guru memberikan komentar 

atas jalannya diskusi melalui milis itu dan 
memberikan arahan berkaitan dengan isi 
topik yang didiskusikan. Pada saat yang tepat 

pula guru mengakhiri diskusi tentang KD 
tersebut kemudian memberikan simpulan, 

umpan balik, dan tindak lanjut. 
 

4. Pembelajaran Jarak jauh (Distance 

Learning) 
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Dalam kaitannya dengan 

pembelajaran sastra, baik pada aspek 
menyimak, berbicara, membaca, maupun 

menulis, penggunaan media pembelajaran 
jarak jauh berbasis internet dapat diterapkan. 
Media tersebut dilakukan jika pada situasi 

atau kondisi tertentu, guru tidak dapat hadir 
di sekolah, misalnya guru yang bersangkutan 

sedang berada di luar kota.  
Pembelajaran jarak jauh yang dapat 

dilakukan guru dapat berupa konferensi 

audio maupun video. Kedua konferensi itu 
dapat dilakukan dengan dua cara, yakni (1) 

point to point dan (2) multipoint. Namun 
demikian, yang perlu diperhatikan adalah 
ketersediaan sarana dan prasarananya. Jika 

pembelajaran jarak jauh model multipoint 
akan diterapkan, harus dipikirkan terlebih 

dahulu kerjasama dan koordinasi 
antarsekolah mengingat tidak setiap sekolah 
memiliki sarana penunjang yang dibutuhkan 

dalam pembelajaran jarak jauh. Jika cara 
point to point yang digunakan, ketersediaan 

sarana dan prasarana perlu dipersiapkan sejak 
awal. Hal itu didasari pertimbangan bahwa 
media pembelajaran jarak jauh memerlukan 

sarana dan prasarana yang lebih rumit jika 
dibandingkan dengan media berbasis internet 

lain. 
Jika sarana dan prasarana tersedia, 

terlebih dahulu guru mempersiapkan 

perangkat keras dan perangkat lunak yang 
dibutuhkan, baik di kelas maupun di tempat 

guru tersebut berada. Setelah itu, guru 
menyampaikan materi pembelajaran dengan 
tahapan seperti tahapan pembelajaran pada 

umumnya, yakni (1) tahap persiapan, (2) 
tahap pendahuluan, (3) tahap pengembangan, 

dan (4) tahap konsolidasi.  
Dalam kaitannya dengan 

pembelajaran sastra, misalnya pada KD 

“Mengidentifikasi unsur sastra (intrinsik dan 
ekstrinsik) suatu cerita yang disampaikan 

secara langsung/melalui rekaman” dapat 
dilakukan melalui distance learning dengan 
catatan adanya ketersediaan sarana dan 

prasarana penunjang.  

Untuk pelaksanaan pembelajaran 

jarak jauh dengan KD tersebut, guru dapat 
menyajikan rekaman drama dari tempat guru 

tersebut berada. Sementara itu, peserta didik 
yang berada di tempat lain (di sekolahnya) 
memperhatikan drama yang diputar guru 

tersebut. Setelah itu, guru memberikan 
pertanyaan kepada peserta didik, baik secara 

lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan 
unsur intrinsik dan ekstrinsik drama yang 
baru saja diputarkan tersebut.  

Jika dilihat dari proses 
pembelajarannya, media pembelajaran jarak 

jauh tersebut tidak berbeda dengan 
pembelajaran melalui tatap muka. Yang 
membedakan di antara keduanya adalah 

bahwa pada pembelajaran jarak jauh guru 
tidak berada secara langsung di hadapan 

peserta didiknya, tetapi berada di tempat lain. 
 

5. Blog 

Dalam kaitannya dengan pembelajaran 
sastra, misalnya pada KD “Menulis resensi 

sebuah novel” media internet berupa blog 
dapat digunakan. Untuk itu, terlebih dahulu 
guru membuat sebuah blog yang khusus 

berisi materi-materi kesastraan. Blog tersebut 
dibuat semenarik mungkin dan diberi nama 

khusus, misalnya Gurusastra_Go_Blog agar 
peserta didik sering berkunjung ke blog 
tersebut. 

Setelah blog terwujud, guru mengisinya 
dengan materi-materi yang berkaitan dengan 

sastra, khususnya yang sesuai dengan sasaran 
blog tersebut, yaitu peserta didik. Sementara 
itu, peserta didik juga diwajibkan membuat 

sebuah blog kemudian mengirimkan tulisan 
berupa resensi sebuah novel ke dalam blog 

guru tersebut.  
Peserta didik tidak harus membeli novel 

yang akan diresensi, tetapi dapat 

mengunduhnya dari internet karena saat ini 
sudah bayak novel yang diunggah di jaringan 

yang sering disebut sebagai cybersastra. 
Melalui blog milik guru, setiap hasil 
pekerjaan peserta didik diberi umpan balik 

dan tindak lanjut. Selain itu, nilai hasil 
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resensi peserta didik dapat ditampilkan 

melalui media blog. 
 

6. Jejaring Sosial (Social Network) 

Jejaring sosial, seperti facebook dan 
twitter, dapat digunakan dalam pembelajaran 

sastra, misalnya pada KD “Menulis puisi 
baru”. Dalam media internet berupa jejaring 

sosial tersebut, terdapat aplikasi yang dapat 
digunakan untuk mengunggah tugas-tugas 
yang diberikan guru. Selain itu, guru dapat 

memberikan materi ajar dalam akun facebook 
atau twitter-nya. 

Untuk itu, terlebih dahulu guru harus 
membuat akun jejaring sosial tersebut 
kemudian mengisinya dengan materi ajar 

atau bentuk penugasan lain. Yang perlu 
diperhatikan dalam kaitannya dengan hal 

tersebut adalah, seperti dalam pembuatan 
blog, tampilan FB atau Twitter harus dibuat 
semenarik mungkin dan namanya dibuat 

sesederhana mungkin sehingga mudah 
diingat, misalnya akun dengan nama 

Fesbuksastrakita. Sementara itu, peserta 
didik juga diwajibkan membuat akun yang 
sama dan bergabung dalam grup di akun 

yang telah dibuat guru, misalnya dengan 
nama pencinta sastra. 

Penggunaan jejaring sosial, seperti pada 
facebook, dapat diakses melalui telepon 
seluler yang memiliki fitur internet dan 

kompatible dengan media tersebut. Jika guru 
atau anggota dari grup yang memberikan 

komentar, secara otomatis akan terkirim ke 
dalam telepon seluler masing-masing anggota 
grup melalui pesan singkat (sms). Untuk 

membalas komentar tersebut, peserta didik 
atau guru dapat melakukannya melalui 

telepon seluler juga sehingga tidak perlu 
membuka internet, cukup melalui pesan 
singkat. Cara membalas komentar tersebut 

sama seperti saat kita berkirim sms kepada 
orang lain. 

 
 

 

 
 

Simpulan 

Dari paparan tentang penggunaan media 
berbasis internet dalam pembelajaran sastra di 

sekolah, dapat diambil beberapa simpulan 
berikut ini. 
(1) Media pembelajaran berbasis internet yang 

dapat diterapkan dalam pembelajaran sastra 
berupa chatting, e-mail, mailing list, 

distance learning, blog, dan jejaring sosial. 
(2) Pada dasarnya media internet dapat 

diterapkan pada semua materi kesastraan, 

baik pada aspek menyimak, berbicara, 
membaca, dan menulis dalam bidang sastra. 

Kesesuaian penerapan bergantung pada cara 
guru dalam meramu media tersebut agar 
sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. 
(3) Media pembelajaran berbasis internet 

memerlukan keterampilan khusus dari guru 
dan peserta didik karena mereka dituntut 
untuk menguasai berbagai aplikasi dalam 

bidang computer network. Selain itu, juga 
dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang 

yang kemungkinan besar tidak dimiliki oleh 
sekolah. 

(4) Meskipun media pembelajaran berbasis 

internet diterapkan, peran guru dalam 
memberikan empati kepada peserta didik 

tetap meruipakan hal yang harus 
diperhatikan dan tidak akan tergantikan 
oleh media apa pun. Dengan demikian, 

fungsi internet sebagai media pembelajaran 
hanya sebagai penunjang kegiatan 

pembelajaran agar tujuan pembelajaran 
sastra dapat mencapai hasil yang lebih 
maksimal.  
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IMPLEMENTASI METODE LATIHAN BERJENJANG 

UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA 

MENYELESAIKAN SOAL-SOAL HITUNGAN 

PADA MATERI STOIKIOMETRI DI SMA 

(Dra. Endang Wahju Rijani, M.Pd.) 

 

 

Abstrak 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan solusi dalam  meningkatkan hasil belajar siswa   
pada pembelajaran kimia, khusunya dalam pembelajaran  materi pokok  Stoikiometri melalui 

implementasi metode latihan berjenjang yang dipandu dengan Lembar Kerja Siswa (LKS) Latihan 
berjenjang. Subyek penelitian  adalah  siswa kelas X-3 SMA Negeri 11 Surabaya, tahun pelajaran 

2010/2011 yang berjumlah 38 siswa dengan rancangan penelitian menggunakan one group pretest – 
postest design.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode latihan berjenjang yang dipandu 

dengan LKS Latihan berjenjang dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa dalam pembelajaran 
Stoikiometri dari 15% pada uji awal menjadi 73% pada uji akhir. Hal ini ditunjukkan bahwa 

keterlaksanan sintaks pembelajaran melalui model pembelajaran langsung,  rata-rata berkategori 
baik. Respon siswa menyatakan bahwa guru telah memberikan motivasi akan pentingnya 
pembelajaran stoikiometri (84,21%), memberikan bimbingan yang cukup (86,84%) pada saat 

pembelajaran sehingga siswa termotivasi dan tertarik untuk belajar kimia lebih lanjut (86,84%). 
Menurut siswa, LKS yang dikembangkan peneliti juga dapat menuntun siswa untuk menyelesaikan 

soal-soal hitungan dalam pembelajaran Stoikiometri (86,84%),  memahami materi stoikiometri 
(86,84%). Siswa juga senang dengan  suasana kelas (86,84%) dan cara mengajar guru (92,11%), 
serta 100% menyatakan LKS berjenjang merupakan sesuatu yang baru bagi siswa. Ketuntasan   

belajar siswa secara   klasikal  adalah 84,21%. 
 

Kata kunci:  Metode  latihan berjenjang, Kemampuan siswa, Stoikiometri 
  

Pendahuluan 

Kimia adalah ilmu yang mencari 
jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, 

dan bagaimana gejala-gejala alam yang 
berkaitan dengan komposisi, struktur dan 
sifat, perubahan, dinamika, dan energetika 

zat. Oleh sebab itu, mata pelajaran kimia 
di SMA mempelajari segala sesuatu 

tentang zat yang meliputi komposisi, 
struktur dan sifat, perubahan, dinamika, 
dan energetika zat yang melibatkan 

keterampilan dan penalaran. Ruang 
lingkup kimia dalam Standar Isi 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) untuk  SMA menekankan pada 
fenomena alam dan pengukurannya 

dengan perluasan pada konsep abstrak. 

Mempelajari kimia  tidak lepas dari 

persamaan kimia beserta perhitungan 
kuantitatifnya, yaitu stoikiometri. 

Umumnya semua bab yang dipelajari 
dalam ilmu kimia contohnya 
kesetimbangan, laju reaksi, larutan, asam 

basa, dan sebagainya menggunakan dasar 
stoikiometri dalam setiap penyelesaian 

perhitungannya. Di samping itu, dalam 
mempelajari ilmu kimia tidak dapat 
dipisahkan dari melakukan percobaan di 

laboratorium. Pada saat melakukan 
percobaan di laboratorium, jika  

mereaksikan sejumlah gram zat A untuk 
menghasilkan sejumlah gram zat B, maka 
untuk mengetahui berapa jumlah gram zat 

A yang dibutuhkan dan berapa gram zat B 
yang dihasilkan, diperlukan stoikiometri.  
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Stoikiometri erat kaitannya dengan 

perhitungan kimia. Untuk menyelesaikan 
soal-soal perhitungan kimia digunakan 

asas-asas stoikiometri,  antara lain 
persamaan kimia dan konsep mol. Pada 
pembelajaran stoikiometri akan dipelajari 

terlebih dahulu mengenai asas-asas 
stoikiometri dan selanjutnya dipelajari 

aplikasi stoikiometri pada perhitungan 
kimia beserta contoh soal dan cara 
menyelesaikannya. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa 
pokok bahasan stoikiometri sangat perlu 

diajarkan dengan baik kerena pokok 
bahasan  stoikiometri merupakan salah 
satu materi dasar dan prasyarat   untuk  

mempelajari materi-materi kimia 
berikutnya terutama materi hitungan-

hitungan kimia. Siswa kelas X SMA 
seharusnya dapat menguasai materi pokok 
stoikiometri dengan baik, sehingga dapat 

digunakan sebagai bekal untuk belajar 
kimia lebih lanjut. Kelemahan dan 

keberhasilan siswa dalam memahami 
konsep stoikiometri ini sangat 
berpengaruh untuk penguasaan konsep 

kimia berikutnya. 
Berdasarkan pengalaman dan hasil 

pra-penelitian, pembelajaran Stoikiometri 
seringkali tidak mencapai kriteria  
ketuntasan minimal  yang ditetapkan 

sekolah baik  individu atau ketuntasan 
klasikal. Materi Stoikiometri masih 

dianggap sulit oleh banyak siswa SMA 
kelas X, karena materi tersebut cukup 
kompleks, abstrak untuk dipahami, 

memerlukan penguasaan  materi prasyarat 
dan  banyak melibatkan konsep 

matematika dalam pemecahan soal-soal 
hitungannya, serta memiliki keterkaitan 
materi satu sama lain yang cukup erat. 

Dari standar kompetensi, kompetensi 
dasar, indikator pembelajaran dan struktur 

isi dalam KTSP, dapat diketahui bahwa 
materi pembelajaran Perhitungan Kimia 
(Stoikiometri) mengajarkan tentang 

keterampilan-keterampilan, operasi 
matematika, pemecahan soal secara 

bertahap, penggunaan angka-angka dan 

bilangan yang semuanya itu memerlukan 

latihan-latihan berulang-ulang dan 
bertahap. Bahan kajian yang terdapat 

dalam materi pokok Stoikiometri bersifat 
pengetahuan deklaratif dan prosedural 
sehingga pembelajaran materi tersebut 

sebaiknya diajarkan melalui  permodelan 
tahap demi tahap. Karakteristik ini cocok 

sekali dengan Direct Instruction (DI).  
  Pengalaman penulis dalam 

mengajarkan Stoikiometri  menggunakan 

pendekatan yang mirip dengan model 
Direct Instruction (DI) yang dinamai 

Metode Latihan Berjenjang. Metode ini   
merupakan suatu cara mengajar dengan 
memberikan latihan latihan berstruktur 

dan sistematis terhadap apa yang telah 
dipelajari siswa sehingga memperoleh 

suatu keterampilan dengan memberikan 
latihan soal kepada siswa dimulai dari 
soal-soal mudah menuju ke soal-soal yang 

lebih yang sulit dengan bimbingan guru. 
Siswa berlatih meniru permodelan yang 

dilakukan oleh guru dengan dibimbing 
tahap demi tahap sehingga dapat 
menyelesaikan soal-soal hitungan dalam 

materi pokok Stoikiometri.  Hasil yang 
diperoleh menunjukkan kecenderungan 

positif, namun bukti empirik dan formal 
mengenai keunggulan metode ini belum 
tersedia. Oleh sebab itu peneliti ingin 

melakukan penelitian untuk melihat 
pengaruh metode ini yang dipadukan 

sebagai strategi pembelajaran dalam 
model pengajaran langsung terhadap 
kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal-soal kimia khususnya soal-soal  
hitungan dalam materi pokok 

Stoikiometri, sehingga diharapkan siswa 
dapat mencapai kompetensi dasar yang 
ditetapkan.  

Untuk mengetahui apakah metode 
latihan berjenjang ini cocok untuk 

individu-individu dengan latar belakang 
kemampuan yang berbeda penulis juga  
ingin meneliti pengaruh implementasi 

metode latihan berjenjang dalam 
pembelajaran Stoikiometri ini pada 

kelompok siswa yang memiliki latar 
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belakang kemampuan  yang berbeda 

(kelompok pandai, kelompok sedang,  dan 
kelompok kurang pandai) yang diamati 

dari prestasi belajar pada pembelajaran 
sebelumnya.   

 

Rumusan Masalah 

  Rumusan masalah yang diajukan 

adalah: ”Apakah implementasi metode 
latihan berjenjang dalam pembelajaran 
penyelesaian soal-soal hitungan pada 

materi Stoikiometri dapat menuntaskan  
hasil belajar siswa?”  

  Untuk  dapat menjawab 
permasalahan tersebut, dirumuskan 
rincian sub-sub masalah yang lebih 

spesifik sebagai berikut. 
(1) Bagaimana keterlaksanaan sintaks 

pembelajaran kimia pada materi 
pokok Stoikiometri dengan    
menggunakan metode  latihan 

berjenjang? 
(2) Bagaimana respon siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran kimia pada 
materi pokok Stoikiometri dengan   
menggunakan metode  latihan 

berjenjang? 
(3) Bagaimana ketuntasan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran materi 
Stoikiometri yang diajarkan dengan 
menggunakan metode latihan 

berjenjang? 
(4) Hambatan-hambatan apa yang terjadi 

selama Proses Belajar Mengajar 
dalam pembelajaran materi pokok 
Stoikiometri dengan menggunakan 

metode  latihan berjenjang? 
(5) Apakah implementasi metode latihan 

berjenjang dalam pembelajaran materi 
pokok Stoikiometri sesuai untuk 
siswa dengan  kemampuan awal 

tinggi, sedang,  ataupun  rendah? 
 

Tujuan dan Manfaat Penelitian  

  Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan solusi dalam  meningkatkan 

hasil belajar siswa   pada pembelajaran 
kimia, khususnya dalam pembelajaran  

materi pokok  Stoikiometri melalui 

implementasi Metode Latihan Berjenjang. 

Bila penelitian ini selesai dilakukan  dan 
terbukti teruji keterlaksanaan dan 

hasilnya,  diharapkan dapat memberikan 
manfaat sebagai sebagai alternatif bagi  
upaya peningkatan kualitas pembelajaran 

kimia, khususnya materi pokok 
Stoikiometri, yang dapat diacu oleh guru. 

 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Aspek yang diamati oleh pengamat 

terhadap guru untuk tahap kegiatan awal, 
kegiatan inti, dan tahap kegiatan akhir  

pada pembelajaran yang berpedoman pada 
RPP, dapat dilaksanakan dengan baik. 
Perolehan persentase keterlaksanaan 

sintaks pembelajaran mencapai nilai 
97,2%. Hampir semua langkah dalam 

pembelajaran pada setiap pertemuan dapat 
terlaksana 100%, kecuali pada langkah 
memberikan latihan mandiri pada kegiatan 

akhir. Artinya aspek kegiatan dilakukan 
sesuai, sistematis dan tepat dengan sintaks 

pembelajaran yang direncanakan, yaitu 
metode latihan berjenjang yang dibingkai 
dalam model pengajaran langsung. 

Keterlaksanaan ini mendeskripsikan 
keberhasilan guru dalam menerapkan 

tahap-tahap dalam pembelajaran. 
Dari kelima aspek yang diamati 

dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu 

kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan 
akhir, pengelolaan waktu dan gambaran 

suasana kelas, secara keseluruhan 
menunjukkan skor rata-rata hasil 
pengamatan di atas 3,00 dan berkategori 

baik.  Hasil ini walaupun belum maksimal 
karena masih sangat mungkin untuk 

ditingkatkan dengan nilai yang lebih 
tinggi, tetapi hasil pencapaian nilai 
tersebut sudah cukup memadai apabila 

diingat bahwa pembelajaran dengan 
menggunakan metode  latihan berjenjang 

ini merupakan hal yang baru baik bagi 
peneliti maupun siswa 

 Dalam pembelajaran, guru terlebih 

dahulu memberikan dan menjelaskan 
materi yang dibahas, kemudian 

dilanjutkan dengan mendemonstrasikan 
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langkah-langkah cara menyelesaikan soal 

secara berjenjang  yang terdapat pada 
contoh-contoh  latihan soal, yang dimulai 

dari soal yang mudah, kemudian 
diteruskan dengan soal-soal yang sulit. 
Selanjutnya guru menugaskan pada siswa 

untuk mengerjakan soal-soal yang sejenis. 
Pada saat ini guru  aktif memonitor 

pekerjaan siswa, sehingga dapat diketahui 
dimana kelemahan yang mungkin ada 
pada siswanya. Jika tidak ada masalah, 

dilanjutkan lagi dengan memberikan 
materi dan contoh soal selanjutnya, dan 

diakhiri dengan memberikan latihan soal 
pada siswa. Paparan  di atas sesuai dengan 
teori yang dikemukakan oleh Joice dkk 

(1992), bahwa pengajaran latihan 
berjenjang yang memiliki kaitan erat 

dengan model pengajaran langsung,  
disusun dan diarahkan oleh guru, dalam 
hal ini guru yang memilih dan 

mengarahkan tugas-tugas belajar, 
menentukan pola-pola pengelompokan, 

menjaga peran sentral selama proses 
pembelajaran, dan meminimalkan 
sejumlah pembicaraan siswa yang bersifat 

non akademik. 
Selain pengukuran terhadap 

keterlaksanaan sintaks pembelajaran, 
analisis dilakukan pula untuk mengetahui 
respon siswa terhadap  pembelajaran 

materi stoikiometri yang diajarkan melalui 
penerapan metode latihan berjenjang. 

Respon tersebut dapat menjadi indikator 
tingkat penerimaan siswa atau validasi 
empiris terhadap hasil pengembangan 

perangkat pembelajaran dan pelaksanaan 
proses pembelajaran. Secara keseluruhan 

siswa memberikan respon yang positip 
terhadap penerapan metode latihan 
berjenjang pada pembelajaran materi 

pokok stoikimetri.  
Berdasarkan analisis data hasil 

belajar,  diketahui bahwa pada uji awal 
(pretes) dari 38 siswa seluruhnya belum 
tuntas (ketuntasan hasil belajar 

klasikalnya 0%). Pada uji akhir (postes) 
secara klasikal ketuntasan belajar dapat 

dicapai meskipun secara individual masih 

ada 6 (enam) siswa yang dalam belajarnya 

belum mencapai kriteria ketuntasan 
minimal yang ditetapkan (≥65%). 

Ketuntasan belajar pada uji akhir secara 
klasikal yang dicapai adalah 84,21%. Pada 
uji awal THB produk, proporsi rata-rata 

jawaban benar adalah 0,15 (15%) dan 
pada uji akhir adalah 0,73 (73%). Pada uji 

awal proporsi jawaban benar siswa 
termasuk rendah.  

Hasil belajar siswa pada semua 

indikator telah mencapai kriteria 
ketuntasan minimum (65%). Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran stoikiometri yang 
diajarkan dengan menggunakan metode 

latihan berjenjang telah mencapai 
kompetensi dasar yang ditetapkan. 

Penerapan metode latihan berjenjang  
dalam pembelajaran stoikiometri ini, 
mampu meningkatkan hasil belajar siswa 

dari 15% uji awal menjadi 73% pada uji 
akhir dan mampu menuntaskan seluruh 

indikator yang ditetapkan, yang artinya 
kompetensi dasar  dalam pembelajaran 
tersebut telah tercapai.  

Secara umum hambatan yang terjadi 
pada penelitian ini adalah membuat siswa 

terbiasa dengan pembelajaran dengan 
menggunakan metode latihan berjenjang, 
karena siswa baru mengenal metode 

pembelajaran ini. Pada awal pembelajaran 
umumnya siswa masih kurang memahami 

dan  merasa enggan menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian soal secara 
berjenjang, karena siswa  merasa langkah-

langkah penyelesaian soal secara 
berjenjang  terlalu panjang dan 

membutuhkan waktu yang lama. Untuk 
mensiasati keadaan tersebut, guru harus 
lebih banyak menyiapkan dan melatih 

siswa  dengan soal-soal  yang 
menggunakan langkah-langkah 

penyelesaian secara berjenjang  agar  
siswa terbiasa untuk menggunakan 
langkah-langkah tersebut dengan benar. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis 
diperoleh bahwa hipotesis yang 

menyatakan bahwa  peluang siswa dengan 
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kemampuan awal yang berbeda 

(kelompok rendah, sedang dan rendah) 
untuk mencapai kriteria ketuntasan 

minimal individu  (65%)  dalam 
pembelajaran Stoikiometri melalui 
penerapan metode latihan berjenjang 

adalah sama, ternyata  dapat diterima. 
Hasil   sejalan dengan harapan peneliti 

yaitu  implementasi metode latihan 
berjenjang dalam pembelajaran materi 
pokok stoikiometri cocok diterapkan 

untuk siswa dengan kemampuan awal 
tinggi, sedang  ataupun rendah. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa 
pembelajaran stoikiometri dengan 
menggunakan metode latihan berjenjang 

dapat dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa, terutama untuk siswa yang 

berkemampuan rendah (siswa kurang 
pandai). 
 

Simpulan 

Berdasarkan deskripsi umum hasil 

penelitian, pengujian hipotesis, dan 
pembahasan, dapat dikemukakan  
simpulan hasil penelitian sebagai berikut: 

(1) Implementasi metode latihan 
berjenjang pada pembelajaran 

stoikiometri  dapat meningkatkan 
ketuntasan hasil belajar siswa. 

(2) Metode latihan berjenjang pada 

pembelajaran stoikiometri sesuai jika 
diterapkan pada siswa, baik untuk 

siswa pandai (berkemampuan awal 
tinggi), siswa sedang (berkemampuan 
awal sedang), maupun kurang pandai 

(berkemampuan awal rendah). 
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Abstrak 

 

Penelitian ini dianggap telah berhasil apabila memenuhi kriteria keberhasilan yang dilihat dari 

dua sisi, yaitu dari guru dan siswa. Guru telah berhasil apabila guru mempunyai perfoma yang 
prima. Performa tersebut dapat dilihat dari indikator keberhasilan yang menjadi tujuan penelitian, 

maka penerapan MPL (Model Pembelajaran Langsung) pada pokok bahasan sign and symbol ini, 
peneliti telah  menyusun rencana pembelajaran, menerapkan rencana pembelajaran,  mengelola 
kelas dengan baik dan yang paling penting peneliti mengikuti langkah-langkah penerapan 

pembelajan sehingga terjalin interaksi dalam pembelajaran dengan baik pula.  
Dalam MPL ada 5 Fase yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu klarifikasi tujuan dengan 

memberikan motifasi ke siswa, mendemonstrasikan keterampilan, memberi latihan terbimbing dan 
mengecek pemahaman dengan memberi umpan balik serta member latihan lanutan. dari Persentase 
nilai siswa pada perbaikan pembelajaran siklus I adalah rata 42.024 jadi masih jauh dari nilai 

memuaskan. Dari hasil data tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa harus ada pelaksanaan 
perbaikan dengan pembelajaran lanjut  pada siklus II, dengan menganalisis kekurangan pada siklus 

sebelumnya maka  persentase dapat ditingkatkan menjadi nilai 72.4 sehingga telah memenuhi 
kriteria ketuntasan belajar yakni lebih dari 70%.  

 

Kata kunci: pembelajaran langsung, keterampilan menulis 
 

Pendahuluan 

Kelas merupakan miniatur dunia riil. 
Kegiatan kelas harusnya menyiapkan 

kegiatan yang akan dihadapi dilingkungan 
luar. Di kelas segala aspek pembelajaran 

bertemu dan berproses. Guru dengan 
segala kemampuannya akan membimbing 
siswa agar mempunyai keterampilan yang 

memadahi. Sedang siswa dengan segala 
latar belakang dan potensinya akan 

berkembang disana, begitu juga 
kurikulum sudah dirancang demikian 
bagusnya. Bagaimana dengan metode 

mengajar guru? Mampukah untuk 
mengoptimalkan potensi siswa untuk 

berkembang maksimal? 
Dalam pembelajaran Bahasa Inggris 

kita sering mendengar Direct teaching 

pembelajaran langsung. Meski metode ini 
banyak dikritik oleh linguist, namun tidak 

sedikit guru menggunakan metode ini. 
Ada kekurangan tapi ternyata menyimpan 
kekuatan untuk membangkitkan minat 

belajar siswa utamanya dalam 
keterampilan menulis. 

Keterampilan menulis terkadang 
jauh lebih berat dibanding keterampilan 
berbahasa yang lain, bahkan sering guru 

meninggalkan keterampilan menulis 
karena sulit untuk dilaksanakan. Karena 

siswa sering tidak melakukan apa-apa 
dikelas ketika pelajaran menulis. Hal ini  
terjadi karena siswa tidak tahu apa yang 

akan di tulis dan cara menulis untuk dapat 
menuangkan ide, opini dan gagasan. 

Mengekpresikan ide langkah-langkah dan 
latihan terbimbing akan jauh lebih muda 
dari pada kata-kata. Itulah yang kemudian 

disebut MPL. Jadi, MPL adalah Model 
Pembelajaran Langsung dalam rangka 
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memperoleh informasi dan keterampilan 

dasar  (Nur 2011:56). Tugas-tugas 
perencanaa prapengajaran terkait dengan 

model pengajaran langsung adalah 
menyiapkan tujuan yang saksama dan 
pelaksanaan analisis tugas. 

Kenapa harus MPL? Melaksanakan 
sebuah pengajaran langsung menghendaki 

guru untuk menjelaskan segala sesuatu 
terhadap materi yang diajarkan secara 
terbimbing, memberikan latiahan dan 

memberikan umpan balik dalam kegiatan 
kegiatan belajar-mengajar di kelas, setiap 

guru pasti berkeinginan agar siswa 
mampu menguasai keterampilan menulis 
dengan baik. Guru harus mampu 

membimbing siwa agar keterampilan 
menulis pada pokok bahasan sign and 

symbol dengan MPL pada siswa kelas X 
Tot 2 SMK Negeri 7 Surabaya sehingga 
keterampilan menulis siswa akan lebih 

berkembang dengan penelitian tindakan 
kelas. 

Dari pengalaman penulis selama 
mengajar di Tahun Pelajaran sebelumnya 
ada ketidakpuasan terhadap nilai yang 

didapatkan siswa pada pokok bahasan 
sign and symbol. Oleh karena itu penulis 

akan mendesain kegiatan pembelajaran 
dengan menggunakan Model 
Pembelajaran Langsung ( MPL). 

Berdasarkan observasi dan uraian di 
atas, penulis mengangkat permasalahan 

tentang minimnya nilai keterampilan 
menulis siswa SMK Negeri 7 Surabaya 
pada pokok bahasan sign and symbol 

melalui MPL. 
 

Model Pembelajaran Langsung 

Model Pembelajaran Langsung 
(MPL) bertujuan untuk memperoleh 

informasi dan keterampilan dasar  (Nur 
2011:56). Tugas-tugas perencanaan 

prapengajaran terkait dengan model 
pengajaran langsung adalah menyiapkan 
tujuan yang saksama dan pelaksanaan 

analisis tugas. Sejalan dengan itu, 
Aswandi dkk (2011) menyebutkan 

beberapa prinsip instruksi yang didesain 

dalam penerapan MPL, di antaranya 

sebagai berikut. 
(1) Classroom instruction was conducted 

exclusively in the target language 
(2) Only everyday vocabulary and 

sentences were taught 

(3) Oral communication skills were built 
up in a carefully traded progession 

organized around question-and 
answer exchanges between teachers 
and  students in small intensive 

classes 
(4) Grammar was taught inductively 

(5) New teaching points were taught 
through modelling and practice 

(6) Concrete vocabulary was taught 

trough demonstration, objects and  
pictures: abstract vocabulary was 

taught by assocation of ideas 
(7) Both speech and listening 

comprehension were taught 

(8) Correct pronunciation and grammar 
were emphasized 

Dari beberapa penjelasan di atas ada 
beberapa pilihan dalam MPL, di antaranya 
adalah  Map Drawing. Teknik ini cukup 

mudah untuk diterapkan dan menarik 
siswa karena tidak hanya melibatkan 

kognitif saja namun rana afektif dan 
psikomotorik. 
 

Pengertian Menulis 

Menulis merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dalam seluruh proses belajar 
mengajar di sekolah. Menulis memerlukan 
keterampilan yang terbimbing dan 

latiahan yang terus menerus. Konsep 
menulis harus dikuasai dengan baik 

sehingga keterampilan menulis siswa akan 
terus meningkat. 

Pembelajaran menulis memiliki 

berbagai macam bentuknya. Menulis 
berdasar gambar akan lebih mudah dalam 

berimajinasi. Dalam hal ini ada kegiatan 
menyusun merangkai dan menulis kalimat 
agar terbentuk paragrap selanjutnya akan 

tersusun tulisan. Deporter (2000:178) 
menuliskan bahwa anak-anak adalah 

penulis alamiah. Mereka kerapkali 



 

E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya; Volume 1 Edisi Tahun 2013 Hal. 3 
 

mempunyai fantasi yang segar. Namun 

ketika dihadapkan kepada sekolah formal 
seolah kreatifitasnya terperangkap dan 

memudar. Maka perlu ada satu teknik agar 
kemampuan menulis tumbuh kembali 
ketika menginjak remaja. Deporter 

merekomendasikan untuk mengatasi 
hambatan-hambatan mesalah menulis agar 

memberikan kemajuan dengan cepat 
dengan cara; 
(1) Pilihlah topik 

(2) Gunakan timer untuk jangka waktu 
tertentu 

(3) Mulailah menulis secara kontinu 
(4) Saat timer berjalan hindari; 

pengumpulan gagasan, pengaturan 

kalimat, pemeriksaan tata bahasa, dan 
pengulangan kembali serta moncoret 

atau menghapus sesuatu  
 

Peran Guru dalam  Pembelajaran    

Peran guru dikelas tidak hanya 
tranfer pengetahuan ke siswa, tetapi juga 

guru mengadakan pembimbingan yang 
bersifat inividual teknis seperti pada 
pelajaran keterampilan menulis. Guru 

sebagai motivator dalam kegiatan proses 
belajar mengajar berperan menciptakan 

situasi dan kondisi yang mampu 
memompa semangat siwa. Salah satu cara 
untuk menuju ke sana dalam peningkatan 

keterampilan menulis karangan deskripsi 
adalah dengan menggunakan konsep 

gambar komik dan kemudian 
menjelaskannya. Jika hal ini sudah 
dilakukan, maka dilanjutkan kegiatan 

menulis. Ketika Konsep sudah matang 
maka kegiatan menulis akan semakan 

lancar, 
Pemetaan pikiran (mind Mapping) 

merupakan cara kreatif bagi siswa untuk 

menghasilkan gagasan, mencatat apa yang 
dipelajari melalui gambar, denah atau 

peta. Meminta siswa membuat peta atau 
denah memungkinkan mereka dapat 
mengindentifikasi dengan jelas dan kreatif 

apa yang telah mereka pelajari dan apa 
yang tengah direncanakan. 

Melvin l. Silberman (2006:200) 

menjelaskan cara kreatif bagi siswa untuk 
membuat peta atau denah untuk 

menghasilkan gagasan yang tercatat. Cara 
ini mempermudah memahami apa yang 
dipelajari melalui prosedur sebagai 

berikut; 
(1) Pilihlah topik untuk pemetaan 

pikiran. Beberapa kemungkinan 
antara lain;membuat konsep atau 
keterampilan menulis berdasarkan 

denah atau peta 
(2) Buatkan sebuahpeta pikiran 

sederhana untuk siswa dengan 
menggunakan warna, gambar atau 
symbol. Salah satu contohnya adalah 

ke toko grosir, seseorang akan 
melewati jalan yang cukup rumit dan 

berbelok-belok, sehingga harus 
membuat denah dan sign and symbol. 

(3) Sediakan kertas spidol dan materi lain 

yang menurut anda akan membantu 
siswa menciptakan peta pikiran. 

Sarankan agar siswa memulai 
membuat peta mereka dengan 
gambar, selanjutnya doronglah 

mereka agar memasukkan unsur-
unsur sign and symbol. Perintahkan 

mereka mengungkapkan tiap gagasan 
menggunakan gambar dengan 
menyertakan sedikit kata.  

(4) Sedikan waktu mereka untuk menulis 
perjalanan dan menceritakan dengan 

teman terdekat lalu membuat 
prisentasi dikelas. 

 

Metode Penelitian 

Untuk peningkatan kemampuan 

professional guru dan untuk peningkatan 
keberhasilan belajar siswa bisa dilakukan 
dengan mengadakan penelitian tindakan 

kelas, guru melakukan evaluasi terhadap 
kegiatan mengajarnya dan kemudian 

melakukan perbaikan atas dasar hasil 
evaluasi tersebut. Seringkali perubahan 
strategi pembelajaran yang ditemukan 

oleh guru lebih mudah menyebar kepada 
guru-guru lain (bottom up) dibanding 

dengan perubahan yang ditawarkan oleh 
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atasan (top down). Kegiatan penelitian 

tindakan kelas dimulai dari kebiasaan 
guru untuk peduli terhadap keberhasilan 

kegiatan mengajarnya, atau  peduli 
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 
perkembangan belajar siswanya, perilaku, 

interaksi sosial, kesulitan belajar, dan 
lingkungan belajar para siswanya yang 

kemudian dia evaluasi untuk 
pertimbangan dalam menyusun 
perencanaan tindakan perbaikan, 

pelaksanaan tindakan perbaikan, dan 
evaluasi tindakan perbaikan (latif, 

2010:19). 
  Dalam MPL sebuah konsep atau 

keterampilan yang akan diajarkan kepada 

siswa dengan membuat peta pikiran 
sederhana dengan menggunakan denah 

dan peta, berupa sign and symbol. 
Organisasi penyajian laporan penelitian 
tindakan kelas banyak berbeda dari 

laporan penelitain jenis lainnya. Setiap 
siklus penelitian tindakan kelas 

melibatkan empat tahapan (planning, 
implementing,observing, dan reflecting) 
yang masing-masing memiliki pengertian 

khusus. Planningadalah tahapan 
menyiapkan strategi yang akan 

dikembangkan, dengan seluruh media dan 
materi pembelajarannya. Implementing 
merupakan tahap pelaksanaan strategi 

yang telah dipersiapkan Observing adalah 
tahapan pengumpulan data yang menjadi 

indikator pencapaian criteria of success, 
baik yang menggunakan test, angket, 
wawancara, atau pengamatan. Reflecting 

adalah tahapan anlisis data untuk 
menentukan apakah criteria of success 

sudah tercapai atau belum. 
Pada dasarnya penelitian ini 

merupakan Penelitian Tindakan Kelas 

dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. Esensi dari penelitian tindakan 

kelas terletak pada adanya tindakan dalam 
situasi yang dialami untuk memecahkan 
permasalahan yang terjadi di dalam kelas 

praktis dan efektif. 
 

Subjek Penelitian 

Untuk kelancaran dalam 

pengumpulan data dan mendukung 
pemerolehan data yang berkualitas, 

penelitian ini dilaksanakan di SMK 
Negeri 7 Surabaya. Subjek penelitian 
adalah kelas XTot2 (Teknik Ototronik) 

Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan 
jumlah siswa 36 terdiri atas 34 laki-laki 

dan 2 perempuan. 

 

Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK 
Negeri 7 Surabaya kelas X Tot-2 dengan 

jumlah  36 siswa. Letak geografisnya 
strategis yaitu terletak jl. Pawiyatan No. 2 
Surabaya, kecamatan Bubutan. Sekolah 

ini mempunyai 160 orang guru, 7 orang 
guru Bahasa Inggris. Sementara jumlah 

siswa sebanyak 1950 anak. Siswa berlatar 
belakang berfariasi, rata-rata dari keluarga 
tidak mampu. Dengan status sosial seperti 

ini perlu ada pembelajaran yang variatif, 
sehingga dapat memberikan semangat 

kepada siswa untuk belajar utamanya 
keterampilan menulis dalam bahasa 
Inggris. 

 
Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian tindakan kelas ini akan 
dianalisis secara kuantitatif dengan melihat 
persentase peningkatan hasil belajar siswa. 

Teknik dan alat pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian tindakan kelas 

ini adalah: 
(1) Pedoman penilaian untuk mengecek 

kegiatan siswa dengan guru yang di 

lakukan berdasarkan indikator yang 
ditentukan sebelumnya. 

(2) Catatan kejadian selama tindakan 
diberikan, baik yang positif maupun 
negatif.  

(3) Lembar observation sheet untuk 
melihat hasil belajar siswa. 

 
Analisis Data 

Data hasil penelitian tindakan 

kelas ini dalam bentuk kuintatif dan 
akan dianalisis secara kualitatif dengan 

melihat persentase peningkatan 
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aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Selanjtutnya berdasarkan hasil analisis 
tersebut dilakukan tindak lanjut. Data yang 

diperoleh dari mengecek kegiatan siswa 
dan guru sesuai dengan RPP, catatan 
kejadian selama tindakan diberikan, dan 

menganalisis observation sheet data ini 
akan digunakan untuk mengambil 

kesimpulan terhadap hasil penelitian 
tindakan kelas.  

 

Rencana Tindakan 

Sesuai dengan alur kerja PTK yang 

dikembangkan oleh Kemmis S Mc. 
Teggart R. (dalam latif, 2010:24) 
mendesain alur kerja PTK sebagai berikut. 

Dimulai dari perencanaan yang 
menyiapkan perlengkapan media dan 

sumber belajar sampai pada pelaksanaan 
lalu dilakukuan kegiatan pemantauan 
(monitor) pengaruh penerapan dari 

rencana tindakan. Kegiatan pengamatan 
ini dilaksanakan saat atau sesudah 

pelaksanaan tindakan. Untuk mendapat 
informasi atau data, peneliti menggunakan 
pengamatan (observasi), melakukan 

wawancara, kuisioner, menganalisis 
dokumen, dan test. Pada kegiatan 

pengamatan peneliti mengamati proses 
pelaksanaan tindakan menggunakan 
observation sheet dengan cara mencatat 

kejadian-kejadian selama proses 
pembelajaran (field note) dan memberi 

checklist pada lembar pengamatan. 
Kegiatan wawancara dilakukan oleh 
peneliti dengan siswa secara tatap muka 

mengenai tanggapan siswa terhadap 
proses pembelajaran yang menggunakan 

information gap.  Kuisioner atau angket 
meliputi respon atau tanggapan siswa 
tentang proses pembalajaran dengan 

information gap secara tertulis: siswa 
memberi tanggapan dengan mengisi 

angket yang telah disediakan. 
Menganalisis dokumen yang telah 
dikumpulkan yang meliputi lembar kerja 

siswa, jurnal refleksi, dan observation 
sheet. Test untuk mengetahui seberapa 

besar peningkatan keterampilan menulis 

bahasa Inggris siswa setelah 

diterapkannya MPL pada pokok bahasan 
sign and symbol dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan rubrik 
penilaian keterampilan menulis bahasa 
Inggris.    

Kegiatan refleksi akan dilakukan 
pada akhir siklus. Refleksi ini dimulai 

dengan menganalisis segala sesuatu yang 
berhubungan dengan penerapan MPL, 
yang mencakup proses, hasil belajar, 

keberhasilan dan atau ketidakberhasilan 
rencana yang digunakan sebagai dasar 

membuat perbaikan rencana tindakan pada 
siklus berikutnya.  
 

Indikator keberhasilan 
(1) Sedangkan siswa dianggap telah 

berhasil apabila siswa telah 
memenuhi criteria keberhasilan 
sebagai berikut: 

(2) Siswa aktif selama proses 
pembelajaran  

(3) Siswa merasa senang dan enjoy 
selama proses pembelajaran  

(4) Keterampilan menulis bahasa Inggris 

siswa meningkat yang dapat dilihat 
dari hasil siswa pada tiap-tiap siklus 

(5) Sebanyak 70% siswa dapat mencapai 
telah memenuhi kriteria ketuntasan 
minimal yaitu 70.  

 
Pembahasan Hasil Penelitian 

Siklus I 

Pembelajaran pada siklus I yang 
dilakukan siswa kelas X Tot 2 SMK 

Negeri 7 Surabaya, Pada awal kegiatan 
pembelajaran peneliti mengkondisikan 

siswa supaya siap untuk mengikuti 
pembelajaran dengan baik. Setelah itu 
guru meminta siswa untuk bertanya 

tentang pengalaman dalam menulis. 
Setelah itu peneliti menyampaikan tujuan 

pembelajaran akan dicapai. 
Langkah berikutnya adalah 

melaksanakan kegiatan inti yang 

berlangsung 70 menit. Peneliti membuat 
gambar/ menempel gambar di papan dan 

memberi contoh untuk menjelaskan 
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gambar denah yang berisi sign and 

symbol. Setelah itu peneliti memberikan 
latihan terbimbing. 

Berikutnya adalah sebelum siswa 
maju untuk presentasi, siswa harus 
menuliskan apa yang akan dipresentasikan 

ke depan kelas. Memang sangat tidak 
mungkin seorang siswa dapat berbicara di 

depan kelas tanpa menuliskan di 
kertas/buku masing-masing siswa. Berikut 
adalah tabel nilai siswa dalam menulis 

dalam siklus I adalah menggunakan 
rentang nilai sebagai berikut. 

 

Rentang Nilai Nilai 

80-100 A 

70-79 B 

55-69 C 

40-54 D 

 
Sedang Rata-Rata Nilai Language Skill 

adalah sebagai berikut. 
 

 
 

Tabel Rata-rata skill dan skor siswa 

Skill Content Spelling Diction Grammar Jumlah 

Rata2 17.05882 14.70588 8.088235 12.05882 42.024 

 
Keterangan: 

Kriteria ketuntasan belajar siswa adalah 
persentase yang mendapatkan skor rata-

rata 70 dari jumlah keseluruhan. Maka 
kelas dianggap tuntas dalam belajar. 

Jadi persentase nilai siswa pada 

perbaikan pembelajaran siklus I adalah 
rata 42.024 jadi masih jauh dari nilai 

memuaskan. Dari hasil data tersebut maka 
peneliti menyimpulkan bahwa 
pelaksanaan perbaikan pembelajaran pada 

siklus I belum optimal karena persentase 

nilai A dan B masih kurang dari 70%. Hal 

ini disebabkan karena kalimat yang 
digunakan oleh siswa dalam menulis 

karangan kurang terstruktur dengan baik 
dan ejaan kurang tepat. 
 

 

Siklus II 

Karena dalam proses perbaikan 
pembelajaran yang dilaksanakan pada 
siklus I menunjukkan hasil yang belum 

optimal, maka peneliti merasa harus perlu 
untuk melaksanakan kegiatan perbaikan 

pembelajaran siklus II. 
Langkah awal yang dilakukan 

peneliti dalam kegiatan perbaikan 

pembelajaran siklus II adalah mengadakan 
apersepsi dengan membangkitkan skemata 

siswa melalui kegiatan bertanya-jawab 
dan mengamati gambar denah yang telah 
ditempelkan pada kertas manila di papan 

tulis. Selanjutnya peneliti menyampaikan 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Pada kegiatan ini peneliti 
memprisentasikan ulang, memberikan 
latihan terbimbing lalu mengecek 

pemahaman siswa dengan memberikan 
umpan balik, dan yang terakhir 

memberikan latihan lanjut. Akhir peneliti 
melakukan refleksi dengan menanggapi 
hasil pekerjaan siswa yang telah 

dikumpulkan melalui diskusi secara 
klasikal dan memberikan kesempatan 

bertanya kepada siswa. Siswa yang 
mendapat nilai A memperoleh hadiah. 
Peneliti memberikan pujian kepada 

seluruh siswa yang telah mengikuti 
pembelajaran dengan baik. Selama dalam 

proses pembelajaran siswa tampak lebih 
aktif dan bersemangat dibandingakan 
dengan pembelajaran pada siklus 

sebelumnya, karena siklus II rata-rata nilai 
siswa sudah memenuhi standart atau siswa 

yang mendapat nilai A dan B di atas 70%. 
Adapun data yang diperoleh peneliti 

setelah mengadakan evaluasi adalah 

sebagai berikut. 
 

Rentang Nilai Nilai 

0

5
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15

20

Series1
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80-100 A 

70-79 B 

55-69 C 

40-54 D 

Keterangan: 

Kriteria ketuntasan belajar siswa adalah 
persentase yang mendapatkan nilai A dan 

B sebesar 70% dari jumlah keseluruhan. 
Dari analisis data yang ditunjukkan 

oleh tabel 4.2, maka dapat pula disajikan 

dalam bentuk grafik berikut ini. 
-  

Skor siswa berdasarkan 

language skill pada siklus II 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Sementara ketuntasan siswa dapat 

digambarkan lewat table berikut: 
 

Skill 

Conten

t 

Spelli

ng 

Dicti

on 

Gramm

ar jumlah 

Rata2 language 

skill 

19.356

62 

19.0349

3 

16.613

05 

17.408

09 

72.419

35 

 

Persentase nilai skor total pada perbaikan 
pembelajaran siklus II adalah 72.4%. 

 Setelah melihat hasil pengolahan 
data yang diperoleh dari nilai hasil 
karangan siswa pada kegiatan 

pembelajaran siklus II yaitu persentase 
nilai  lebih dari 70%, maka kriteria 

keberhasilan dalam upaya untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa telah 
tercapai. Oleh karena itu peneliti 

beranggapan bahwa tidak perlu 
melaksanakan kegiatan pembelajaran 

siklus III, karena pada pembelajaran siklus 
II nilai rata-rata kelas yang diperoleh 
sudah memenuhi standart atau diatas 70%.

 Dari data nilai hasil belajar pada 
siklus I dan siklus II dapat dilihat 

perbandingannya pada tabel berikut: 

Siklus I 42.024 Tidak tuntas 

Sikuls II 72.41935 Tuntas 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Dalam proses pelaksanaan kegiatan 
perbaikan pembelajaran Bahasa Inggris di 

kelas X  Tot2 SMK Negeri 7 Surabaya 
peneliti menggunakan bantuan media 

gambar denah. dalam pembelajaran 
tersebut dengan menggunakan media 
gambar dalam pembelajaran menuli dapat 

meningkatkan pengingatan sederet kata 
sehingga menghasilkan suasana pikiran. 

Media gambar denah yang digunakan 
dalam pembelajaran tersebut telah terbukti 
berhasil meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam menulis. 
Keberhasilan dari pelaksaan 

perbaikan pembelajaran ini terlihat pada 
kriteria yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk mengukur tingkat keberhasilan 

siswa yang telah dicapai, yaitu nilai hasil 
belajar siswa sudah mencapai lebih dari 
70%.  Pada siklus I nilai rata-rata hanya 

4.042 untuk keterampilan menulis, nilai 
ini masih jauh dari ketuntasan belajar. 

Kegiatan perbaikan pembelajaran 
dilakukan dengan siklus II oleh guru 
sebagai peneliti yaitu dengan memberikan 

demonstrasi ulang, membimbing siswa 
dalam pembelajaran, lalu memberi umpan 

balik serta memberi latihan menulis 
menggunakan bantuan media 
gambar/denah. Dengan media gambar 

tersebut akan lebih menarik perhatian 
siswa sehingga akan memberikan 

gambaran tentang alur cerita dan hasilnya 
cukup baik dengan nilai rata-rata 7.4. 
dengan demikian dapat disimpulkan MPL 

dapat dijadikan model alternatif untuk 
pembelajaran keterampilan menulis 

Bahasa Inggris. 
 

Penutup 

1. Simpulan 

          Dari hasil kegiatan penelitihan 

ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai   
berikut; 
(1) Siswa mempunyai kelemahan 

dalam menulis dalam Bahasa 

15

16

17

18

19

20

Rata2 language skill 

Rata2
language skill
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Inggris, oleh karena itu metode 

pembelajaran MPL sangatlah 
cocok untuk meningkatkan 

keterampilan menulis siswa 
(2) Banyak guru yang memberi sedikit 

porsi untuk kegiatan menulis, 

sehingga kemammpuan menulis 
siswa kurang diperhatikan 

(3) Kendala yang lain seringkali tidak 
diatasi dengan segera, bahkan ada 
kecenderungan untuk dilewati, 

maka dengan MPL guru dapat 
menggunakan 5 Fase dalam 

pembelajaran. 
 

2. Saran 

(1) Untuk menjadikan siswa kreatif 
dalam menulis, perlu ditumbuhkan 

lewat media pembelajaran yang 
menjadi daya inspiratif 

(2) Kemampuan siswa dalam menulis 

sangat berbeda, bantuan dalam 
menuliskan kata menjadi kalimat 

yang benar dapat dilatih dari hal-
hal yang sederhana seperti denah, 
map, sign dan symbol 

(3) Perlu ada pendekatan personal agar 
siswa dapat menuliskan certita, 

berita dan pendapat dengan baik 
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STRATEGI MENJADIKAN PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

TIDAK TERLUPAKAN SEBAGAI UPAYA MENGGALAKKAN  

BELAJAR AKTIF 

(Drs. Ali Muchson) 

 

 

Abstrak 

 

Ketika mengakhiri suatu pembelajaran agar para siswa mampu mengingat dengan baik 
tentang apa yang telah mereka pelajari dan memahami bagaimana cara menerapkannya pada masa 
akan datang, guru dituntut untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, edisi kedua, kreativitas diartikan sebagai “kemampuan untuk mencipta”, atau “daya 
cipta”, atau “perihal berkreasi”. Jika arti kata kreativitas tersebut dirumuskan secara agak bebas, 

akan memiliki pengertian seperti berikut ini: “Kreativitas menyangkut sesuatu yang sangat penting 
dalam kehidupan setiap manusia. Kata ini berkaitan dengan potensi yang ada di dalam diri setiap 
manusia yang dapat dimanfaatkan untuk mengubah kehidupan. Hal ini tentu berhubungan dengan 

daya hebat yang berperan untuk menciptakan hal-hal yang baru yang belum pernah ada 
sebelumnya” (Hernowo, 2007:25). 

Bagai sebuah hidangan penutup (Melvin L. Silberman, 2006:248), ada banyak tindakan 
positif yang bisa kita ambil untuk menciptakan penutup suatu pembelajaran yang bermakna, dan 
barangkali tidak terlupakan bagi para siswa. Untuk itu, ada empat kategori strategi penting yang 

perlu diperhatikan guru ketika menutup suatu pembelajaran, antara lain sebagai berikut. (1) Strategi 
peninjauan kembali, yakni cara-cara untuk membantu siswa untuk mengingat apa yang telah 

mereka pelajari dan menguji pengetahuan dan kemampuan mereka sekarang. (2) Penilaian sendiri, 
yakni cara-cara membantu untuk siswa menilai apa yang kini mereka ketahui, apa yang kini mereka 
kerjakan, dan sikap apa yang sekarang mereka pegang. (3) perencanaan masa depan, cakni cara-cara 

untuk membantu siswa mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan dalam rangka 
menerapkan hal-hal yang telah mereka pelajari. Siswa dihadapkan pada fakta bahwa kegiatan 

belajar mereka tidak berhenti di ruang kelas. (4) ucapan perpisahan, yakni cara-cara untuk 
membantu siswa mengenang pengalaman mereka bersama-sama, dan mengungkapkan apresiasi 
mereka. 

 
Kata kunci: menutup pembelajaran, kreativitas, strategi. 

 
Pendahuluan 
           Sebagaimana diungkapkan oleh 

DePorter dkk (2007:24), saat Anda berusia 
sekitar dua tahun, Anda mulai 

berkomunikasi dengan bahasa, 
keterampilan yang Anda pelajari tanpa 
buku tata bahasa, sekolah, atau ujian. 

Nyatanya kalau Anda seperti kebanyakan 
orang, sebelum ulang tahun yang kelima, 

Anda sudah mempelajari 90% semua kata 
yang selalu Anda gunakan selama hidup 
Anda. Dan jika Anda tinggal di dalam 

rumah yang menggunakan lebih dari satu 

bahasa, mungkin Anda akan lancar 
menggunakan kedua bahasa tersebut. 

Pada usia enam atau tujuh tahun, Anda 
menjalani apa yang oleh pakar pendidikan 

dianggap sebagai tugas belajar tersulit 
yang dapat dilakukan oleh manusia, Anda 
belajar membaca. Anda melakukan semua 

ini berkat kekuatan luar biasa otak Anda. 
Lalu pada suatu hari, mungkin di kelas 

satu atau dua, Anda duduk di kelas dan 
guru berkata, “Siapa yang dapat 

menjawab pertanyaan ini?” Anda 

mengacungkan tangan sambil bergeser ke 
ujung tempat duduk Anda dengan 
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bersemangat hingga guru itu memanggil 

nama Anda. Dengan penuh keyakinan 
Anda menjawabnya. Lalu Anda 

mendengar beberapa anak tertawa dan 
guru berkata, “Tidak, itu salah. Saya 

heran melihatmu!”  

Anda merasa malu sekali di hadapan 
teman-teman dan guru Anda, yang 

merupakan satu di antara tokoh penting 
dalam hidup Anda pada saat itu. 
Keyakinan Anda terguncang, dan benih-

benih keraguan mulai tertanam dalam jiwa 
Anda. Bagi banyak orang, inilah awal 

terbentuknya citra negatif diri. Sejak saat 
itu, belajar menjadi tugas berat. Keraguan 
tumbuh dalam diri, dan Anda mulai 

mengurangi risiko sedikit demi sedikit. 
       Pada 1982, Jack Canfield, pakar 

masalah kepercayaan diri (dalam Bobbi 
dkk,2007:24), melaporkan hasil penelitian 
bahwa seratus anak untuk seorang periset 

selama satu hari. Tugas periset adalah 
mencatat berapa banyak komentar postif 

dan negatif yang diterima seorang anak 
dalam sehari. Penemuan Canfield bahwa 
setiap anak rata-rata menerima 460 

komentar negatif atau kritik dan hanya 75 
komentar positif atau yang bersifat 

mendukung. Jadi, komentar negatif enam 
kali lebih banyak bila dibandingkan 
dengan komentar positif! 

       Umpan balik negatif yang kontinu ini 
sangat berbahaya. Setelah beberapa tahun 

bersekolah, “kemerdekaan belajar” yang 
sesungguhnya benar-benar terjadi, dan 
ana-anak menghalangi atau menutupi 

pengalaman belajar mereka secara tidak 
sadar. Saat lulus dari sekolah dasar, kata 

belajar itu sendiri membuat murid merasa 
tegang dan terbebani. 
       Pada saat yang hampir bersamaan 

ketika kemandegan belajar ini terjadi, 
sekolah tradisional dari pendekatan 

“global learning” yang menyenangkan 
dan holistic (menyeluruh) menjadi 
pendekatan kaku, linear, dan beorientasi 

bahasa. Kini, guru mengharapkan siswa 
untuk duduk diam selama satu jam atau 

lebih, dalam deretan bangku-bangku yang 

berjajar menghadap ke depan. Guru berdiri 

dan mengajarkan subjek tertentu. 
Hilanglah permainan dan kegiatan 

kelompok, aktivitas seni yang menarik, 
sentuhan-sentuhan hangat, dan semua 
aspek “bebas” sekolah kanak-kanak. 

Dengan berjalannya semua ini, proses 
pendidikan berubah dari global learning 

masa kanak-kanak menjadi suatu sistem 
yang menitikberatkan otak kiri. 
“Ketakseimbangan” ini membuat banyak 

siswa merasa tidak mempunyai inspirasi 
dan tidak berharga. 

         Berkait dengan hal di atas, 
diperlukanlah sebuah rancangan belajar 
yang dinamis oleh setiap guru. 

Sebagaimana pendapat Hernowo 
(2007:86), rancangan belajar adalah 

penciptaan terarah unsur-unsur penting 
yang dapat menumbuhkan minat siswa, 
mendalami makna, dan memperbaiki 

proses tukar menukar informasi. 
Rancangan belajar tersebut berkait dengan 

kejelasan dan kespesifikan AMBAK. 
Apabila guru terbangkitkan semangat dan 
minatnya dengan tujuan atau AMBAK 

kegiatan belajar mengajarnya, pastilah para 
siswa akan tertular semangat tersebut. 

         Dalam hal ini, guru ditantang untuk 
kreatif dalam mengaitkan materi pelajaran 
yang ingin diajarkan dengan pengalaman 

pribadi setiap siswa. Apabila para siswa 
bisa terkait (connected) dengan manfaat 

mata pelajaran dan bisa juga 
membayangkan bahwa mata pelajaran itu 
dapat dipraktikkan dalam kehidupan 

sehari-hari mereka, pastilah mereka akan 
bangkit minatnya untuk mempelajari 

materi tersebut. Sebuah mata pelajaran 
yang tidak bisa dikaitkan dengan 
pengalaman sehari-hari para siswa 

dikatakan sebagai kegiatan belajar 
mengajar yang tidak bermakna. Inilah 

saatnya para guru untuk mengubah sikap 
dan perannya dengan tidak sekadar 
mengajar sesuai target kurikulum. Kini, 

saatnya para guru meningkatkan 
kreativitas mengajarnya dengan tetap 

berpedoman pada kurikulum, namun 
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kemudian mencari kaitannya dengan 

kehidupan nyata. 
        Setiap siswa memiliki keunikan, 

kelebihan, dan kelemahan masing-masing. 
Proses penyeragaman dan penyamarataan 
akan membunuh keunikan tersebut. 

Keunikan harus diberi tempat dan 
dicarikan peluang agar dapat berkembang 

optimal. Guru, sebagai ujung tombak 
pendidikan, harus berani dan mempunyai 
komitmen untuk mengubah paradigma 

selama ini ke paradigma baru. Paradigma 
itu, pendidikan harus memadukan antara 

IQ, EQ, SQ, dan kecerdasan-kecerdasan 
yang lainnya. 
 

Paradigma Pendidikan 

       Freire (dalam Suyatno, 2004:3) 

memberikan paradigma baru bagi 
pendidikan berdasarkan paradigma kritis. 
Hal ini mengacu pada sebuah landasan 

bahwa pendidikan proses memanusiawikan 
manusia kembali. Gagasan tersebut dari 

pendidikan yang menjadi pelanggeng 
dehumanisasi (peniadaan pemanusiawian 
manusia). Freire membagi kesadaran 

manusia dalam belajar ke dalam tiga 
kelompok. 

       Kelompok pertama adalah kesadaran 
magis, yakni kesadaran yang tidak mampu 
mengetahui antara faktor satu dengan 

faktor lainnya. Proses pendidikan tidak 
memberikan kemampuan analisis tentang 

kaitan antara sistem yang diciptakan dalam 
proses pelatihan dengan permasalahan 
yang terjadi di masyarakat. Peserta didik 

secara dogmatis menerima kebenaran dari 
pendidik tanpa ada mekanisme 

pemahaman makna setiap konsepsi 
kehidupan masyarakat. 
       Kelompok kedua adalah kesadaran 

naif, yakni melihat aspek manusia menjadi 
penyebab masalah yang berkembang di 

masyarakat. Proses pendidikan tidak 
mempertanyakan sistem dan struktur 
pelatihan. Sistem dan struktur yang ada 

dianggap sudah baik dan benar. Tugas 
pelatihan atau proses pendidikan 

mengarahkan agar peserta didik dapat 

masuk beradaptasi dengan sistem yang 

sudah benar tersebut. 
       Kelompok ketiga adalah kesadaran 

kritis. Kesadaran tersebut lebih melihat 
sistem dan struktur sebagai sumber 
masalah. Proses pendidikan melatih 

peserta didik mampu mengidentifikasi 
ketimpangan struktur dan sistem yang ada 

kemudian mampu melakukan analisis 
bagaimana sistem bekerja serta bagaimana 
bagaimana menstranformasikannya. 

Peserta didik diposisikan sebagai subjek, 
bukan sebagai objek atau penderita. 

Manusia memiliki kepribadian dan 
eksistensi, berarti manusia tidak memiliki 
keterbatasan, tetapi dengan fitrah 

kemanusiaannya seseorang harus mampu 
mengatasi situasi-situasi batas yang 

mengekang atau membelenggunya.  
       Menurut Freire, jika seseorang pasrah, 
tetap pada sistem dan struktur yang 

sebenarnya usang, dan menyerah pada 
sistem tersebut, sesungguhnya ia sedang 

tidak manusiawi. Seorang yang manusiawi 
harus menjadi pencipta sejarahnya sendiri. 
Pendidikan yang memanusiawikan 

manusia dapat dikatakan telah 
mengintegrasikan antara IQ, EQ, SQ, dan 

kecerdasan lainnya. Sudah pasti, pendidik 
harus kuat dalam pemaduan atau 
pengintegrasian itu. 

       Berdasarkan uraian di atas, bagi 
Freire, pendidikan harus berorientasi 

pengenalan realitas diri manusia dan diri 
sendiri. Oleh karena itu, pendidikan harus 
melibatkan tiga unsur sekaligus dalam 

hubungan dialektika yang ajeg, yakni 
antara pengajar, peserta didik, dan realitas 

dunia. Yang pertama dan kedua adalah 
subjek yang sadar. Yang ketiga adalah 
objek yang tersadari atau disadari. 

Hubungan dialektis semacam inilah yang 
tidak terdapat pada sistem pendidikan 

mapan selama ini. 
       Sistem pendidikan  yang ada selama 
ini ibarat sebuah bank. Peserta didik 

diberikan pengetahuan agar kelak 
mendatangkan hasil yang berlipat-lipat. 

Peserta didik diperlakukan sebagai bejana 
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kosong yang akan diisi, sebagai sarana 

tabungan. Guru atau pelatih adalah subjek 
aktif, sedangkan peserta didik sebagai 

subjek pasif yang penurut dan 
diperlakukan tidak berbeda. Pendidikan 
akhinya bersifat negatif, guru memberikan 

informasi yang harus ditelan oleh peserta 
didik, lantas mereka wajib mengingat dan 

menghafalkan informasi tersebut. 
 
Bahasa Indonesia Bertugas Ganda 

        Bahasa Indonesia memiliki dua tugas 
penting. Sebagaimana menurut Suyatno 

(2004:6) bahwa tugas pertama bahasa 
Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. 
Sebagai bahasa nasinal, bahasa Indonesia 

tidak mengikat pemakaiannya untuk sesuai 
dengan kaidah dasar. Bahasa Indonesia 

digunakan secara nonresmi, santai, dan 
bebas. Yang dipentingkan dalam pergaulan 
dan perhubungan antarwarga adalah 

makna yang disampaikan. Pemakai bahasa 
Indonesia dalam konteks bahasa nasional 

dapat dengan bebas menggunakan 
ujarannya baik lisan, tulis, maupun lewat 
kinesiknya. Kebebasan penggunaan ujaran 

itu ditentukan oleh konteks pembicaraan. 
Manakala bahasa Indonesia digunakan 

dalam bus antarkota, ragam yang diguakan 
adalah ragam bus yang cenderung singkat, 
cepat, dan bernada keras. 

       Tugas kedua bahasa Indonesia adalah 
sebagai bahasa negara, berarti bahasa 

Indonesia adalah bahasa resmi. Dengan 
begitu, bahasa Indonesia harus digunakan 
sesuai dengan kaidah, tertib, cermat, 

masuk akal, lengkap, dan baku. Tingkat 
kebakuannya diukur oleh aturan 

kebahasaan dan logika pemakaian. 
Berkiblat dari dua tugas itu, posisi bahasa 
Indonesia perlu mendapatkan perhatian 

khusus terutama bagi pembelajaran bahasa 
Indonesia. 

       Dua tugas di atas tentunya akan 
memberikan dampak bagi pembelajar 
bahasa Indonesia yang masih awal dalam 

penguasaan kaidah. Di satu sisi, siswa 
harus belajar bahasa Indonesia sesuai 

dengan kaidah, sedangkan di sisi lain siswa 

menghadapi masyarakat yang berbahasa 

Indonesia secara bebas karena fungsi 
bahasa pergaulan. Dalam hal ini, siswa 

berada di dua tarikan. Tarikan masyarakat 
tentunya lebih kuat bila dibandingkan 
dengan tarikan dari bangku sekolah. 

Apalagi, jika pembelajaran bahasa 
Indonesia tidak disajikan dengan menarik. 

Sebaliknya, pembelajaran bahasa 
Indonesia disajikan dengan membosankan, 
jenuh, dan takbermakna. 

       Berdasar dari kasus di atas (Suyatno, 
2004:7), akhirnya banyak orang yang 

menganggap bahwa (a) yang penting 
isinya dipahami bukan benar tidaknya, (b) 
buat apa belajar bahasa Indonesia karena 

tanpa belajar pun semua orang Indonesia 
dapat berbahasa Indonesia, (c) bahasa 

Indonesia sangat sulit, dan (d) bahasa 
Inggris lebih bergengsi. Anggapan itu pada 
akhirnya sampai kepada siswa. Akibatnya, 

siswa menjadi ogah-ogahan, sikap terpaksa 
dalam mengikuti pelajaran bahasa 

Indonesia. 
       Oleh sebab itu, proses pembelajaran 
bahasa Indonesia harus bertumpu pada 

siswa sebagai subjek belajar. Materi 
pembelajaran teirintegrasi dengan 

penggunaan bahasa Indonesia dewasa ini. 
Pembejaran diarahkan ke pemakaian 
sehari-hari  baik lisan maupun tulis dalam 

konteks bahasa Indonesia. Pemakaian 
bahasa Indonesia melalui wacana lisan dan 

wacana tulis. Wacana lisan berkembang 
melalui percakapan sehari-hari, radio, 
televisi, pidato, lobi, wawancara dan lain-

lain. Sedangkan wacana tulis berkembang 
melalui buku pengetahuan, surat kabar, 

iklan, persuratan, dan sebagainya. Dengan 
begitu, siswa sebagai pembelajar bahasa 
Indonesia dapat mengikuti perkembangan 

zamannya. 
       Sudah tentu, yang belajar di kelas 

adalah siswa bukan guru. Siswa hendaknya 
diarahkan untuk pengembangan potensi 
diri sendiri. Bukankah mereka hidup di 

zaman kini? Terkandung maksud, segala 
masalah kebahasaan yang perlu diperankan 

di sekolah hendaknya juga sesuai dengan 
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zamannya. Kata, kalimat, paragraf, bahkan 

tulisan mesti bernuansa kekinian. Sumber 
kebahasaan yang digunakan oleh guru 

harus mengacu minat dan harapan-harapan 
siswa. Dengan demikian, siswa dapat 
tertarik dengan pembelajaran bahasa 

Indonesia. Kemenarikan itu pada akhirnya 
membawa siswa ke tingkat komunikasi 

yang lancar. Komunikasi yang didasari 
oleh minat yang kuat dari siswa. 
       Siswa Indonesia memang sudah 

selayaknya dapat berpikir, berkreasi, dan 
berkomunikasi dengan bahasa Indonesia 

secara lugas, langsung, dan lancar. Maka 
dengan latar itu, suatu saat akan dihasilkan 
karya-karya besar dari orang Indonesia 

dengan bahasa Indonesia yang mantap. Hal 
ini tentunya harus menjadi obsesi setiap 

guru bahasa Indonesia dengan didasari 
oleh kekuatan konsep dan kekuatan 
mengembangkan strategi pembelajarannya. 

 
Strategi Menjadikan Pembelajaran 

Bahasa Indonesia Tidak Terlupakan 

       Sebagaimana yang diuraikan oleh 
Melvin L. Silberman (2006:247), sebagian 

guru mengajar hingga batas akhir masa 
sekolah, semester, atau bidang studi. 

Mereka mungkin beranggapan bahwa pada 
saat-saat akhir mereka dapat menjejalkan 
lebih banyak informasi dan menyelesaikan 

topik dan materi yang masih dalam agenda 
mereka. Makna dari menyelesaikan mata 

pelajaran masih perlu dipertanyakan 
karena adakalanya guru hanya sekadar 
menyelesaikan materi yang masih tersisa. 

Memaksakan diri untuk mengajar hingga 
batas akhir seringkali berakibat pada 

terjadinya pembelajaran yang tidak tertata, 
ada yang terlewatkan, atau ada yang masih 
belum jelas. Sebaliknya, bila kegiatan 

belajar bersifat aktif, ada peluang 
terjadinya pemahaman. Bila kita 

menyediakan waktu untuk memantapkan 
apa yang telah dipelajari, maka ada 
peluang untuk terjadinya pengingatan. 

       Pikirkanlah, apa yang terjadi bila 
seseorang bekerja keras mengunakan 

komputer, mencari informasi, 

memecahkan masalah, dan menyusun 

konsep, namun ia lupa menyimpan hasil 
pekerjaannya. Tentu saja, seluruh 

pekerjaan tersebut akan hilang sia-sia. 
Demikian juga, hasil pembelajaran dapat 
menghilang bila siswa tidak diberi 

kesempatan untuk menyimpannya.  
       Di samping menyimpan apa yang telah 

dipelajari, penting pula untuk 
menikmatinya. Sebagaimana pengalaman, 
pembelajaran akan dapat dinikmati bila 

ada kesempatan untuk mengingatnya dan 
memberinya sentuhan akhir yang dapat 

menyentuh perasaan.  
       Ada banyak tindakan positif yang bisa 
kita lakukan untuk penutup mata pelajaran 

yang bermakna dan barangkali 
takterlupakan. Di bagian ini, Silberman 

(2004:249) membagi dalam empat kategori 
berikut. 
 

1. Strategi Peninjauan Kembali 

Satu di antara yang pasti untuk 

membuat pembelajaran tetap melekat 
dalam pikiran adalah dengan 
mengalokasikan waktu untuk meninjau 

kembali apa yang telah dipelajari. 
Materi yang telah dibahas oleh siswa 

cenderung lima kali lebih melekat di 
dalam pikiran ketimbang materi yang 
tidak. Hal itu karena pembahasan 

kembali memungkinkan siswa untuk 
memikirkan kembali informasi tersebut 

dan menemukan cara untuk 
menyimpannya di dalam otak. 

Berikut ini merupakan 

serangkaian strategi untuk mendukung 
peninjauan kembali. 

a. Pencocokan Kartu Indeks 
Strategi ini merupakan cara aktif 

dan menyenangkan untuk meninjau 

ulang materi pelajaran. Cara ini 
memungkinkan siswa untuk 

berpasangan dan memberi 
pertanyaan kuis kepada temannya. 
Prosedur yang dilakukan adalah 

sebagai berikut. 
(1) Pada kartu indeks yang terpisah, 

tulislah pertanyaan tentang 
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apapun yang diajarkan di kelas. 

Buatlah kartu pertanyaan dengan 
jumlah yang sama dengan 

setengah jumlah siswa. 
(2) Pada kartu yang terpisah, 

tulislah jawaban atas masing-

masing pertanyaan itu. 
(3) Campurkan dua kumpulan kartu 

itu dan kocoklah. 
(4) Berikan satu kartu untuk satu 

siswa, sebagian siswa 

mendapatkan pertanyaan dan 
sebagian lain mendapatkan 

jawabannya. 
(5) Perintahkan siswa untuk 

mencari kartu pasangan mereka. 

Jika sudah terbentuk pasangan, 
mintalah mereka duduk 

bersama. 
(6) Bila semua pasangan yang 

cocok telah duduk bersama, 

mintalah tiap pasangan untuk 
memberikan kuis kepada siswa 

lain dan menantangnya untuk 
memberikan jawabannya. 

 

b. Peninjauan Ulang Topik 
Strategi ini memberi siswa 

tantangan untuk mengingat apa yang 
telah dipelajari dalam tiap topik. Ini 
merupakan cara yang bagus untuk 

membantu siswa meninjau ulang 
materi yang telah dibahas. Prosedur 

yang dilakukan adalah sebagai 
berikut. 
(1) Pada akhir pelajaran, berikan 

siswa sebuah daftar topik yang 
telah dibahas. Jelaskan bahwa 

Anda ingin mengetahui apa yang 
mereka ingat tentang topik-topik 
itu dan apa saja yang telah 

mereka lupakan. Upayakan 
suasana tetap santai agar mereka 

tidak merasa terancam oleh 
aktivitas itu. 

(2) Mintalah mereka untuk 

mengingat hal-hal seputar topik 
yang telah dibahas. Ajukan 

pertanyaan semisal: 

(a) Mengacu kepada hal apakah 

topik ini?  
(b) Mengapa topik ini penting? 

(c) Nilai apa yang kalian 
dapatkan dari topik ini? 

(d) Pengalaman belajar apa saja 

yang kita dapatkan dari tiap 
topik? 

(3) Lanjutkan pengajuan pertanyaan 
itu secara kronologis hingga 
Anda menyinggung semua   

materi yang pernah dibahas. 
(4) Sewaktu membahas isinya, 

buatlah pertanyaan penyimpul 
sesuai dengan yang Anda 
kehendaki. 

 
c.  Memberikan Pertanyaan dan 

Mendapatkan Jawaban 

Ini merupakan strategi 
pembentukan tim untuk melibatkan 

siswa dalam peninjauan kembali 
materi pada pelajaran sebelumnya 

atau pada akhir pelajaran. Prosedur 
yang dilakukan adalah sebagai 
berikut. 

(1) Berikan dua kartu indeks kepada 
masing-masing siswa. 

(2) Mintalah tiap siswa melengkapi 
kalimat berikut ini: 
Kartu 1: Saya memiliki 

pertanyaan tentang .... 
Kartu 2: Saya bisa menjawab 

pertanyaan tentang .... 
(3) Buatlah sub-subkelompok dan 

mintalah tiap kelompok untuk 

memilih pertanyaan yang 
relevan untuk diajukan dan 

pertanyaan yang paling menarik 
untuk dijawab dari kartu anggota 
kelompok mereka. 

(4) Mintalah tiap subkelompok 
untuk melaporkan pertanyaan 

untuk diajukan yang mereka 
pilih. Pastikan apakah ada siswa 
yang dapat menjawab 

pertanyaan itu. Jika tidak, guru 
harus menjawabnya. 
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(5) Mintalah tiap kelompok untuk 

melaporkan pertanyaan untuk 
dijawab yang mereka pilih. 

Perintahkan anggota sub-
subkelompok untuk berbagi 
jawaban dengan siswa yang lain. 

 
d. Teka – Teki Silang 

Penyusunan tes peninjauan kembali 
dalam bentuk teka-teki silang akan 
mengundang minat dan partisipasi 

siswa. Teka-teki silang diisi secara 
perorangan atau kelompok. Prosedur 

yang dilakukan adalah sebagai berikut. 
(1) Langkah pertama menjelaskan 

beberapa istilah atau nama-nama 

penting yang terkait dengan mata 
pelajaran yang telah diajarkan. 

(2) Susunlah sebuah teka-teki 
sederhana berkait dengan materi 
yang diajarkan. 

(3) Susunlah kata-kata pemandu 
pengisian teka-teki silang. Gunakan 

jenis berikut: definisi singkat, 
sebuah kategori yang cocok dengan 
unsurnya, sebuah contoh, sinonim 

atau antonim. 
(4) Bagikan teka-teki kepada siswa, 

baik perorangan maupun 
kelompok. 

(5) Tetapkan batas waktu. Berikan 

penghargaan kepada individu atau 
kelompok yang paling banyak 

memiliki jawaban benar. 
 

e. Ikhtisar Siswa 

Strategi ini memberikan kesepatan 
siswa mengikhtisarkan apa yang telah 

mereka pelajari, kemudian 
menyajikannya kepada siswa lain. Cara 
ini merupakan langkah yang baik untuk 

mendorong siswa merekapitulasi apa 
yang telah mereka pelajari dengan cara 

mereka sendiri. Prosedur yang 
dilakukan adalah sebagai berikut. 
(1) Jelaskan kepada siswa bahwa jika 

guru sendiri yang membuatkan 
ikhtisar pelajaran, itu berarti 

bertentangan dengan prinsip belajar 

aktif. 
(2) Bagilah siswa menjadi beberapa 

kelompok beranggotakan dua 
hingga empat siswa. 

(3) Mintalah setiap kelompok untuk 

membuat ikhtisar topik yang telah 
mereka pelajari. Doronglah mereka 

untuk membuat uraian singkat, peta 
pikiran, atau instrumen lain. 
Gunakan di antara pertanyaan 

berikut untuk memandu pekerjaan 
mereka,  

(4) misalnya (1) Apakah topik utama 
yang telah kita bahas? (2) Apakah 
poin-poin utama yang 

dikemukakan dalam pelajaran hari 
ini? (3) Pengalaman apa yang 

kalian dapatkan berkait dengan 
pelajaran hari ini? Manfaat apa 
yang kalian dapatkan darinya? (4) 

Gagasan atau saran apa yang ingin 
kalian sampaikan? 

(5) Mintalah masing-masing kelompok 
untuk berbagi ikhtisar mereka. 

(6) Beri tepuk tangan atas usaha 

mereka. 
 

2. Strategi Penilaian Sendiri 
Akhir mata pelajaran, atau akhir 
semester merupakan waktu untuk 

melakukan perenungan. Apa yang telah 
saya pelajari? Apa saja yang perlu 

diperbaiki? Apa saja keterampilan saya? 
Menyediakan waktu untuk penilaian 
diri memberi siswa kesempatan untuk 

mengkaji apa yang bisa mereka 
dapatkan dari pelajaran. Strategi berikut 

merupakan cara-cara terstruktur untuk 
meningkatan jenis penilaian diri. Hal ini 
merupakan penutup pelajaran yang 

memberi makna bagi pengalaman 
siswa. 

 
a. Mempertimbangkan Kembali 

Satu di antara cara paling efektif 

untuk mendesain sebuah unit atau 
materi pelajaran adalah meminta siswa 

mengemukakan pandangan mereka 
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tentang topik pelajaran semenjak awal, 

kemudian menilai kembali pandangan 
tersebut pada akhir pelajaran. Ada 

beberapa cara untuk melakukan bentuk 
pertimbangan kembali. Prosedur yang 
dilakukan adalah sebagai berikut.   

(1) Mintalah siswa mengungkapkan 
pendapat mereka tentang topik 

pelajaran pada awal unit atau mata 
pelajaran. Sebagai contoh, 
tanyakan tentang: (a) Apa yang 

menjadikan ---------- efektif? 
(misalnya, tugas akhir). (b) Apa 

manfaat ----------? (misalnya, surat 
pribadi). (c) Apa saran yang hendak 
mereka sampaikan -----? (misalnya, 

aktor yang baik). 
(2) Gunakan satu di antara format 

berikut: (a) Diskusi kelompok. (b) 
Kuesioner. (c) Debat pembuka. (d) 
Pertanyaan tertulis. 

(3) Pada akhir mata pelajaran, mintalah 
siswa untuk kembali 

mengemukakan pendapat mereka. 
(4) Tanyakan kepada siswa apakah 

pandangan mereka masih sama 

ataukah sudah berubah. 
 

b. Keuntungan dari Investasi 
Strategi ini meminta siswa untuk 

menilai apakah mereka akan 

mendapatkan manfaat dari pelajaran. 
Dengan ini, berarti menempatkan siswa 

dalam posisi memiliki harapan tentang 
apa yang mereka pelajari, bukan hanya 
sekadar mengikuti pelajaran. Prosedur 

yang dilakukan adalah sebagai berikut. 
(1) Pada awal, mintalah siswa 

menuliskan apa yang bisa mereka 
dapatkan dari pelajaran. Berikut ini 
beberapa cara menyusun latihan: 

(a) Mintalah siswa membuat daftar 
berisi tujuan belajar atas topik atau 

pelajaran tersebut. (b) Mintalah 
siswa membuat daftar berisi apa 
yang menurut mereka sulit atau 

tidak menarik. (c) Mintalah siswa 
untuk membuat daftar berisi cara-

cara yang mereka gunakan untuk 

memanfaatkan apa yang mereka 

telah pelajari. 
(2) Luangkan waktu secara berkala 

bagi siswa untuk membaca 
pernyataan awal dan 
mempertimbangkan nilai-nilai apa 

yang mereka dapatkan. 
(3) Pada akhir penyajian materi, akhir 

pelajaran, atau akhir semester, 
mintalah siswa untuk menilai 
apakah investasi waktu dan usaha 

mereka di kelas ada manfaatnya 
jika ditinjau dari apa yang menjadi 

harapan mereka di awal pelajaran. 
(4) Mintalah umpan balik dari siswa 

lain. 

 
c. Galeri Belajar 

Strategi ini merupakan suatu cara 
untuk menilai dan mengingat apa yang 
telah siswa pelajari selama ini. Prosedur 

yang dilakukan adalah sebagai berikut. 
(1) Bagilah siswa menjadi beberapa 

kelompok beranggotakan dua 
hingga empat orang. 

(2) Mintalah tiap kelompok 

mendiskusikan apa yang 
didapatkan dari pelajaran yang 

telah diikuti. Boleh mencakup hal 
berikut ini: (a) Pengetahuan baru. 
(b) Keterampilan baru. (c) 

Peningkatan dam bidang ------- 
(misalnya, keterampilan menulis 

naskah pidato). (d) Minat baru di 
bidang ------ (misalnya, sastra). (e) 
Percara diri dalam ------ (misalnya, 

menyampaikan gagasan). 
(3) Mintalah mereka membuat daftar 

pada karton berisi hasil 
pembelajaran, dan memberi judul 
“Hal-hal Yang kita Dapatkan”, 

kemudian tempelkan pada dinding. 
(4) Mintalah para siswa untuk berjalan 

melewati tiap daftar sambil 
memberikan tanda centang di dekat 
hasil belajar yang mereka dapatkan 

pada daftar selain dari daftarnya 
sendiri. 
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(5) Surveilah, cermati hasil 

pembelajaran yang paling umum, 
jelaskan hasil yang tidak biasa atau 

tidak diduga-duga. 
 

d. Penilaian Diri Secara Fisik 

Strategi ini menjadikan siswa dapat 
menilai seberapa banyak yang mereka 

pelajari atau mengubah pendirian yang 
mereka miliki sebelum mengikuti 
pelajaran.Prosedur yang dilakukan 

adalah sebagai berikut. 
(1) Buatlah beberapa pertanyaan yang 

menilai perubahan siswa, misalnya 
(a) Saya berubah pendirian tentang 
... lantaran mengikuti pelajaran ini. 

(b) Saya mengalami peningkatan 
keterampilan di bidang .... (c) Saya 

mempelajari informasi dan konsep 
baru. 

(2) Sisihkan meja atau kursi ke 

samping ruangan, mintalah mereka 
berdiri di bagian belakang ruangan. 

(3) Buatlah skala penilaian angka 1 – 5 
pada papan tulis, atau tempel pada 
dinding. Guru membacakan 

pernyataan, siswa diminta berdiri di 
depan angka yang paling cocok 

dengan peniaian dirinya. 1 = sangat 
tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = 
ragu-ragu, 4 = setuju, dan 5 = 

sangat setuju. Sarankan kepada 
siswa untuk menilai diri mereka 

secara realistis. 
(4) Setelah terbentuk barisan berbagai 

posisi di depan, mintalah mereka 

berbagi alasan mengapa memilih 
penilaian itu. Hargai kejujuran 

mereka. 
(5) Setelah mendengar pendapat siswa 

lain, berikan kesempatan jika ada 

siswa yang ingin mengubah posisi 
angka mereka. 

 
e. Mozaik Penilaian 

Strategi ini menggunakan kegiatan 

membuat gambar mozaik yang 
memungkinkan siswa menilai diri 

mereka dengan cara yang kreatif. 

Prosedur yang dilakukan adalah sebagai 

berikut. 
(1) Kumpulkan beberapa Koran atau 

majalah. Sediakan gunting, lem 
atau isolasi. 

(2) Mintalah siswa membuat mozaik 

yang menunjukkan apa yang telah 
mereka pelajari dan atau perubahan 

apa yang mereka alami setelah 
mengikuti pelajaran. 

(3) Buatlah saran-saran berikut: (a) 

Gunting kata-kata dari iklan koran 
atau majalah yang menjelaskan 

pandangan, pengetahuan, atau 
keterampilan kalian. (b) Tempel 
gambar visual secara grafis dapat 

menjelaskan apa yang kalian capai. 
(c) Gunakan spidol untuk member 

nama mozaik tersebut. 
(4) Ciptakan sebuah galeri penilaian. 

Mintalah siswa mengunjungi hasil-

hasilnya dan memberikan komentar 
tentang mozaik yang dipajang. 

 
3. Perencanaan Masa Depan 

Hal-hal yang telah dipelajari di kelas 

mempengaruhi apa yang akan dilakukan 
siswa di masa akan datang. Strategi-

strategi berikut ini dirancang untuk 
mendukung perencanaan masa depan. 
 

a. Tetaplah Belajar 
Strategi ini memungkinkan siswa 

menemukan cara-cara untuk terus 
mempelajari mata pelajaran yang Anda 
ajarkan. Prosedur yang dilakukan 

adalah sebagai berikut. 
(1) Kemukakan harapan agar siswa 

tidak berhenti belajar hanya karena 
pelajaran telah berakhir. 
Kemukakan pula ada banyak cara 

untuk terus belajar secara mandiri. 
(2) Tunjukkan, satu di antara cara itu 

dengan membuat daftar gagasan 
mereka sendiri untuk „terus 
mempelajari‟. 

(3) Buatlah sub-sub kelompok, 
mintalah masing-masing untuk 
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mencetuskan gagasan. Jika selesai, 

mintalah mereka berbagi gagasan. 
 

b. Stiker Yang Sangat Lengket 
Strategi ini memungkinkan siswa utuk 
membuat pengingat, yang bisa 

mengingatkan mereka agar 
menggunakan apa yang telah mereka 

pelajari. Stiker bisa ditempel di mana-
mana, asal mudah dibaca setiap saat. 
Prosedur yang dilakukan adalah sebagai 

berikut. 
(1) Mintalah siswa membuat stiker 

imajiner yang isinya mengiklankan 
tentang suatu hal yang mereka 
pelajari, pemikiran utama atau 

penggalan saran yang mereka ingat, 
langkah pemraktikan, atau 

pertanyaan untuk diajukan. 
(2) Sediakan bahan dan perlengkapan 

untuk membuat stiker seatraktif 

mungkin. 
(3) Buatlah galeri pajangan stiker dan 

siswa diminta untuk mengamati. 
Setelah itu, pastikan semua siswa 
membawa pulang stiker mereka 

untuk dipajang di tempat yang 
menurut mereka cocok. 

 
c. Dengan Ini Saya Tetapkan Bahwa …. 

Strategi yang banyak dipraktikkan 

untuk mendapatkan komitmen terhadap 
penerapan atas apa yang telah dipelajari 

di kelas. Hal ini, juga merupakan cara 
yang baik untuk membantu siswa 
mengingat pelajaran yang telah lama 

berlalu. Prosedur yang dilakukan adalah 
sebagai berikut. 

(1) Mintalah siswa mengatakan apa 
yang mereka dapatkan dari 
pelajaran. Catat cetusan pikiran dan 

pajanglah dalam bentuk daftar 
campuran. 

(2) Berikan selembar kertas kosong 
dan sebuah amplop. Mintalah 
mereka menulis sepucuk surat yang 

mengindikasikan apa yang telah 
mereka pelajari, dan sarankan 

untuk memulai surat dengan kata-

kata “Dengan ini saya tetapkan 

bahwa ….”. Surat itu bersifat 
rahasia dan masukkan dalam 

amplop yang dilem. 
(3) Tuliskan alamat diri sendiri dengan 

jelas, dan pastikan kapan mereka 

akan mengirim surat tersebut ke 
alamat mereka sendiri. 

 

d. Kuesioner Lanjutan 
Ini merupakan strategi yang cerdik 

untuk meningkatkan kesadaran siswa 
akan pelajaran setelah lama berakhir. 

Strategi ini juga berfungsi sebagai cara 
untuk tetap berhubungan dengan siswa. 
Prosedur yang dilakukan adalah sebagai 

berikut. 
(1) Informasikan kepada siswa bahwa 

guru hendak mengirim kuesioner 
lanjutan beberapa hari, minggu, 
atau bulan mendatang. Kuesioner 

itu dimaksudkan untuk (a) 
membantu mereka mengevaluasi 

apa yang telah mereka pelajari dan 
seberapa bagus capaian mereka, 
dan (b) memberi guru umpan balik. 

(2) Ketika menyusun kuesioner, 
pertimbangkan beberapa saran 

berikut: (a) Upayakan nada 
pertanyaan informal dan ramah. (b) 
Mulai dengan pertanyaan yang 

mudah lebih dulu, dan gunakan 
format semisal checklist, skala 

penilaian, kalimat taklengkap, atau 
esai pendek. 

 

4. Ucapan Perpisahan 
Pada umumnya siswa mengalami 

rasa kedekatan dengan teman sekelas. 
Mereka perlu mengucapkan perpisahan 
satu dengan lain dan mengungkapkan 

penghargaan mereka atas dukungan dan 
dorongan yang diberikan selama 

mengikuti pelajaran. Ada banyak cara 
untuk membantu menyemarakkan 
suasana perpisahan ini. Strategi berikut 

ini cukup baik untuk diterapkan. 
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a. Papan Scrabble Perpisahan 

Strategi ini memungkinkan siswa untuk 
berkumpul bersama pada akhir 

pelajaran dan mengenang kembali apa 
yang telah mereka peroleh bersama. 
Prosedur yang dilakukan adalah sebagai 

berikut. 
(1) Buatlah pajangan besar dengan 

judul mata pelajaran.  
(2) Berikan spidol kepada siswa. 

Jelaskan cara membuat kata-kata 

dengan sistem scrabbel dengan 
menggunakan judul yang dipajang 

sebagai pangkal katanya. 
Pertimbangkan cara pembentukan 
kata sebagai berikut ini: (a) Secara 

mendatar atau menurun. (b) 
Dimulai dengan, diakhiri dengan, 

dan disisipi dengan huruf apa saja 
yang sudah tersedia. 

(3) Tetapkan batas waktu. Pembagian 

kerja, sebagian mereka melakukan 
pencatatan dan sebagian lain 

mencari kata-kata baru. 
(4) Ucapkan kata “mulai”, mintalah 

siswa untuk menghitung  kata-kata, 

berikan tepuk tangan meriah 
bersama sebagai penghargaan atas 

catatan visual yang menarik yang 
berisi pengalaman mereka. 

 

b. Menjalin Hubungan 
Strategi ini merupakan kegiatan secara 

simbolik menggambarkan sebuah pelajaran 
yang hampir diakhiri. Aktivitas ini cocok 
bagi siswa yang sudah terjalin hubungan 

erat satu dengan lainnya. Prosedur yang 
dilakukan adalah sebagai berikut. 

(1) Gunakan seutas benang untuk 
menghubungkan siswa dalam artian 
harfiah atau simbolik. 

(2) Minta siswa untuk membentuk 
lingkaran. Mulai dengan pernyataan 

singkat apa yang guru alami selama 
memberikan pelajaran, kemudian 
berikan bundelan benang kepada 

siswa di sisi lain dalam lingkaran. 
Mintalah ia memberikan pernyataan 

sebagai hasil dari keikutsertaannya 

dalam pelajaran. Demikian seterusnya 

hingga seluruh siswa ambil bagian 
dalam kegiatan itu. Formasi yang 

dihasilkan adalah sebuah jaring 
benang yang mengaitkan mereka 
sebagai bagian dari anggota 

kelompok. 
(3) Lengkapi dengan menyatakan bahwa 

program ini sebagai pengumpulan 
individu yang mau menjalin hubungan 
dan belajar satu dengan lainnya. 

Kemudian guntinglah benang dan 
ucapkan penghargaan atas minat, 

gagasan, waktu dan usaha mereka. 
 

 

 

c. Foto Bersama 

Strategi ini merupakan aktivitas yang 
mengakui sumbangsih setiap siswa 
sembari mengenang seluruh teman 

sekelas. Prosedur yang dilakukan 
adalah sebagai berikut. 

(1) Kumpulkan seluruh siswa untuk 
diambil foto bersama. Bagilah 
mereka menjadi tiga deret. Satu 

deret jongkok di lantai, satu deret 
duduk di kursi, dan satu deret 

berdiri di belakang kursi. Ketika 
mengambil gambar, ucapkan kata 
perpisahan atas keikutsertaan 

mereka demi keberhasilan 
pelajaran. 

(2) Mintalah siswa berbagi pendapat 
terakhir mereka dengan kelompok, 
dan mintalah kelompok untuk 

bertepuk tangan kepada siswa 
tersebut atas kontribusinya bagi 

kelas. Gunakan sesi foto bersama 
sebagai kesempatan untuk 
meninjau seberapa inti pelajaran. 

(3) Setelah dicetak, berikan masing-
masing kelompok (deret) selembar 

foto, mintalah mereka menuliskan 
pendapat akhir pada selembar 
kertas dan menempelkannya di 

dinding sebagai upaya alternatif 
membuat kenangan perpisahan 

bersama. 



E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya; Volume 1 Edisi Tahun 2013 Hal. 12 
 

d. Ujian Akhir 

Kegiatan ini merupakan cara 
menyenangkan untuk mengenang 

kegiatan yang berlangsung di kelas. 
Prosedur yang dilakukan adalah sebagai 
berikut. 

(1) Beri siswa kertas kosong dan 
katakan kepada mereka bahwa ini 

saatnya “ujian akhir.” Upayakan 
mereka tegang menghadapi 
kegiatan ini. 

(2) Mintalah mereka menulis secara 
urut banyaknya aktivitas belajar 

yang telah mereka jalani. (Sampai 
di sisi, kemukakan bahwa ini 
merupakan tantangan yang 

menyenangkan yang tidak akan 
dinilai.) 

(3) Setelah setiap siswa selesai atau 
menyerah, buat daftar kegiatan 
belajar campuran dari seluruh 

siswa. Lakukan penyesuaian 
sampai daftar urutan belajar itu 

benar, lalu pajang. 
(4) Mintalah siswa untuk mengenang 

pengalaman, mengingat saat 

menyenangkan, saat bekerjasama, 
dan berbagi pendapat. 

(5) Adakan diskusi acara mengenang 
kembali menghadirkan semacam 
suasana perpisahan yang nuansa 

emosionalnya kuat bagi seluruh 
siswa. Biarkan mereka 

menginterpretasikan kata-kata 
sehingga dapat menciptakan 
ruangan yang penuh tawa dan 

nostalgia bagi seluruh anggota 
kelas. 

 
Simpulan 
       Zaman semakin akhir, tantangan 

semakin besar dan kompleks. Perubahan 
tantangan berjalan dari hitungan waktu ke 

waktu, sedangkan perubahan sistem 
berjalan dengan cukup lamban. Sekolah 
rupanya  kurang lagi memadai sebagai 

tempat tumbuh kembang siswa, yang 
terjadi justru menjadi tempat yang 

membosankan sehingga tantangan 

sekarang sudah berubah menjadi 

gangguan. 
       Dari uraian di atas, kiranya jelas 

bahwa kita memerlukan perubahan 
paradima pendidikan. Perubahan tersebut 
tentu membutuhkan orang-orang berani 

menguji, memperbaiki, bahkan dengan 
menyesuaikan dengan realitas yang ada 

dan berkembang di masyarakat. Mereka 
meyakini bahwa dunia sudah berubah, 
maka mereka pun tentu siap untuk 

berubah. Mereka tidak hanya terbelenggu 
oleh dunia verbalistis, yakni hanya pandai 

berkata-kata namun tidak pernah berani 
untuk menerapkannya, melainkan mereka 
itulah yang konsisten dengan 

perkataannya, berani beruji coba, tidak 
takut salah, tidak sungkan-sungkan 

bertanya, terbuka, akomodatif terhadap ide 
yang berkembang. 
       Upayakan agar pengajaran yang 

disajikan sejelas-jelasnya, berbagai strategi 
bisa kita terapkan, bahkan ciptakan sendiri. 

Pembelajaran bahasa Indonesia tentunya 
juga harus mengikuti arus perubahan, 
bukan malah bertahan pada status quo 

paradigma lama yang menjadikan siswa 
mengalami kebingungan yang berakibat 

dapat menghambat mereka memeroleh 
manfaat dari pembelajaran tersebut. Yang 
penting adalah berbuat atau beraksi 

senyatanya. Untuk mencobanya…, siapa 

taaakuuut …! 
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Abstract 

 

Lesson Study is training method of educator profession through study research in 

collaboration and extended manners, based on collegiality and mutual learning principles, so, it will 
be constructed a studying community. 

Still, there are students that classified in good ability, but they do not want to raise fingers or 

answer problems actively before a teacher points them. Next, for group of students with middle or 
low ability, they are in scary situation. Globally, they bend their heads quietly if a teacher gives 

question or problem to students. 
Studying the Functional Graphic/Mapping Material on the 8 th C grade, starts with giving 

structural job for a material that will be taught. Than, the assignment is done in team with spirit, 

mutual cooperation and participation actively. Next, on the face to face encounter, mathematic 
tournament is applied, that can give result there are active raising and students skill in studying. At 

last, the result of the study is also raising. 
Based on analysis and reflection, it seems that students are very enthusiastic in doing working 

group. Most students can interact well, participate actively and enthusiast in studying group, 

although  it’s  still  imperfect yet. In lesson study activity, it can be concluded that students’ 
participation and studying enthusiastic can raise by cooperative studying model  tournament tipe 
through lesson study. By implanting participation actively and studying enthusiastic, it is hoped that 

students can do socialization and help each other in team. 
 

Kata kunci: partisipation, team game tournament, lesson study 
 
 

Pendahuluan 

Pembelajaran matematika  tidak lagi 

mengutamakan pada penyerapan melalui 
pencapaian informasi, tetapi lebih 
mengutamakan pada pengembangan 

kemampuan dan pemrosesan informasi. 
Untuk itu aktivitas peserta didik perlu 

ditingkatkan melalui latihan-latihan atau 
tugas matematika dengan bekerja 
kelompok kecil dan menjelaskan ide-ide 

kepada orang lain. (Hartoyo, 2000: 24). 
Langkah-langkah tersebut 

memerlukan partisipasi aktif dari siswa. 
Untuk itu perlu ada metode pembelajaran 
yang melibatkan siswa secara langsung 

dalam pembelajaran. Adapun metode 
yang dimaksud adalah metode 

pembelajaan kooperatif. Pembelajaran 

kooperatif adalah suatu pengajaran yang 
melibatkan siswa bekerja dalam 

kelompok-kelompok untuk menetapkan 
tujuan bersama. Felder, (1994: 2). 

Pembelajaran kooperatif  lebih  

menekankan interaksi antar siswa. Dari 
sini siswa akan melakukan komunikasi 

aktif dengan sesama temannya. Dengan 
komunikasi tersebut diharapkan siswa 
dapat menguasai materi pelajaran dengan 

mudah karena “siswa lebih mudah 
memahami penjelasan dari kawannya 

dibanding penjelasan dari guru karena 
taraf pengetahuan serta pemikiran mereka 
lebih sejalan dan sepadan”. (Sulaiman 

dalam Wahyuni 2001: 2). 
Siswa SMP adalah individu yang 

menginjak proses dewasa. Oleh karena itu  
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setiap hari,  setiap guru mata pelajaran 

selalu memberi tantangan dengan 
menyodorkan sejumlah masalah baru 

meminta siswa untuk menyelesaikannya. 
Kecenderungan kegiatan seperti itu tidak 
terkecuali pada mata pelajaran 

matematika. 
Masalah tersebut akan menumpuk 

apabila dalam mencari solusinya selalu 
menghadapi frustasi yang dikarenakan 
kesulitan tidak tahu harus berbuat apa, 

tidak terlatih menghadapi masalah berat, 
bergantung orang lain dalam 

menyelesaikan masalahnya, dan lain 
sebagainya.  

 Dari hasil diskusi dengan MGMP 

Matematika dan pelatihan lesson study 
SMP Kota Surabaya , terungkap bahwa 

dalam pembelajaran Matematika yang 
selama ini diterapkan oleh guru adalah 
ceramah, tanya jawab dan pemberian 

tugas. Guru menjelaskan suatu topik 
matematika, kemudian menanyakan 

apakah siswanya ada yang merasa 
kesulitan.  

Setelah itu kegiatan dilanjutkan 

dengan memberi tugas berupa soal-soal 
latihan dari buku atau soal buatan guru 

yang ditulis di papan tulis untuk 
dikerjakan siswanya. Pada umumnya 
mereka mengeluhkan siswanya berada 

jauh pada kenyataan harapan di atas. 
Demikian halnya siswa-siswi SMP Negeri 

47 Surabaya dalam belajar matematika 
sebelum ini kegiatan siswanya masih 
sangat ditentukan oleh guru.  

Secara umum guru dalam kelas 
dapat mengamati siswanya dalam tiga 

kelompok. Kelompok pertama adalah 
siswa yang tergolong berkemampuan 
baik, mereka  tidak mau aktif tunjuk jari 

atau aktif menjawab soal sebelum 
ditunjuk oleh guru. Selanjutnya kelompok 

kedua dan ketiga yakni siswa 
berkemampuan sedang dan 
berkemampuan rendah, mereka berada 

dalam situasi ketakutan. Pada umumnya 
mereka menunduk diam apabila guru 

melempar pertanyaan atau masalah 

kepada siswa.  

Apabila dengan sengaja guru 
menunjuk pada anak kelompok pertama, 

umumnya mereka dapat menjawab atau 
dapat menyelesaikan masalah yang 
ditanyakan padanya. Selanjutnya apabila 

guru menunjuk pada siswa tergolong 
kelompok kedua dan ketiga selalu saja 

membangkitkan kemarahan guru, 
disamping mereka tidak bisa menjawab 
ditambah lagi sikap diam tanpa 

menunjukkan ekspresi usaha memperbaiki 
diri.  

Dari pengalaman pembelajaran 
seperti tersebut di atas menumbuhkan 
pemikiran saya, bagaimana hal kurang 

baik tersebut dapat diubah untuk 
diperbaiki. Muncul suatu gagasan untuk 

berkolaborasi mencari solusi masalah di 
atas. Menemukan cara bagaimana 
memberi peran masing-masing siswa 

sesuai dengan kemampuan yang mereka  
miliki.  

Pembelajaran kooperatif model 
tournament lesson study  dimaksudkan 
siswa berada dalam kelompok masing-

masing menjadi pemimpin dalam 
tugasnya. Dalam pembelajaran tatap 

muka, antar kelompok dipacu dengan 
mengadakan kompetisi memecahkan 
masalah matematika yang berasal dari 

guru.  
Dengan adanya turnamen 

matematika tersebut siswa diberi 
kesempatan untuk berlomba melakukan 
unjuk kemampuan. Siswa yang menjadi 

pemimpin bidang kemampuan akademik 
bertanggung jawab menjelaskan pada 

rekan sekelompoknya.  
 
Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka dapat dirumuskan suatu masalah 
sebagai berikut: 

(1) Bagaimana peningkatan partisipasi  
siswa dengan diterapkannya metode 
pembelajaran kooperatif model 

tournament lesson study pada siswa 
kelas VIIIC SMP N 47 Surabaya? 
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(2) Bagaimana peningkatan partisipasi  

siswa dengan diterapkannya metode 
pembelajaran kooperatif model 

tournament lesson study pada siswa 
kelas VIIIC SMP N 47 Surabaya? 

 

Partisipasi dan Semangat Belajar 

Menurut Sunaryo (2003:27), untuk 

mencapai partisipasi maksimal belajar 
siswa, dalam pembelajaran harus ada 
komunikasi yang jelas antara guru dengan 

siswa, sehingga kegiatan belajar oleh 
siswa dapat berdaya guna dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. Pertisipasi siswa 
dalam pembelajaran bisa positif maupun 
negatif. Aktivitas siswa yang positif 

misalnya; mengajukan pendapat atau 
gagasan, mengerjakan tugas atau soal, 

komunikasi dengan guru secara aktif 
dalam pemebelajaran dan komunikasi 
dengan sesama siswa sehingga dapat 

memecahkan suatu permasalahan yang 
sedang dihadapi.  

Sedangkan aktivitas siswa yang 
negatif, misalnya menganggu sesama 
siswa pada saat proses belajar mengajar di 

kelas, melakukan kegiatan lain yang tidak 
sesuai dengan pelajaran yang sedang 

diajarkan oleh guru. 
Semangat belajar matematika adalah 

proses komunikasi antara siswa dan guru 

dalam lingkungan kelas baik proses akibat 
dari hasil interaksi siswa dan guru, siswa 

dengan siswa sehingga menghasilkan 
perubahan akademik, sikap, tingkahlaku 
dan keterampilan yang dapat diamati 

melalui, perhatian siswa, kesungguhan 
siswa, kedisiplinan siswa, keterampilan 

bertanya/menjawab siswa. 
 

Pembelajaran Kooperatif Model 

Tournaments 

Kegiatan pembelajaran yang 

didasarkan pada pembelajaran kooperatif 
tipe TGT menurut Slavin (dalam 
Ratumanan, 2002:116) aktivitas 

pembelajarannya berupa: 
(1) Presentasi : Penyajian materi 

pembelajaran oleh guru. 

(2) Belajar kelompok : Siswa 

mengerjakan lembaran kerja 
(worksheet) dalam kelompok 

masing-masing untuk menguasai 
materi, 

(3) Turnamen : Siswa-siswa melakukan 

permainan akademis pada setiap 
meja turnamen yang terdiri dari 4 

orang dengan kemampuan homogen. 
(4) Penghargaan kelompok : skor 

kelompok dihitung didasarkan pada 

skor turnamen anggota kelompok, 
dan tim dihargai ,jika mereka 

mencapai kriteria yang ditetapkan. 
Dari penetapan anggota kelompok 

dibentuklah tim dengan ketentuan tim - 1 

beranggota A 1, B 1, C 1, dan D 1, tim - 

2 beranggotakan A2, B2, C2, dan D2, 

…dst, tim - 10 beranggotakan A10, B10, 

C10, dan D10. Anggota dari tim yang 

terbentuk mempunyai kemampuan 

akademiknya beragam, hal ini 

dikarenakan anggota tim berasal dari 

berbagai kelompok. Dan untuk lebih 

jelasnya dapat diperhatikan tabel berikut: 

Tabel 1  Penetapan Kelompok dan  
               Pembentukan Tim 

No

. 

Kelompok Atas 
(A) 

Kelompok 
Menengah 1 

(B) 

Kelompok 
Menengah 2 

(C) 

Kelompok 
Bawah (D) 

Tim 
Rangki

ng 
Label 

Rangki

ng 

Labe

l 

Rangki

ng 

Labe

l 

Rangki

ng 

Lab

el 

1 P- 1 A1 P-11 
B 
1 

P-21 C1 P-31 DI I 

2 P-2 A2 P-12 B2 P-22 C2 P-32 D2 II 
3 P-3 A3 P-13 B3 P-23 C3 P-33 D3 III 

4 P-4 A4 P-14 B4 P-24 C4 P-34 D4 IV 

5 P-5 A5 P-15 B5 P-25 C5 P-35 D5 V 

6 P-6 A6 P-16 B6 P-26 C6 P-36 D6 VI 

7 P-7 
A

7 
P-17 B7 P-27 C7 P-37 D7 

VI

I 

8 P-8 A8 P-18 B8 P-28 C8 P-38 D8 
VI
II 

9 P-9 A9 P-19 B9 P-29 C9 P-39 D9 IX 

10 P-10 A10 P-20 
B1
0 

P-30 
C1
0 

P-40 D10 X 

 

Turnamen belajar matematika 

digambarkan oleh Robert Slavin dalam 
(Silberman, 1996) dengan mengadakan 
kompetisi antar tim untuk menyelesaikan 

masalah. Turnamen Matematika dalam 
kegiatan ini membatasi sebagai suatu 

teknik pembelajaran yang memerankan 
perlombaan memecahkan masalah berupa 
soal, yang diperebutkan dalam bentuk 

kelompok. Turnamen matematika 
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menggunakan turnamen permainan 

akademik. Dalam turnamen itu siswa 
bertanding mewakili timnya dengan 

anggota tim lain yang setara dalam kinerja 
akademik mereka yang lalu.  

Siswa dibagi dalam beberapa tim 

kelompok. Setiap anggota diberi peran 
sebagai pemimpin yang dijiwai semangat 

seperti pendapatnya Lowney (2005). 
Dalam tiap kelompok akan diberi masalah 
berupa soal untuk dikompetisikan pada 

intern kelompok.  
Apabila masalah sudah terpecahkan 

maka siswa yang mampu harus mau 
berjiwa heroik, dia mau membantu 
mensosialisasikan ke tim kelompoknya. 

Selanjutnya guru akan mengorganisir 
jalannya kompetisi antar kelompok. Setiap 

siswa bertanggung jawab dalam 
kelompoknya. Setiap tim ditanamkan 
semangat gotong royong dan 

kepahlawanan yakni mau membantu yang 
lain dengan suka rela.  

Terkait dengan permainan pada 
kegiatan turnamen dimaksudkan untuk 
melakukan uji kemampuan akademis 

yang telah dipahami oleh setiap anggota 
pada saat kegiatan belajar kelompok. 

Sebelum kegiatan turnamen 
dilaksanakan, dipersiapkan terlebih 
dahulu penetapan peserta turnamen.  

 
Penghargaan Kelompok 

  Setelah kegiatan turnamen selesai 
semua peserta kembali ke timnya dan 
koordinator melaporkan hasil turnamen 

dengan mengisi format rekapitulasi skor 
yang telah disiapkan. Pengisian format 

rekapitulasi skor didasarkan pada 
prestasi tertinggi yang diperoleh 
anggota. Anggota dengan perolehan 

nilai tertinggi dimasukkan pada baris 
P1, tertinggi ke 2 di baris P2 dan 

terendah pada baris P5  dan jika ada 
yang memperoleh nilai yang sama maka 
peringkat didasarkan pada hasil 

pengundian pada game pertama. 
 

 

Lesson Study  

Kegiatan Lesson Study dimulai dari 

tahap perencanaan (Plan) yang bertujuan 

untuk merancang   pembelajaran yang 

dapat membelajarkan siswa, bagaimana 

supaya siswa berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran. Sebagai guru model 

saya berkolaborasi dengan guru-guru lain 

dan dosen  pendamping yaitu Ibu Dra. 

Kusrini, M.Pd. dari Unesa dan Dr. Tatang 

Supriyatna, dari UPI Bandung untuk 

memperkaya ide-ide.  Perencanaan 

diawali dari analisis  permasalahan yang 

dihadapi dalam pembelajaran. 

Permasalahan dapat berupa materi  bidang 

studi,  miskonsepsi. Permasalahan  dapat 

juga berupa : 1)  pedagogi, yaitu 

bagaimana  mengembangkan metode 

pembelajaran yang tepat agar 

pembelajaran lebih efektif dan efisien; dan 

2)  permasalahan fasilitas, yaitu 

bagaimana menyiasati  kekurangan 

fasilitas pembelajaran. 

Dalam Lesson Study adalah 

pelaksanaan (Do)  pembelajaran untuk 

menerapkan   rancangan  pembelajaran 

yang telah  dirumuskan dalam tahap 

perencanaan.  Sebelumnya, dalam 

perencanaan telah disepakati siapa guru 

model yang akan mengimplementasikan 

pembelajaran dan sekolah yang akan 

menjadi tuan rumah. Tahapan ini 

bertujuan untuk menguji coba efektivitas 

model pembelajaran yang telah dirancang.  

Guru-guru teman sejawat dari 

sekolah yang bersangkutan atau dari 

sekolah lain bertindak sebagai pengamat 

(observer) pembelajaran.  Fokus 

pengamatan ditujukan pada  interaksi 

siswa-siswa,  siswa-bahan ajar,  siswa 

guru, dan siswa lingkungan. Lembar 

observasi  pembelajaran perlu dimiliki 
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oleh para pengamat sebelum pembelajaran 

dimulai. Para pengamat  dipersilahkan  

mengambil tempat di ruang kelas yang 

memungkinkan dapat mengamati aktivitas 

siswa.  Biasanya para pengamat berdiri di 

sisi kiri dan kanan di dalam ruang kelas  

agar aktivitas  siswa  teramati dengan 

baik. 

Tahap ketiga dalam kegiatan Lesson 

Study  adalah refleksi (See).  Setelah 

selesai pembelajaran langsung dilakukan 

diskusi  antara guru dan pengamat yang 

dibantu  oleh kepala sekolah atau 

fasilitator MGMP untuk membahas 

pembelajaran. Guru model mengawali 

diskusi dengan menyampaikan kesan-

kesan dalam melaksanakan pembelajaran. 

Selanjutnya pengamat diminta 

menyampaikan komentar dari 

pembelajaran terutama berkenaan dengan 

aktivitas siswa. 

Keterlaksanaan RPP 
No Kegiatan  T TT 
A. 

 
 
 

 
B. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Keterlaksanaan Tujuan Pembelajaran 

1. 1.   Membuat tabel pasangan antara 
nilai domain dan nilai fungsi 

2. 2.   Menggambar grafik fungsi pada 

koordinat Cartesius 
Keterlaksanaan langkah-langkah kegiatan 
Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran dengan 

diawali memberi salam dan 
konsolidasi pembelajaran  

2. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran, yaitu menggambar 

grafik fungsi pada diagram 
Cartesius. 

3. Guru mengingatkan kembali tentang 
fungsi  

4. Memotivasi siswa pentingnya 
materi membuat sketsa grafik fungsi 
dalam kehidupan sehari-hari misal 
grafik kenaikan nilai mata uang 

rupiah terhadap dolar 

 

v 
 

v 

 
 
 

v 

 
 

v 
 

 
 

v 
 

v 
 
 

 

 
 
 

 Kegiatan Inti 
1. Siswa dikondisikan dalam beberapa 

kelompok heterogen seperti yang telah 
diinformasi-kan dengan masing-masing 

anggota 4 – 5 orang.. 
2. Mendistribusikan L K S 
3. Menginformasikan aturan mengisi L K 

S 
4. Memfasilitasi dan memediasi 

kebutuhan siswa dan membimbing 
kelompok yang membutuhkan bantuan 

5. Memandu dan memediasi jalannya 

 
v 
 
 

 
v 
v 

 
v 
 
 

v 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

No Kegiatan  T TT 
kegiatan presentasi  

6. Memandu dan memfasilitasi  cara 

memberi komentar dan tanggapan  
7. Memberikan soal-soal latihan 
Dan Turnamen matematika 

 
 

 
v 

 
v 

C Penutup  
1. Memandu dalam kegiatan refleksi 

2. Menggarisbawahi hasil kesimpulan 
yang dibuat siswa. 

3. Memfasilitasi tes dan memberikan PR  
4. Menyampaiakan rencana pembelajaran 

untuk pertemuan berikutnya 

 
v 

 
 

v 

 
 

v 
 
 

v 

 
Sebagian besar  dari RPP yang sudah 
dikembangkan pada tahap plan oleh guru 

model dan tim fasilitator sudah terlaksana 
dalam kegiatan belajar mengajar. 

1. See 

Refleksi dilakukan segera setelah 
pembelajaran di kelas VIIIC selesai 

dilaksanakan. Dalam refleksi ini diikuti 
oleh seluruh peserta implementasi dan 

fasilitator.  Adapun hasil refleksi 
adalah sebagai berikut : 
(1) Apersepsi kurang sinkron dengan 

LKS. Apersepsi dengan diagram, 
LKS dengan tabel. 

(2) Banyak siswa dalam setiap 
kelompok terdiri atas 4 – 5 siswa. 
Tempat duduk tiap kelompok 

berjajar, sehingga kurang 
interaktif, terutama yang duduk di 

pinggir. 
(3) LKS diberikan kepada setiap 

siswa, sehingga banyak siswa yang 

kerja individual. 
(4) Ada kelompok yang semua 

anggotanya tidak bisa mengerjakan 
LKS, ada kelompok yang 
kelihatannya bingung.  

(5) Kelompok yang presentasi semua 
anggotanya maju ke depan, hanya 

membaca hasil kerjanya, tidak 
menulis di papan tulis, sehingga 
banyak siswa tidak menyimak dan 

mencocokan dengan hasil 
pekerjaannya. 

(6) Kerja LKS belum tuntas sudah 
ganti tugas, sehingga beberapa 
siswa bingung. 

(7) Pada awal pembelajaran ada 
kelompok yang tempat duduknya 
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di belakang pasif, yang di depan 

aktif. 
(8) Pada waktu guru bertanya, 

jawaban masih seperti koor. 
(9) Pada waktu kerja individual, 

beberapa siswa kerja sama, dan 

ada yang hanya mencontoh 
temannya. 

(10) Terjadi fluktuasi partisipasi 
keaktifan dan semangat siswa 
selama proses pembelajaran. 

(11) Pada waktu diskusi, dan 
pelaksanaan turnamen matematika 

ada adu mulut antara 2 kelompok 
yang berbeda pendapat. 

(12) Siswa banyak yang tidak 

menyiapkan penggaris, sehingga 
ada yang mematahkan penggaris 

menjadi tiga. 
(13) Sebagian besar siswa sudah aktif 

dalam melakukan kegiatannya. 

Terdapat  33  siswa yang aktif dan 
4 siswa tidak aktif. 

(14) Siswa tidak terpengaruh adanya 
pengamat walaupun hal ini 
merupakan kali pertama bagi siswa 

kelas VIIIC. 
(15) Pengamat telah melakukan 

pengamatan secara wajar. 
 
Tabel 2  Partisipasi aktif siswa dalam  

               diskusi kelompok dan turnamen  
               matematika 

Kelompok 
Siswa 

Aktif 

Siswa 

Tidak 

Aktif 

Ket 

I 4 -  

II 3 1  

III 3 1  

IV 2 2  

V 3 1  

VI 2 2  

VII 3 1  

VIII 4 -  

IX 4 1  

Jumlah 28 9  

 (%) 76 24  

 

       Berdasarkan tabel tersebut tampak 

bahwa 76% siswa aktif dan 24% tidak 
aktif. Siswa yang aktif dapat dilihat 

dari memperhatikan penjelasan guru, 
berdiskusi untuk menyelesaikan 
permasalahan yang diberikan guru dan 

menuliskan hasilnya pada LKS, 
keterampilan mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok, menanggapi 
pertanyaan terhadap kelompoknya, 
mengomentari hasil presentasi 

kelompok lain, berpartisipasi aktif 
membantu anggota kelompok yang 

mengalami kesulitan, dan senantiasa 
memperhatikan semua informasi di 
akhir pembelajaran.  

Hal ini sesuai dengan Slavin 
(1997), yaitu memasangkan siswa-

siswa dengan tutor sejawat, dan 
memberikan waktu dan kesempatan di 
kelas untuk interaksi berpasangan. Hal 

ini juga sejalan dengan prinsip 
pembelajaran kooperatif yang 

dikemukakan oleh Vygotsky, bahwa 
siswa belajar melalui interaksi dengan 
orang dewasa atau teman sebaya yang 

lebih mampu (Slavin, 1997). 
 Siswa yang tidak aktif dapat 

dilihat dari aktifitas siswa yang pasif, 
hanya diam melihat temannya bekerja. 
 Setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran, sebanyak 37 siswa 
diminta merespon tentang 

pembelajaran saat itu. 
 
Tabel 3  Respon Siswa setelah  

               pembelajaran. 
N

o 
Respon %  Ket 

1. 
Apakah pembelajaran 

hari ini menarik? 
91 

34 

siswa 

2. 

Apakah pembelajaran 

seperti ini sering 

dilakukan? 

48 
18 

siswa 

3. 

Apa yang seharusnya 

dilakukan siswa pada 

pembelajaran hari ini? 

(1) Mendengarkan/me

mperhatikan 

penjelasan guru. 

(2) Berpartisipasi aktif 

membantu anggota 

 

 

 

91 

 

 

89 

 

 

 

 

34 

siswa 

 

33 

siswa 
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N

o 
Respon %  Ket 

kelompok   yang 

mengalami 

kesulitan. 

(3) Memahami materi 

pelajaran. 

(4) Tertib dan santun 

dalam 

pembelajaran 

 

 

 

86 

 

91 

 

 

 

32 

siswa 

34 

siswa 

4. 

Apa saran / komentar 

anda pada 

pembelajaran ini? 

(1) Jam pembelajaran 

ditambah. 

(2) Lebih sering 

diadakan turnamen 

matematika ggar 

pembelajaran tidak 

membosankan 

 

 

 

86 

 

84 

 

32 

siswa 

31 

siswa 

5. 

Apakah kehadiran 

pengamat mengganggu 

kegiatan belajar anda? 

8 3 siswa 

 

Dari tabel tersebut tampak bahwa 
91% siswa tertarik terhadap pembelajaran 

yang diterapkan pada materi Grafik 
Fungsi/Pemetaan. Dan siswa merefleksi 
dirinya dengan mengemukakan perlu 

ditingkatkan memahami materi pelajaran, 
tertib dan santun dalam pembelajaran, dan 

partisipasi aktif membantu anggota 
kelompok yang mengalami kesulitan 
belajar. 

 
Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan refleksi 
terlihat bahwa siswa yang sangat antusias 
melakukan kerja kelompok dan sebagian 

besar siswa dapat berinteraksi dengan 
baik, berpartisipasi aktif dan bersemangat 

dalam kelompok belajar meskipun belum 
sempurna. Siswa merasa tidak terganggu 
dengan kehadiran observer. Bahkan 

dengan hadirnya para observer siswa 
kelihatan lebih bersemangat dan lebih 

aktif karena diamati, difoto dan direkam 
handycam. 
(1)Terdapat peningkatan partisipasi siswa 

kelas VIIIC SMP Negeri 47 Surabaya 
pada pembelajaran matematika dengan 

pembelajaran kooperatif model 
tournament lesson study. 

(2)Terdapat peningkatan semangat belajar 

matematika siswa kelas VIIIC Smp 
negeri 47 Surabaya dengan 

pembelajaran kooperatif  model 
tournament lesson study  tahun 
pelajaran. 
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KETAKSAAN MAKNA DALAM KAJIAN LOGIKA 

(Dra. Restiasih, M.Pd.) 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketaksaan makna dalam bahasa Indonesia dari 
sudut pandang logika bahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. 

Ada tiga bentuk ketaksaan makna, yakni (1) ketaksaan fonetis, (2) ketaksaan gramatikal, dan 
(3) ketaksaan leksikal.  

Ketaksaan fonetis terjadi karena adanya penambahan fonem dan tidak jelasnya jeda pada 

waktu sebuah kata dituturkan.  
Ketaksaan gramatikal terjadi pada pada tataran morfologi dan sintaksis. Ketaksaan morfem 

akan hilang dengan sendirinya jika diletakkan dalam kalimat yang benar. Ketaksaan kata terjadi 
karena kekuranglengkapan kata sehingga tidak logis. Ketaksaan frasa terjadi karena intonasi dan 
kekuranglengkapan kata. Ketaksaan klausa terjadi karena ketiadaan jeda. Ketaksaan kalimat yang 

meliputi ekuivokasi, amfiboli, aksentuasi, komposisi, dan devisi terjadi karena kekuranglengkapan 
kata dan tidak dibubuhkannya jeda dalam kalimat tersebut. 

Ketaksaan leksikal berupa polisemi, homonim, dan homograf terjadi karena ketidakjelasan 
konteks kalimatnya. Ketidakjelasan pembatasan makna terjadi karena acuan yang terlalu luas. 
Ketaksaan penggunaan preposisi terjadi  karena penggunaan jeda yang tidak tepat. Ketaksaan 

penggunaan gaya bahasa terjadi karena kekuranglengkapan kalimat, ketidaktepatan diksi, dan 
penggunaan jeda. Gaya bahasa yang biasanya menimbulkan ketaksaan adalah metafora, asosiasi, 

dan metonimi. 
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketaksaan makna akan memengaruhi 

logika (penalaran) berbahasa. Untuk itu, dalam berbahasa, penutur diharapkan mampu 

menggunakan bahasa dengan memperhatikan penggunaan jeda, pemilihan diksi, dan 
memperhatikan struktur kalimatnya.  

 
Kata kunci: semantik, ketaksaan, logika berbahasa 

 

Pendahuluan  
Pada hakikatnya bahasa merupakan 

suatu sistem simbol yang tidak hanya 
berupa urutan bunyi bahasa secara 
empiris, tetapi juga memiliki makna yang 

sifatnya non-empiris. Dengan kata lain, 
bahasa merupakan sistem simbol yang 

memiliki makna. Oleh sebab itu, bahasa 
merupakan sarana bagi manusia untuk 
berkomunikasi, menuangkan emosi, dan 

pengejawantahan pikiran dalam 
kehidupan sehari-hari, terutama dalam 

mencari hakikat kebenaran dalam 
hidupnya.  

Namun demikian, bahasa menurut 

menurut Alston (dalam Kaelan, 2009:21), 
juga memiliki sejumlah kelemahan 

berkaitan dengan ungkapan-ungkapan 
yang digunakan manusia pada waktu 

berkomunikasi. Salah satu di antara 
kelemahan tersebut adalah ketaksaan 
makna. 

Secara sinkronis makna sebuah kata 
tidak akan berubah, tetapi lambat laun, 

secara diakronis, ada kemungkinan 
berubah. Hal tersebut memang tidak 
berlaku untuk semua kata dalam suatu 

bahasa. Hanya kata-kata tertentu yang 
mengalami perubahan. Perubahan tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor, di 
antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (iptek). Perkembangan iptek 
dapat menyebabkan sebuah kata berubah. 
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Kata yang pada awalnya bermakna A akan 

mengalami perubahan menjadi B atau C. 
Kedua, perkembangan sosial budaya. 

Pengaruh sosial budaya suatu masyarakat 
dapat menyebabkan berubahnya makna 
kata. Ketiga, perkembangan pemakaian 

kata. Setiap bidang kegiatan atau 
keilmuan biasanya memiliki kata-kata 

tertentu yang tidak dimiliki oleh bidang 
lain. Keempat, pertukaran tanggapan 
indera. Indera manusia ada lima, yakni 

indera penglihatan, penciuman, 
pendengaran, pengecapan, dan peraba. 

Masing-masing indera tersebut memiliki 
fungsi yang berbeda-beda. Dalam paraktik 
berkomunikasi, sering fungsi masing-

masing indera tersebut disatukan. Kelima, 
adanya asosiasi. Asosiasi ialah hubungan 

antara sebuah bentuk ujaran dengan 
sesuatu yang lain yang memiliki sifat 
seperti bentuk ujaran itu.  

Dari paparan tersebut, tampak 
dengan jelas bagaimana sebuah kata 

mengalami perubahan. Hal itu merupakan 
salah suatu sifat bahasa. Namun demikian, 
yang perlu diperhatikan adalah penutur 

harus dapat memperkiranan bahwa petutur 
memahami maksud tuturan tersebut.  

Untuk itu, agar sebuah bahasa dapat 
dipahami dengan baik, daya nalar (logika) 
perlu diperhatikan. Logika berkaitan 

dengan kemampuan seseorang memahami 
sebuah bahasa dengan menggunakan 

nalarnya sehingga akan dapat menemukan 
makna yang terkandung di dalamnya 
(http://buntetpesantren.org.index). 

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini 
akan mengantarkan kita pada pemahaman 

tentang salah satu sifat bahasa dalam ilmu 
semantik, yakni ketaksaan makna 
(ambiguity) dalam kajian logika bahasa. 

 
Ketaksaan Makna (Ambiguity) 

Ketaksaan merupakan bagian dari 
makna bahasa yang terdapat dalam sebuah 
tuturan atau tulisan. Ketaksaan dapat 

terjadi pada semua tataran bahasa, baik 
berupa kata, frasa, klausa, kalimat, 

maupun sebuah wacana. Ketaksaan 

muncul jika pendengar atau pembaca 

mengalami kesulitan dalam memahami 
pengertian yang dibaca atau didengarnya. 

Oleh sebab itu, ketaksaan sering 
digunakan oleh para penutur atau penulis 
dengan maksud-maksud tertentu yang 

kadang-kadang sengaja dibuat untuk 
menyembunyikan maksud tuturan atau 

tulisan yang sebenarnya. Hal itu biasanya 
dilakukan untuk menyindir seseorang, 
namun dengan perkataan yang tidak 

dinyatakan secara langsung Dengan 
demikian, ketaksaan dapat diartikan atau 

ditafsirkan sebagai suatu kata, frasa, 
klausa, kalimat, atau wacana yang 
memiliki lebih dari satu makna dalam 

sebuah kontruksi. Ketaksaan berkaitan 
dengan ciri suatu bentuk kebahasaan. 

(http://www.prince-mienu.blogspot.com). 
Ketaksaan tersebut, di samping 

merupakan kelemahan bahasa untuk 

aktivitas filsafat, juga merupakan 
kelebihan bahasa manusia, yaitu bersifat 

multifungsi. Selain berfungsi simbolik, 
bahasa juga memiliki fungsi emotif dan 
afektif.  

Keberadaan semantik sebagai teori 
makna dan teori referensi juga tampak 

pada keberadaan semantik yang selain 
berhubungan dengan unsur sintaktik, juga 
berhubungan dengan unsur pragmatik. 

Dengan demikian, “kebenaran” pada 
tingkat sintaktik harus dihubungkan 

dengan “kebenaran” pada tingkat 
pragmatik sebagai tingkat yang bekaitan 
dengan realitas kehidupan, bahasa dalam 

komunikasi keseharian, dan komunikasi 
antarmanusia (Aminudin, 2009:150). 

Kebenaran yang pada proposisi 
yang dipastikan benar ada kemungkinan 
salah. Hal tersebut terjadi karena realitas, 

selain memiliki sisi intensional, yakni 
berbagai gambaran yang diterima oleh 

penganggap, juga memiliki 
ekstensionalitas, yakni fakta yang dalam 
keseluruhannya hanya memiliki realitas 

itu sendiri. Dengan demikian, tingginya 
kebenaran suatu proposisi, kebenarannya 
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masih terancam oleh ciri ketaksaan bentuk 

kebahasaan.  
Berdasarkan hal tersebut, Aminudin 

(2009:151) mengungkapkan sebelas faktor 
penyebab terjadinya ketaksaan bentuk 
kebahasaan: (a) polivalensi dalam 

polisemi dan homonimi; (b) ciri genetik 
kata yang dapat mengandung berbagai 

fitur semantik berbeda-beda (c) 
ketidakjelasan batas kata yang memiliki 
makna umum dan makna khusus; (d) 

bentuk metaforis; (e) pemaknaan bentuk 
pinjaman yang masih kabur; (f) kolokasi 

dan sinonimi; (g) ekuivokasi; (h) amfiboli; 
(i) aksentuasi; (j) komposisi; (k) devisi. 

Ketaksaan polivalensi meliputi 

polisemi dan homonimi (Aminudin, 
2009:150). Polisemi ialah suatu kata yang 

mengandung makna berbeda-beda. Kata 
berjalan, misalnya, dapat mengandung 
makna (a) terlaksana, (b) berlangsung, dan 

(c) berjalan dengan kaki. Polisemi pada 
dasarnya memiliki hubungan erat dengan 

homonimi. Homonimi ialah hubungan di 
antara dua kata atau lebih yang bentuk dan 
ucapannya sama, tetapi maknanya 

berbeda, misalnya kata bisa memiliki dua 
pengertian, yakni (a) dapat, misalnya 

dalam kalimat Mereka dapat mengerjakan 
soal itu dan (b) racun., misalnya dalam 
kalimat Ular itu mengandung bisa 

(Aminudin, 2009:123). 
Ketidakjelasan batas kata yang 

memiliki makna umum (hiponim) dan 
makna khusus (kohiponim). Hiponim 
ialah kata yang tingkatannya ada di atas 

kata yang menjadi subordinatnya, 
sedangkan kohiponim ialah kata-kata yang 

tingkatannya ada di bawah kata yang 
menjadi superordinatnya. Sebagai contoh, 
kata binatang merupakan makna umum 

dan makna khususnya adalah ayam, sapi, 
harimau, dan lain-lain (Aminudin, 

2009:111). 
Metafora ialah membandingkan 

suatu kata dengan kata lain yang 

dinyatakan secara yang singkat dan 
implisit. Sebagai contoh, kata api yang 

diperbandingkan dengan jago merah, laki-

laki diperbandingkan dengan buaya darat 

(Aminudin, 2009:151). 
Pemaknaan bentuk pinjaman yang 

masih kabur. Sebagai contoh, kata efektif 
dimaknai tepat, mantap, sungguh-
sungguh, berhasil, atau berdaya guna 

(Aminudin, 2009:151). 
Kolokasi ialah asosiasi hubungan 

makna kata yang satu dengan yang lain 
yang masing-masing memiliki hubungan 
ciri yang relatif tetap. Sebagai contoh, 

kata pandangan berhubungan dengan 
mata, bibir dengan senyum, dan menyalak 

dengan anjing (Aminudin, 2009:110). 
Kridalaksana (dalam Aminudin, 

2009:115) menyatakan bahwa sinonimi 

ialah bentuk bahasa yang maknanya mirip 
atau sama dengan bentuk lain; kesamaan 

itu berlaku bagi kata, frasa, atau kalimat 
walaupun umumnya yang dianggap 
sinobim adalah kata-kata. Sebagai contoh, 

kata mati bersinonim dengan tewas, 
mampus, mangkat, meninggal. 

Ekuivokasi ialah kekaburanmakna 
suatu term atau suatu bentuk kebahasaan, 
meskipun sudah sesuai konteks, tetap 

menuansakan berbagai kemungkinan 
makna, misalnya dalam kalimat (a) Akhir 

dari sesuatu dapat menuju kesempurnaan,           
(b) Kematian adalah akhir kehidupan, dan 
(c) Dengan demikian, kematian adalah 

penyempurnaan kehidupan. Pernyataan 
seperti itu, menurut Young (dalam 

Aminudin, 2009:151), mengandung 
ketaksaan yang dapat menyesatkan karena 
adanya kata akhir yang memiliki dua 

makna, yakni (a) tujuan dan (b) akhir 
peristiwa. 

Amfiboli ialah kekaburan makna 
akibat ketidakjelasan suatu term dalam 
struktur kalimat, misalnya dalam kalimat 

Adik mahasiswa yang cantik itubekas 
pacarku. Kata cantik dalam kalimat 

tersebut acuannya tidak jelas. Kata cantik 
dapat mengacu pada adik juga pada 
mahasiswa. 

Aksentuasi ialah pemberian tekanan 
suatu kata dalam satuan paparan secara 

tidak tepat sehingga mengaburkan makna 
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yang seharusnya direpresentasikan. 

Sebagai contoh, paparan Pembina 
masyarakat yang tidak berpendidikan 

harus berusaha meningkatkan 
pengetahuannya. Pengetahuan itu, selain 
bermanfaat dalam meningkatkan 

kehidupan masyarakat itu sendiri, juga 
bermanfaat bagi masyarakat lainnya. 

Seandainya kata pembina dan masyarakat 
tidak diberi aksentuasi secara jelas 
sehingga mampu membedakan term (a) 

pembina, (b) pembina masyarakat, dan (c) 
masyarakat, yang seharusnya ditunjuk 

penjelas berikutnya, pemerolehan 
informasi ujaran itu dapat menyesatkan. 

Komposisi berkaitan erat dengan 

ketidakjelasan suatu pernyataan yang 
akhirnya mengaburkan makna dalam 

pernyataan berikutnya. Contoh komposisi 
dapat dikaji kembali lewat pemberian 
contoh pada aksentuasi. Kalimat kedua 

Pengetahuan itu, selain bermanfaat dalam 
meningkatkan kehidupan masyarakat itu 

sendiri, juga bermanfaat bagi masyarakat 
lainnya. Karena kekaburan makna kalimat 
sebelumnya, pesan yang terkadung dalam 

kalimat tersebut menjadi tidak jelas. 
Devisi ialah kesalahan yang 

berhubungan dengan kesalahan yang 
terjadi dalam komposisi. Perbedaannya, 
kesalahan dalam devisi terjadi karena 

pengambilan simpulan yang tidak tepat 
dari dua premis yang pada dasarnya 

memang tidak layak dihubungkan. 
Sebagai contoh, proposisi (a) Sesuatu 
yang tidak kelihatan adalah atom. (b) 

Tuhan tidak kelihatan. (c) Tuhan adalah 
atom. 

Sementara itu, secara garis besar, 
Kempson (dalam Djajasudarma, 2009:52) 
menyebutkan tiga bentuk utama 

ketaksaan, yakni (a) ketaksaan fonetik, (b) 
ketaksaan gramatikal, dan (c) ketaksaan 

leksikal.  
Ketaksaan pada tataran fonetik 

terjadi karena membaurnya bunyi-bunyi 

bahasa saat dilafalkan. Jika pembicara 
menuturkan kalimat terlalu cepat, 

pendengar akan mengalami kesulitan atau 

keraguan untuk memahami makna tuturan 

tersebut. Sebagai contoh, seseorang yang 
menuturkan kata beruang dengan cepat 

akan memiliki dua makna, yakni (a) 
memiliki uang dan (b) nama binatang.  

Ketaksaan gramatikal muncul pada 

tataran morfologi dan sintaksis 
(Djajasudarma, 2009:55). Pada tataran 

morfologi ketaksaan terjadi dalam 
pembentukan kata secara gramatikal. 
Sebagai contoh, prefiks peng + pukul 

menjadi pemukul. Kata pemukul memiliki 
dua makna, yakni (a) alat untuk memukul 

dan (b) orang yang melakukan aktivitas 
memukul. 

Pada tataran sintaksis ketaksaan 

terjadi pada tataran frasa, klausa, dan 
kalimat. Tiap kata yang membentuk frasa 

atau kalimat itu telah jelas, tetapi dalam 
pengombinasiannya dapat memiliki 
tafsiran lebih dari satu pengertian. Sebagai 

contoh, frasa orang tua memiliki makna 
ganda, yakni (a) orang yang sudah tua dan 

(b) ibu-bapak. Demikian pula pada 
pembentukan kalimat Tono anak Tata 
sakit dapat menimbulkan ketaksaan 

sehingga memiliki tiga pengertian: (a) 
Tono, anak Tata, sakit (Tono yang sakit), 

(b) Tono, anak, Tata, sakit ( ada tiga orang 
yang sakit), dan (c) Tono, anak Tata sakit 
(yang sakit anak Tata). 

Dardjowidjojo (dalam Resmini, 
2009) menyatakan bahwa ambiguitas 

tingkat leksikal ialah ketaksaan yang 
disebabkan oleh bentuk leksikal yang 
dipakai. Hal itu berkaitan dengan makna 

yang dikandung setiap kata yang dapat 
memiliki lebih dari satu makna atau 

mengacu pada sesuatu yang berbeda 
sesuai lingkungan pemakaiannya. Sebagai 
contoh, perhatikan kalimat berikut. 

 
(a) Ini bukunya. 

(b) Masing-masing mendapat satu  
       kursi. 

 

Kata buku pada contoh tersebut 
mengandung makna lebih dari satu 

sehingga makna buku pada kalimat 
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tersebut tidak jelas. Begitu pula halnya 

kata kursi. Kata kursi dapat mengandung 
lebih dari satu makna dan tidak ada 

kejelasan makna apa yang dimaksud. 
Dari dua pendapat tentang jenis 

ketaksaan makna tersebut, kiranya dapat 

diambil suatu simpulan bahwa keduanya 
saling melengkapi. Tiga bentuk ketaksaan 

menurut Kempson (dalam Djajasudarma, 
2009:52) tersebut pada dasarnya 
merupakan bentuk ketaksaan secara 

umum. Sementara itu, bentuk-bentuk 
ketaksaan menurut Aminudin (2009:151) 

merupakan penjabaran ketiga bentuk 
ketaksaan Kempson.  

Ciri genetik kata yang dapat 

mengandung berbagai fitur semantik 
berbeda-beda dapat digolongkan ke dalam 

ketaksaan fonetik menurut Kempson. 
Polivalensi yang meliputi polisemi dan 
homonimi, ketidakjelasan batas makna 

umum dan makna khusus, bentuk 
metaforis, bentuk pinjaman yang masih 

kabur, dan bentuk kolokasi, dan sinonimi 
dapat digolongkan ke dalam ketaksaan 
leksikal menurut Kempson. Sementara itu, 

ekuivokasi;, amfiboli, aksentuasi, 
komposisi, dan devisi digolongkan ke 

dalam bentuk ketaksaan gramatikal 
menurut Kempson.  

 

Logika  

Kata logika menurut kamus berarti 

cabang ilmu pengetahuan yang mengamati 
tentang permisif-permisif pemikiran 
deduktif dan induktif. Kata logika, 

menurut istilahnya, berarti suatu metode 
atau teknik yang diciptakan untuk meneliti 

ketepatan penalaran 
(http://buntetpesantren.org.index). 

Logika berasal dari bahasa Latin 

“logos” yang berarti perkataan atau sabda. 
Istilah lain sebagai gantinya adalah 

mantiq. Dalam Logica And Language of 
Education mantiq merupakan 
penyelidikan tentang dasar-dasar dan 

metode-metode berpikir benar. Dalam 
kamus Munjid disebut sebagai hukum 

yang memelihara hati nurani dan 

kesalahan dalam berpikir. Sejalan dengan 

definisi tersebut, Copi menyatakan bahwa 
logika ialah ilmu yang mempelajari 

metode dan hukum-hukum yang 
digunakan untuk membedakan penalaran 
yang betul dari penalaran yang salah. Hal 

ini menunjukkan adanya hubungan erat 
antara pikiran dan perkataan yang 

merupakan pernyataan dalam bahasa. 
Dengan demikian, logika ialah ilmu yang 
mempelajari pikiran yang dinyatakan 

dalam bahasa 
(http://buntetpesantren.org.index). 

Dalam percakapan sehari-hari logika 
sering diartikan menurut akal, langkah 
yang diambilnya itu logis yang artinya 

“benar”. Logika berkaitan dengan 
pengertian. Pengertian merupakan sesuatu 

yang abstrak. Pengertian diwujudkan 
dengan lambang. Lambang yang paling 
lazim adalah bahasa. Dalam bahasa 

pengertian itu dilambangkan dengan kata. 
Kata sebagai fungsi dari pengertian 

disebut term 
(http://buntetpesantren.org.index). 

Sebagai contoh, ketika mata melihat 

binatang dan telinga mendengar suara 
menggonggong, pada saat itu juga terjadi 

aktivitas pikiran, yaitu pembentukan 
pengertian berupa kata anjing. 

Pujaitana (dalam 

http://buntetpesantren.org.index) 
menyatakan bahwa logika ialah filsafat 

budi manusia yang mempelajari teknik 
berpikir dan untuk mengetahui bagaimana 
manusia berpikir dengan semestinya. 

Sementara itu, menurut Gieles  
memberikan defenisi logika sebagai ilmu 

pengetahuan dan kecakapan berpikir 
dengan tepat. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa logika merupakan 

ajaran tentang asas-asas berpikir yang 
lurus agar pikiran mencapai kebenaran 

yang tepat secara formal sesuai dengan 
bentuknya. 

Berdasarkan hal tersebut, bahasa 

memiliki keterbatasan dalam mewakili 
realitas. Oleh karena itulah, 

menghubungkan bahasa dengan logika 

http://buntetpesantren.org.index/
http://buntetpesantren.org.index/
http://buntetpesantren.org.index/
http://buntetpesantren.org.index/
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senantiasa menimbukan kontroversi. 

Perbedaan pendapat itu terjadi karena 
bahasa secara utuh memang tidak mampu 

mewakili realitas serta mengandung ciri 
illogical (Aminudin, 2008:148). 

Kajian logika bahasa pada dasarnya 

tidak bertolak dari bahasa yang digunakan 
sehari-hari. Pierce (dalam Aminudin, 

2009:148) menyatakan bahwa lambang 
dan relasi lambang, selain menunjuk dunia 
luar, juga dirinya sendiri. Apabila 

lambang dan relasi lambang sesuai dengan 
keberadaannya dalam pemakaian, akan 

menjadi kajian dalam linguistik deskriptif, 
sedangkan lambang dan relasi lambang 
dalam hubungannya dengan dirinya 

sendiri akan menjadi objek kajian logika. 
Berdasarkan hal tersebut, Austin (dalam 

Aminudin, 2009:150) menyatakan bahwa 
semantik tidak hanya berkaitan dengan 
teori makna yang membahas makna dari 

makna, tetapi juga dalam kaitannya 
dengan realitas. 

Ada tiga manfaat logika, yakni 
sebagai berikut: 
(1) membuat daya pikir akal tidak saja 

lebih tajam, tetapi juga lebih menjadi 
berkembang melalui latihan-latihan 

berpikir dan menganalisis serta 
mengungkap permasalahan secara 
ilmiah; 

(2) membuat seseorang menjadi mampu 
meletakkan suatu pada tempatnya dan 

mengerjakan suatu pada waktunya; 
(3) membuat seseorang mampu 

membedakan manfaat yang paling 

asasi logika antara pikir yang benar 
dan oleh karenanya akan 

menghasilkan simpulan yang benar 
dan urut pikir yang salah dengan 
sendirinya akan menampilkan 

simpulan yang salah. 
Selain pengetahuan apriori, peran 

penting bahasa dalam epistmologi 
berkaitan erat dengan teori kebenaran. 
Terdapat tiga teori kebenaran dalam 

epistemologi, yaitu sebagai berikut. 
(1) Koherensi, yang menyatakan bahwa 

suatu pernyataan itu dianggap benar 

bila pernyataan itu bersifat koheren 

atau konsisten dengan pernyataan-
pernyataan sebelumnya yang 

dianggap benar.  
(2) Korespondensi, yang menyatakan 

bahwa suatu pernyataan itu dianggap 

benar jika materi pengetahuan yang 
dikandung dalam pernyataan itu 

berkorespondensi atau berhubungan 
dengan objek atau fakta yang diacu 
oleh pernyataan tersebut.  

(3) Pragmatis, yang menyatakan bahwa 
suatu pernyataan dianggap benar jika 

pernyataan itu memiliki kegunaan 
praktis bagi kehidupan manusia. 
(http://buntetpesantren.org.index). 

 
Ketaksaan Makna dalam Kajian 

Logika 

Berdasarkan paparan tentang 
ketaksaan yang terdapat pada subbab B, 

ada tiga bentuk ketaksaan, yakni (a) 
ketaksaan fonetik, (b) ketaksaan 

gramatikal, dan (c) ketaksaan leksikal. 
Dari ketiga bentuk umum ketaksaan 
tersebut, Aminudin (2009) 

menjabarkannya berdasarkan faktor-faktor 
penyebab timbulnya ketaksaan. Untuk 

memahami ketaksaan pada masing-
masing bentuk dan faktor penyebabnya, 
berikut disajikan pemaparannya. 

 
1. Ketaksaan pada Tingkat Fonetik 

Ambiguitas pada tingkat fonetik 
terjadi karena membaurnya bunyi-
bunyi bahasa yang dituturkan. Oleh 

sebab itu, pendengar terkadang salah 
dalam menafsirkan makna suatu kata 

atau frasa jika kata atau frasa itu terlalu 
cepat dituturkan. Untuk itu, perhatikan 
tuturan berikut. 

(1)Kapan emas kawinnya? 
 

Tuturan (1) memiliki dua makna. 
Pertama, jika konteks tuturan tersebut 

dituturkan oleh seseorang, baik pria 
maupun wanita, yang bertanya kepada 
seorang pria, baik kakak kandung 

maupun yang dianggap sebagai 

http://buntetpesantren.org.index/
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kakaknya, akan bermakna pertanyaan 

tentang kapan kakaknya itu akan kawin 
(menikah).  

Kedua, jika konteks tuturan 
tersebut adalah berupa benda sebagai 
mahar perkawinan, frasa emas kawin 

memiliki makna sebuah benda yang 
akan dijadikan sebagai mahar dalam 

perkawinan yang akan diberikan oleh 
pengantin pria kepada pengantin 
wanita. 

Dengan demikian, tuturan (1) 
secara logika bahasa ada kesalahan 

berupa penambahan fonem // pada 

kata /mas/. Penambahan fonem 

tersebut mengakibatkan ketaksaan 
makna. Agar menjadi logis, penutur 

harus menuturkannya dengan tidak 
terlalu cepat, terutama pada bagian kata 
antara kapan dengan emas atau antara 

emas dan kawinnya 
Jika yang dimaksud adalah mahar, 

antara kata kapan dan emas perlu diberi 
jeda sejenak sehingga menjadi tuturan 
yang berikut. 

 
(1a) Kapan./ emas kawinnya?  

 
Jika yang dimaksud adalah pertanyaan 
tentang waktu yang direncanakan untuk 

menikah, letak jeda harus digeser di 
antara emas dan kawinnya sehingga 

menjadi tuturan berikut. 
 
(1b) Kapan mas / kawinnya? 

    
Seperti pada (1), tuturan (2) 

berikut juga menimbulkan ketaksaan 
yang menyebabkan kalimat menjadi 
tidak logis. 

 
(2) Itu bukan angka. 

 
Tuturan (2) pada frasa bukan 

angka jika dituturkan secara cepat akan 

menjadi bukan nangka. Sama seperti 
pada (1), pada (2) juga terjadi 

kesalahan berupa penambahan fonem 

/n/ sebelum /aka/ sehingga menjadi  

/naka/.  

Tuturan (2) memiliki dua 
pengertian. Pertama, jika konteks 
tuturannya adalah seseorang yang 

sedang menunjuk pada nama buah, 
tuturan tersebut mengandung makna 

bahwa yang ditunjuk oleh seseorang itu 
bukan buah yang bernama nangka, 
melainkan buah lain. Untuk itu, agar 

menjadi logis tuturan tersebut perlu 
diberi jeda di antara kata bukan dan 

nangka sehingga menjadi, seperti 
berikut. 
 

(2a) Itu bukan / nangka. 
Kedua, jika konteks tuturannya, 

misalnya, seorang anak kecil yang 
sedang berbicara dengan ibunya, 
kemudian anak kecil itu menunjuk 

sebuah grafem tertentu sambil 
mengatakan itu angka. Karena yang 

ditunjuk bukan angka, melainkan 
grafem tertentu, perlu diberi jeda di 
antara kata bukan dan angka, seperti 

berikut. 
 

(2b) Itu bukan / angka. 
 

Contoh lain ketaksaan fonetik 

dapat diperhatikan pada tuturan yang 
berikut. 

 
(2) Itu beruang. 
 

Tuturan (3) juga memiliki dua 
pengertian jika dituturkan secara cepat. 

Pertama, bermakna bahwa yang 
ditunjuk adalah nama binatang. Kedua, 
bermakna orang yang memiliki banyak 

uang, dan ketiga bermakna memiliki 
ruang. 

Jika konteksnya diketahui oleh 
petutur, ketaksaan makna tidak akan 
terjadi sehingga kalimat menjadi logis. 

Akan tetapi, bagi yang tidak 
mengetahui konteksnya, akan 

menimbulkan ketaksaan daan 
ketidaklogisan makna. Untuk itu, agar 
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tuturan tersebut menjadi logis, harus 

diberi jeda antara morfem ber- dan 
uang jika yang dimaksud adalah orang 

yang memiliki banyak uang, antara be- 
dan ruang jika yang dimaksud adalah 
memiliki ruang, dan tidak perlu diberi 

jeda jika yang dimaksud adalah nama 
binatang. Dengan demikian, tuturan (3) 

akan menjadi (3a) dan (3b) berikut. 
 
(3a) Itu ber/uang. 

(3b) Itu be/ruang. 
(3c) Itu beruang 

Dengan demikian, jika tuturan 
(1), (2), dan (3) diberi jeda, seperti 
pada (1a), (1b), (2a), (2b), (3a), dan 

(3b) tuturan tersebut menjadi logis. Jika 
tidak, ketaksaan makna akan 

membingungkan orang yang tidak 
mengetahui konteks tuturan tersebut. 

Ketaksaan tersebut muncul 

karena ciri genetiknya mengandung 
berbagai fitur semantik yang berbeda-

beda. Pada (1) kata emas untuk makna 
kakak ditulis mas. Karena pengaruh 
fitur semantik dalam bahasa Jawa, kata 

emas akan cenderung diucapkan mas.  
Kecenderungan menyingkat kata 

sapaan itu memang biasa terjadi dalam 
tuturan. Contoh lain, misalnya kata 
bapak disingkat pak, ibu disingkat bu, 

simbah disingkat mbah, dan emak akan 
diucapkan mak. 

Berdasarkan contoh (1) s.d. (3) 
tampak bahwa ketaksaan makna pada 
tingkat fonetik yang mengakibatkan 

kalimat tidak logis terjadi karena                
(a) penambahan fonem dan (b) tidak 

adanya jeda 
 

2. Ketaksaan pada Tingkat Gramatikal 

Ketaksaan pada tingkat 
gramatikal terjadi pada proses 

pembentukan satuan kebahasaan, baik 
dalam tataran morfologi yang meliputi 
morfem dan kata maupun pada tataran 

sintaksis yang meliputi frasa, klausa, 
dan kalimat. 

a. Ketaksaan Gramatikal pada 

Tataran Morfologi 

Ketaksaan gramatikal pada 

tataran morfologi meliputi ketaksaan 
morfem dan ketaksaan kata. 
Ketaksaan pada tataran morfem 

akan hilang dengan sendirinya 
ketika diletakkan dalam konteks 

kalimat yang benar. Untuk itu, 
perhatikan kata-kata tercetak miring 
dalam kalimat yang berikut ini. 

 
(4) Itu penidur. 

(5) Di mana pemukul itu? 
(6) Penggorengan itu sudah tua, 
(7) Pil itu tertelan oleh saya. 

(8) Timbangan itu sudah benar. 
    

Morfem peng- pada (4) 
berasal dari gabungan prefiks peng- 
yang dilekatkan pada bentuk dasar 

tidur bermakna (a) orang yang suka 
tidur atau (b) sesuatu (obat) yang 

dapat membuat tidur. Morfem peng- 
pada (5) merupakan gabungan 
prefiks peng- yang dilekatkan pada 

bentuk dasar pukul  bermakna (a) 
alat untuk memukul dan (b) orang 

yang melakukan tindakan memukul. 
Morfem peng-an pada (6) 
merupakan gabungan konfiks peng-

an yang dilekatkan pada bentuk 
dasar goreng bermakna (a) alat 

untuk menggoreng dan (b) tempat 
untuk menggoreng. Morfem ter- 
pada (7) dilekatkan pada bentuk 

dasar telan bermakna (a) tidak 
sengaja menelan dan (b) dapat 

ditelan. Pada (8) sufiks –an 
dilekatkan pada bentuk dasar 
timbang bermakna (a) alat untuk 

menimbang dan (b) hasil timbangan. 
Ketaksaan semacam itu 

merupakan ketaksaan gramatikal 
pada tataran morfem. Makna 
morfem terikat yang dilekatkan pada 

morfem bebas menyebabkan 
bentukan kata menjadi taksa karena 

ketidakjelasan maksudnya. 
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Agar menjadi logis, bentukan 

kata (4) s.d. (8) tersebut harus 
diletakkan dalam kalimat yang 

benar, misalnya dalam kalimat 
berikut. 

 

(4a) Baru saja bangun dan sekarang 
sudah tidur lagi. Dia memang 

penidur. 
(4b) Obat yang mengandung 

antihistamin merupakan 

penidur yang hebat. 
(5a)Aku membeli pemukul yang 

terbuat dari kayu jati.. 
(5b) Pemukul itu sudah melarikan 

diri. 

(6a) Penggorengan itu saya beli 
kemarin. 

(6b) Pabrik penggorengan tahu itu 
terbakar.  

(7a) Karena kecerobohan orang 

tuanya, kelereng itu tertelan 
oleh anaknya. 

(7b) Meskipun pahit, pil itu tertelan 
juga. 

(8a) Pedagang memberikan 

pemberat pada timbangan itu. 
(8b) Timbangan itu tidak sesuai 

dengan berat sesungguhnya. 
 

Ketaksaan pada tataran kata 

meliputi kata majemuk dan kata 
ulang. Untuk itu, perhatikan contoh 

berikut. 
 

(9) Saat ini dia sedang gulung tikar  

(10) Real Madrid kalah, penonton 
gigit jari. 

     
Kata gulung tikar pada (9) dan 

gigit jari pada (10) masing-masing 

memiliki makna ganda. Kata gulung 
tikar pada (9) bermakna (a) 

menggulung tikar dan (b) bangkrut. 
Kata gigit jari pada (10) bermakna 
(a) menggigit jari dan (b) kecewa.  

Kata-kata tersebut merupakan 
ketaksaan pada tataran kata yang 

disebabkan oleh pemajemukan, 

yakni gabungan dua kata atau lebih 

yang menimbulkan makna baru. 
Agar menjadi logis, kata-kata 

tersebut harus diletakkan dalam 
kalimat yang benar, misalnya dalam 
kalimat berikut. 

 
(9a) Gulung tikar itu kalau sudah 

tidak terpakai. 
(9b) Perusahaan itu gulung tikar 

karena kekurangan modal. 

 
(10a) Kebiasaan menggigit jari yang 

dilakukan oleh anak-anak 
perlu diwaspadai. 

(10b) Indonesia hanya menggigit 

jari ketika kalah dalam 
pertandingan itu. 

 
Selain ketaksaan karena kata 

majemuk, pembentukan kata ulang 

juga dapat menimbulkan ketaksaan 
makna yang mengakibatkan makna 

menjadi tidak jelas. Perhatikan 
contoh yang berikut. 

 

(11) Budi berdagang buah buahan. 
      

Kata buah-buahan pada (11) 
memiliki makna ganda, yakni (a) 
beraneka macam buah dan (b) 

menyerupai buah.  Kata-kata 
tersebut merupakan ketaksaan pada 

tataran kata yang disebabkan oleh 
pengulangan kata, Agar menjadi 
logis, kata-kata tersebut harus 

diletakkan dalam kalimat yang 
benar, misalnya dalam kalimat 

berikut. 
 

(11a) Ia berdagang buah-buahan 

yang masih segar di pasar. 
(11b) Adik membuat buah-buahan 

dari barang-barang bekas. 
 

b. Ketaksaan Gramatikal pada 

Tataran Sintaksis 

Ketaksaan gramatikal pada 

tataran sintaksis meliputi frasa, 
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klausa, dan kalimat. Ketaksaan pada 

tataran frasa terdapat pada contoh 
berikut. 

 
(12) Buku sejarah baru telah terbit 
(13) Lukisan ayah dipasang di 

dinding kamar. 
     

Frasa buku sejarah baru pada 
(12) memiliki dua makna, yakni (a) 
ada buku yang berisi tentang 

sejarah baru dan (b) ada buku baru 
yang berisi tentang sejarah. Kata 

lukisan ayah pada (13) memiliki dua 
makna, yakni    (a) lukisan yang 
dibuat oleh ayah dan (b) lukisan 

yang bergambar ayah. 
Agar frasa pada (12) menjadi 

logis dan tidak ambigu, perlu 
dibubuhi tanda hubung (-) jika 
dalam bentuk tulisan dan jeda (/) 

jika dalam bentuk tuturan, seperti 
yang berikut. 

 
(12a) buku-sejarah baru 
(12b) buku sejarah-baru 

(12c) buku sejarah / baru 
(12d) buku / sejarah  baru 

 
Agar frasa pada (13) menjadi 

logis dan tidak ambigu, perlu 

ditambah dengan kata tertentu 
sehingga menjadi jelas maksudnya, 

seperti yang berikut. 
 

(13a)  lukisan karya ayah 

(13b) lukisan bergambar ayah 
 

Setelah dibubuhi tanda 
hubung (-), seperti tampak pada 
(12a) dan (12b), penambahan jeda, 

seperti pada (12c) dan (12d), dan 
penambahan kata karya dan 

bergambar, seperti pada (13a) dan 
(13b), menjadikan frasa-frasa 
tersebut tidak ambigu lagi sehingga 

maknanya dapat dipahami dengan 
jelas. 

Ketaksaan pada tataran klausa 

terdapat pada contoh yang berikut 
ini.  

 
(14) Istri pak lurah yang kedua itu 

sangat cantik. 

( 
Klausa istri pak lurah yang kedua 

pada (14) memiliki dua makna, 
yakni      (a) pak lurah memiliki dua 
atau lebih istri dan (b) ada 

beberapa lurah yang masing-masing 
mengajak istrinya dan yang 

dimaksud adalah pak lurah yang 
berada pada urutan atau deretan 
kedua.  

Ketidaklogisan pada (14) terjadi 
karena ketiadaan jeda. Untuk itu, 

perlu diberi jeda, seperti yang 
berikut. 

 

(14a) Istri pak lurah / yang kedua itu 
sangat cantik. 

(14b) Istri / pak lurah yang kedua itu 
sangat cantik. 

 

Ketaksaan pada tataran 
kalimat meliputi ekuivokasi, 

amfiboli, aksentuasi, komposisi, dan 
devisi. Masing-masing bentuk 
ketaksaan tersebut akan dipaparkan 

berikut ini 
Ketaksaan ekuivokasi 

merupakan suatu bentuk kebahasaan 
yang mengalami kekaburan makna 
meskipun sudah sesuai konteks. 

Untuk itu, perhatikan kalimat yang 
berikut ini. 

 
(15) Akhir dari sesuatu dapat 

menuju kesempurnaan. 

Kematian adalah akhir 
kehidupan. Dengan demikian, 

kematian adalah 
penyempurnaan kehidupan.  
 

Pada (15) terdapat ketaksaan 
yang menyesatkan karena adanya 

kata akhir yang memiliki dua 
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makna, yakni (a) tujuan dan (b) 

akhir peristiwa. Oleh sebab itu, agar 
kalimat tersebut tidak ambigu, 

penggunaan kata akhir dalam 
sebuah pernyataan yang memiliki 
makna berbeda harus dihindari. Kata 

akhir pada (15) sebaiknya diubah 
salah satu, misalnya dengan kalimat 

berikut. 
 

(15a) Awal dari sesuatu dapat 

menuju kesempurnaan. 
Kematian adalah akhir 

kehidupan. Dengan demikian, 
kematian adalah 
penyempurnaan kehidupan.  

 
Ketaksaan sintaksis pada 

tataran kalimat yang kedua adalah 
amfiboli, yakni kekaburan makna 
akibat ketidakjelasan suatu term 

dalam struktur kalimat. Untuk itu, 
perhatikan kalimat berikut ini. 

 
(16) Ayah sahabatku yang kaya itu 

sakit.  

 
Kata kaya dalam kalimat tersebut 

acuannya tidak jelas karena selain 
dapat mengacu pada ayah, juga 
dapat mengacu pada sahabatku. 

Untuk itu, agar kalimat tersebut 
memiliki acuan yang jelas, harus 

diubah strukturnya, misalnya 
menjadi seperti yang berikut. 
 

(16a) Sahabatku yang kaya itu 
ayahnya sakit.  

(16b) Ayah dari sahabatku yang 
kaya itu sakit.  

(16c) Sahabatku yang ayahnya kaya 

itu sakit.  
 

Dari kalimat (16a) dan (16b) 
diketahui bahwa yang kaya adalah 
ayah, sedangkan pada (16c) yang 

kaya adalah sahabatku. 
Ketaksaan sintaksis pada 

tataran kalimat yang ketiga adalah 

aksentuasi, yakni pemberian tekanan 

suatu kata dalam satuan paparan 
secara tidak tepat sehingga 

mengaburkan makna yang 
seharusnya direpresentasikan. Untuk 
itu, perhatikan contoh berikut ini. 

 
(17) Petugas lapas di daerah 

konflik harus lebih waspada. 
Kewaspadaan itu sangat 
diperlukan, baik untuk 

keselamatan dirinya sendiri 
maupun untuk para penghuni 

lapas yang lain. 
    

Jika kata petugas dan lapas tidak 

diberi aksentuasi secara jelas, makna 
yang terkandung dalam pernyataan 

tersebut dapat menyesatkan. Term 
(a) petugas, (b) petugas lapas, dan 
(c) lapas, yang seharusnya ditunjuk 

penjelas berikutnya, dapat 
memengaruhi kejelasan maksud 

pernyataan itu. Oleh sebab itu, 
kalimat (17) sebaiknya diubah, 
misalnya dengan kalimat yang 

berikut agar acuannya menjadi jelas. 
 

(17a) Petugas lapas yang bertugas di 
daerah konflik harus lebih 
waspada. Kewaspadaan itu 

sangat diperlukan, baik untuk 
keselamatan dirinya sendiri 

maupun untuk para penghuni 
lapas yang lain. 

 

Ketaksaan sintaksis pada 
tataran kalimat yang keempat adalah 

komposisi, yakni ketidakjelasan 
suatu pernyataan yang akhirnya 
mengaburkan makna dalam 

pernyataan berikutnya. Hal itu 
mengandung maksud bahwa awal 

suatu pernyataan harus diungkapkan 
secara jelas agar pernyataan 
berikutnya menjadi jelas pula. 

Untuk itu, perhatikan kalimat yang 
berikut. 
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(18) Pembina masyarakat yang 

tidak berpendidikan harus 
berusaha meningkatkan 

pengetahuannya. Pengetahuan 
itu, selain bermanfaat dalam 
meningkatkan kehidupan 

masyarakat itu sendiri, juga 
bermanfaat bagi masyarakat 

lainnya. 
    

Pada kalimat kedua dari 

pernyataan pada (18), yakni 
Pengetahuan itu, selain bermanfaat 

dalam meningkatkan kehidupan 
masyarakat itu sendiri, juga 
bermanfaat bagi masyarakat 

lainnya tidak memiliki kejelasan 
makna karena pernyataan pada 

kalimat sebelumnya tidak jelas. 
Kalimat Pembina masyarakat yang 
tidak berpendidikan harus berusaha 

meningkatkan pengetahuannya. 
Term pembina dan pembina 

masyarakat dalam pernyataan 
tersebut tidak memiliki acuan yang 
jelas. Oleh sebab itu, pernyataan 

pada kalimat berikutnya juga 
menjadi tidak jelas. 

Ketaksaan sintaksis pada 
tataran kalimat yang kelima adalah 
devisi, yakni kesalahan yang 

berhubungan dengan pengambilan 
simpulan yang tidak tepat dari dua 

premis yang pada dasarnya memang 
tidak layak dihubungkan. Sebagai 
contoh, proposisi berikut ini. 

 
(19) Semua makhluk hidup akan 

mati. Batu bukan makhluk 
hidup. Jadi, batu tidak akan 
mati. 

         
Simpulan dari proposisi 

tersebut tidak logis karena premis 
yang diperbandingkan tidak 
berhubungan. Proposisi semacam itu 

seharusnya diubah, misalnya dengan 
proposisi berikut. 

 

(19a) Semua makhluk hidup akan 

mati. Manusia adalah makhluk 
hidup. Jadi, manusia akan 

mati. 
(19b) Manusia akan mati karena 

manusia adalah makhluk 

hidup. 
Berdasarkan contoh (4) s.d. 

(19) tampak bahwa ketaksaan 
makna pada tingkat gramatikal 
terjadi karena beberapa faktor 

berikut. 
(a) Ketaksaan pada tataran morfem 

dan kata, baik kata ulang 
maupun kata majemuk akan 
hilang diletakkan dalam konteks 

kalimat yang benar.  
(b) Ketaksaan pada tataran frasa 

terjadi karena intonasi dan 
kekuranglengkapan kata. 

(c) Ketaksaan pada tataran klausa 

terjadi karena ketiadaan jeda, 
kekuranglengkapan kata dan 

tidak dibubuhkannya jeda 
menyebabkan kalimat tersebut 
menjadi tidak logis. 

(d) Ketaksaan pada tataran kalimat, 
berupa ekuivokasi, amfiboli, 

aksentuasi, komposisi, dan 
devisi terjadi karena kekaburan 
makna kata sebagai akibat dari 

penggunaan sebuah kata dengan 
pengertian yang bertolak 

berbeda,  ketidakjelasan suatu 
term dalam struktur kalimat, 
pemberian tekanan yang tidak 

tepat pada suatu kata, karena 
komposisi kalimat yang tidak 

jelas, dan penarikan simpulan 
yang salah. 

 

3. Ketaksaan pada Tingkat Leksikal 

Setiap kata dalam bahasa ada 

kemungkinan memiliki makna lebih 
dari satu. Akibatnya, orang sering 
melakukan kesalahan dalam 

menafsirkan makna suatu kata. Makna 
suatu kata dapat saja berbeda 

tergantung pada konteks kalimatnya.  
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Ketaksaan pada tingkat leksikal 

meliputi polivalensi, ketidakjelasan 
batas makna suatu kata, penggunaan 

preposisi, dan penggunaan gaya 
bahasa. Bentuk-bentuk tersebut akan 
dipaparkan berikut ini. 

a. Polivalensi 

Ketaksaan polivalensi 

memiliki acuan yang berbeda-beda. 
Ketaksaan polivalensi meliputi 
polisemi, homonim, dan homograf. 

Untuk itu, perhatikan contoh berikut 
ini. 

 
(20) Kepalanya sakit. 
(21) Aku sedang mencari ilham.  

(22) Saya permisi ke belakang. 
 

Kata kepala pada (20) 
memiliki dua pengertian, yakni (a) 
anggota tubuh dan (b) pimpinan. 

Oleh sebab itu, agar tidak 
menimbulkan ketaksaan makna, 

kata tersebut harus diletakkan dalam 
kalimat yang benar, misalnya  
kalimat berikut ini. 

 
(20a) Ia sedang sakit kepala 

(20b) Dia berambisi menjadi kepala 
sekolah 

 

Kata kepala pada (20) 
merupakan contoh polisemi, yakni 

suatu kata yang memiliki banyak 
makna, namun kata-kata tersebut 
masih memiliki keterkaitan. Kepala 

sebagai anggota tubuh berada pada 
posisi atas; pimpinan dalam suatu 

organisasi juga berada pada posisi 
atas. Dengan demikian, kata kepala 
pada (20a) dan (20b) masih ada 

kaitan maknanya. 
Kata ilham pada (21) jika 

ditulis tidak menimbulkan ketaksaan 
makna, namun jika dituturkan akan 
memiliki makna ganda. Kata ilham 

pada kalimat tersebut jika dituturkan 
bermakna (a) nama orang dan (b) 

inspirasi. 

Jika seseorang mendengar 

tuturan tersebut, pasti akan 
mengalami kesulitan untuk 

memahaminya jika orang tersebut 
tidak mengetahui konteksnya. 
Namun demikian, kalimat (21) 

menjadi logis jika konteks 
kalimatnya diketahui. Jika aku 

sedang merenung seorang diri, 
ilham yang dimaksud adalah suatu 
inspirasi, namun jika aku terlihat 

bingung dan berjalan mondar-
mandir, ilham yang dimaksud tentu 

nama seseorang.  
Untuk itu, kalimat (21) jika 

dibuat dalam bentuk dialog tidak 

akan menjadikan ketaksaan. 
 

(21a) A : Kok sendirian di tempat  
                 sepi ini? Ada apa?  
                 Apakah kamu sedang  

                 bersedih? 
 B : Tidak ada apa-apa.  

                 Kamu sudah  
                 mengerjakan tugas  
                 membuat puisi? 

 A : Terus apa hubungannya  
                dengan keberadaanmu di  

                 tempat ini? 
 B : Aku sedang mencari  
                 ilham. 

 
(21b) A : Ada apa kok kamu  

                 bingung seperti itu. 
 B : Iya. Aku sedang mencari  
                 Ilham. 

 A : Memangnya Ilham ke  
                 mana? 

 B : Aku juga tidak tahu.  
                 Sejak siang tadi pergi,  
                 tapi sampai malam ini  

                 belum pulang. 
   

Kata ilham merupakan contoh 
homonim, yakni suatu kata yang 
memiliki banyak makna, namun 

antara makna yang satu dengan 
makna yang lain tidak ada 

hubungannya. 
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Hal yang sama berlaku pula 

untuk kalimat (22). Kata belakang 
pada (22) memiliki dua makna, 

yakni (a) sebuah tempat atau 
ruangan yang letaknya di belakang 
dan (b) kamar kecil (toilet).  

Seseorang yang mendengar 
kalimat tersebut tanpa mengetahui 

konteksnya, pasti akan mengalami 
kesulitan memahami maksud 
kalimat tersebut. Sebaliknya, jika 

orang tersebut mengetahui 
konteksnya, akan mudah memahami 

makna yang terkandung di 
dalamnya.  

Kalimat (22) tersebut jika 

diilustrasikan dalam bentuk 
percakapan, akan tampak seperti 

berikut. 
 

(22a) A : Eh, Andi. Sudah lama? 

  B : Baru saja, Pak. Budi  
                 ada, Pak? 

  A : Ada. Itu di kamar  
                 belakang. Kamu ke sana  
                 saja. 

  B : Saya permisi ke  
                 belakang.  

  A : Oh, ya.  
 
(22b) A : Ada apa kamu, Andi? 

  B : Perut saya sakit, Pak.  
                (sambil berjalan ke  

                depan menemui guru) 
           Saya permisi ke  
                 belakang. 

  A : Oh, ya. 
  

Dari kalimat (20a) dan (20b), 
serta ilustrasi pada (21a), dan (21b), 
(22a), dan (22b) tampak bahwa 

tuturan tersebut merupakan tuturan 
yang logis. Antara penutur dan 

petutur memahami maksud tuturan 
tersebut.  

Kata kepala pada (20) 

dipahami maksudnya sebagai bagian 
tubuh seperti tampak pada (20a) dan 

sebagai pimpinan, seperti tampak 

pada (20b). Kata ilham pada (21) 

dipahami oleh komunikan, baik 
yang bermakna inspirasi, seperti 

pada (21a) maupun nama seseorang, 
seperti pada (21b). Demikian pula 
dengan (22). Peserta komunikasi 

memahami bahwa pada (22a) yang 
dimaksudkan adalah suatu tempat, 

yakni di ruang belakang, dan pada 
(22b) yang dimaksudkan adalah 
kamar kecil.  

Bagaimana jika konteks pada 
(21) dan (22) tidak diketahui? Agar 

kalimat tidak ambigu sehingga 
menjadi kalimat logis, kata ilham 
pada (21) perlu diberi penjelasan 

agar maknanya menjadi jelas atau 
diganti. Sementara itu, kata 

belakang pada (22) perlu diganti. 
Dengan demikian, kalimat (21) dan 
(22) akan menjadi seperti yang 

berikut ini. 
 

(21a) Aku sedang mencari Ilham, 
adikku. 

(21b) Aku sedang mencari inspirasi. 

(22a) Saya permisi ke kamar kecil 
(toilet). 

(22b) Saya permisi ke ruang 
belakang  
 

Ketaksaan leksikal dalam 
bentuk lain, yakni berupa homograf 

terdapat pada tuturan berikut ini. 
 

(23) Orang itu tidak ingin tahu.  

     
Kalimat (23) mengandung ketaksaan 

ketika diwujudkan dalam bentuk 
tulisan. Kata tahu pada (23) 
memiliki dua makna, yakni (a) nama 

makanan yang terbuat dari susu 
kedelai dan (b) mengerti.  

Oleh sebab itu, agar tidak 
menimbulkan salah tafsir kalimat 
tersebut perlu diberi penjelas 

tambahan, misalnya dengan kalimat 
yang berikut. 
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(23a) Saya tidak ingin tahu, tetapi 

tempe. 
(23b) Saya tidak ingin tahu 

permasalahan itu. 
 

b. Ketidakjelasan Batas makna 

Ketidakjelasan batas makna 
yang dimaksud adalah batas makna 

antara makna umum dan makna 
khusus. Untuk itu, perhatikan 
contoh berikut. 

 
(24) Ia seorang peternak unggas. 

(25) Ia gemar memelihara burung 
merpati.  

        

Kata unggas pada (24) tidak 
memiliki makna yang cukup jelas 

karena ada banyak jenis unggas. 
Apakah orang tersebut memelihara 
semua jenis unggas atau beberapa 

saja, atau bahkan hanya satu jenis 
unggas? Berbeda dengan (24), pada 

(25) sudah memiliki acuan yang 
jelas bahwa orang tersebut gemar 
memilihara burung merpati. Hal itu 

berkaitan dengan permasalahan 
makna umum dan makna khusus. 

Ketaksaan makna yang timbul 
dari kalimat (24) tersebut 
seharusnya dihindari, misalnya 

dengan kalimat yang berikut. 
 

(24a) Ia seorang peternak ayam 
petelor. 

(24b) Ia seorang peternak ayam 

kampung 
 

c. Penggunaan Preposisi 

Ketaksaan leksikal berupa 
penggunaan preposisi dapat 

menyebabkan ketaksaan makna, 
terutama dalam tuturan. Untuk itu, 

perhatikan kalimat yang berikut. 
 

(26) Keranjang itu akan dibawa ke 

ranjang  
(27) Bawa kemeja itu dan letakkan 

disana  

        

Kata keranjang pada (26) jika 
dituturkan akan bermakna ganda, 

yakni (a) wadah atau tempat  dan 
(b) menuju ranjang. Begitu pula 
dengan kata kemeja pada (27). Jika 

diucapkan secara cepat, kata kemeja 
memiliki dua makna, yakni (a) baju 

dan (b) menuju meja. 
Kata pada (26) dan (27) 

tersebut menjadi tidak logis karena 

preposisi ke yang digunakan. Agar 
menjadi logis dan tidak ambigu, 

perlu diberi jeda dalam tuturannya 
sehingga akan menjadi seperti yang 
berikut. 

 
(26a) keranjang  

(26b) ke / ranjang 
(27a) kemeja  
(27b) ke / meja 

 
d. Penggunaan Gaya Bahasa 

Gaya bahasa yang dapat 
menimbulkan ketaksaan makna di 
antaranya adalah metafora, asosiasi, 

dan metonimia. Untuk itu, 
perhatikan contoh berikut. 

 
(28) Ada jago merah. 

     

Kata jago merah pada (28) 
memiliki dua makna, yakni (a) ayam 

jantan yang berwarna merah dan 
(b) api. Untuk menghindari 
ketaksaan, kata tersebut harus 

diletakkan dalam kalimat yang 
benar, seperti pada kalimat yang 

berikut. 
 

(28a) Ibu membeli jago merah di 

pasar. 
(28b) Jago merah menghanguskan 

rumah itu. 
     

 Ketaksaan berupa asosiasi 

tampak dalam kalimat berikut. 
 

(29) Ia yang menjadi dalang. 
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Kata dalang pada (29) 
memiliki dua makna, yakni (a) 

orang yang berprofesi memainkan 
wayang dan (b) orang yang 
mengatur agar sesuatu terjadi. Agar 

tidak menimbulkan ketaksaan, kata 
tersebut harus diletakkan dalam 

kalimat yang benar, misalnya 
dengan kalimat berikut ini. 
(29a) Ki Manteb Sudarsono adalah 

seorang dalang terkenal. 
(29b) Ia menjadi dalang kerusuhan. 

Ketaksaan penggunaan gaya 
bahasa metonimia tampak dalam 
kalimat yang berikut. 

 
(30) Dia berhasil mendapatkan 

emas.  
      
Kata emas pada (30) memiliki 

dua makna, yakni (a) juara pertama 
dan (b) salah satu jenis logam 

mulia. Agar menjadi logis, kalimat 
tersebut harus dilengkapi dengan 
penjelasan tambahan, misalnya 

dengan kalimat berikut ini. 
 

(30a) Dia berhasil mendapatkan 
emas dalam kejuaraan itu. 

(30b) Ia pedagang emas. 

 
Berdasarkan contoh (20) s.d. 

(30) tampak bahwa ketaksaan 
makna pada tingkat leksikal yang 
mengakibatkan kalimat tidak logis. 

Hal itu terjadi karena (a) 
kekuranglengkapan kalimat, (b) 

ketidaktepatan diksi, dan (c) tidak 
adanya jeda. 

 

Simpulan 

Ada tiga bentuk ketaksaan makna, 

yakni ketaksaan fonetis, gramatikal, dan 
leksikal. Ketaksaan fonetis terjadi karena 
adanya penambahan fonem dan tidak 

jelasnya jeda pada waktu sebuah kata 
dituturkan. Pembauran bunyi bahasa 

tersebut mengakibatkan ketidakjelasan 

makna sehingga menjadi taksa. Agar kata 

yang dituturkan dapat dipahami secara 
logika, penuturannya harus diperlambat 

dan diberi jeda pada bunyi bahasa yang 
membaur tersebut.  

Ketaksaan gramatikal terjadi, baik 

pada pada tataran morfologi yang meliputi 
morfem dan kata, maupun pada tataran 

sintaksis yang meliputi frasa, klausa, dan 
kalimat. Ketaksaan pada tataran 
morfologi, morfem akan hilang dengan 

sendirinya jika diletakkan dalam kalimat 
yang benar. Ketaksaan pada tataran kata 

terjadi karena kekuranglengkapan kata 
sehingga menyebabkan kalimat menjadi 
ambigu dan tidak logis. Untuk itu, kata-

kata itu perlu diletakkan dalam kalimat 
yang benar.  

Ketaksaan pada tataran frasa, 
intonasi dan kekuranglengkapan kata 
menyebabkan frasa tersebut menjadi tidak 

logis. Ketaksaan pada tataran klausa 
terjadi karena ketiadaan jeda. Ketaksaan 

pada tataran kalimat yang meliputi 
ekuivokasi, amfiboli, aksentuasi, 
komposisi, dan devisi terjadi karena 

kekuranglengkapan kata dan tidak 
dibubuhkannya jeda dalam kalimat 

tersebut. 
Ketaksaan leksikal meliputi 

polivalensi berupa polisemi, homonim, 

dan homograf terjadi karena 
ketidakjelasan konteks kalimatnya. Untuk 

itu, kalimat yang menggunakan kata-kata 
tersebut harus dibuat sedemikian rupa 
sehingga kalimat menjadi jelas dan 

lengkap.  
Ketidakjelasan pembatasan makna 

terjadi karena acuan yang terlalu luas. 
Untuk itu, agar menjadi kalimat yang jelas 
kata-kata yang mengandung makna umum 

diubah menjadi makna khusus.  
Ketaksaan penggunaan preposisi 

terutama terjadi dalam tuturan. Untuk itu, 
harus diberi jeda di antara preposisi dan 
kata yang menguikutinya. 

Ketaksaan penggunaan gaya bahasa 
biasanya terjadi karena 

kekuranglengkapan kalimat, 
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ketidaktepatan diksi, dan penggunaan jeda 

dalam tuturan. Gaya bahasa yang biasanya 
menimbulkan ketaksaan adalah metafora, 

asosiasi, dan metonimi. 
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OPTIMALISASI PENDIDIKAN KARAKTER DI TK AL FALAH SURABAYA 

MELALUI PARENTING CLUB 

(Fauziah) 

 

Abstrak 

 
 Dampak positif Parenting Club  proses pendidikan anak usia dini di TK Al Falah sangat 

nyata, yakni selain dapat meningkatkan peran aktif orang tua juga mampu meningkatkan 
kompetensi guru. Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam Parenting Club, di antaranya 

Pengajian Orang Tua, Belajar Bareng di Hari Sabtu (BBSH), Live Perfomace Kids, dan 
peminjaman buku perpustakaan, terbukti dapat semakin mempererat kerja sama antara sekolah, 
guru dan orang tua. Tujuan diadakannya Parenting Club adalah sebagai upaya penanaman 

karakter yang agar lebih maksimal, efektif, dan efisien.  
Menyadari pentingnya peran orang tua dalam menyukseskan pendidikan karakter pada anak, maka 

dibentuklah Parenting Club yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan orang 
tua, guru, dan siswa dalam upaya peningkatan wawasan orang tua dalam proses pendampingan tumbuh 

kembang anak. Titik tumpu kegiatan Parenting Club ini adalah pemeberdayaan potensi guru dan 
pemberian kesempatan kepada siswa untuk melakukan aktualisasi diri dimulai dari lingkungan 

terkecil, yaitu keluarga (orang tua).   
Kegiatan-kegiatan yang telah diadakan dalam Parenting Club  ini antara lain adalah (1) Pengajian 

Jumatan yang diadakan setiap hari Jumat minggu ke 1, (2) Belajar Bareng Hari Sabtu yang diadakan 

setiap bulan di hari Sabtu minggu II, (3) Gerakan Orang tua Cinta Buku, yakni Peminjaman buku 

perpustakaan oleh orang tua seminggu 1x setiap jumat bersamaan dengan saat orang tua mengantar atau 

menjemput putra-putri mereka, dan di hari Sabtu saat kegiatan pertemuan orang tua, dan (4) One Day 

With Parent, yakni sehari bersama orang tua di sekolah. 

Inovasi , Efisiensi, dan Keefektifan karya nyata. 

 

Kata kunci: pendidikan karakter, parenting club 

 

Pendahuluan 

 Parenting Club  diadakan di 
TK Al Falah untuk mengajak orang 
tua berperan aktif dalam proses 

pendidikan anak usia dini. Kegiatan 
ini berdampak positif selain dapat 

meningkatkan peran aktif orang tua, 
juga mampu meningkatkan 
kompetensi guru, terutama dalam 

pelibtan guru sebagai nara sumber 
kegiatan yang diadakan dalam 

kegiatan Parenting Club ini.  
Berbagai kegiatan yang 

dilakukan dalam Parenting Club 

seperti: Pengajian orang tua, Belajar 
Bareng di Hari Sabtu (BBSH), Live 

Perfomace Kids, Peminjaman buku 

perpustakaan, terbukti dapat 

semakin mempererat kerja sama 
antara sekolah, guru dan orang tua. 
Sehingga proses pendidikan karakter 

yang ditanamakan di TK Al Falah 
berjalan lebih maksimal, efektif dan 

efisien.  
 

Rumusan Gagasan Karya Nyata 

Pendidikan karakter yang telah 

ditanamakan di TK Al Falah, disadari 

sebagai sebuah upaya yang tidak mudah 

tanpa dukungan berbagai komponen 

sekolah. Parenting Club diadakan di 

TK Al Falah, sebagai upaya untuk 

mensinergikan kerja sama antara 

pendidikan karakter yang diadakan di 
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sekolah dengan di rumah. Hal ini 

didasari oleh kesadaran bahwa 

pendidikan di usia dini akan dapat 

berjalan dengan maksimal bila 

didukung penuh oleh peran serta aktif 

orang tua. Sehingga nilai postif yang 

telah ditanamkan disekolah dapat terus 

berkesinambungan dan berkelanjutan di 

rumah. 

Berpedoman pada 18 pilar karakter 

yang di tetapkan oleh Pusat Kurikulum 

Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kemetrian Pendidikan Nasional 

(PUSKUR)  yaitu  

(1) religius 
(2) jujur 
(3) toleransi 
(4) displin 
(5) kerja keras 
(6) kreatif  
(7) mandiri 
(8) demokratis 
(9) rasa ingin tahu 
(10) semangat kebangsaan 
(11) cinta tanah air 
(12) menghargai prestasi 
(13) bersahabat/komunikatif 
(14) cinta damai 
(15) gemar membaca 
(16) peduli lingkungan 
(17) peduli sosial 
(18) tanggung jawab 

Untuk itu, TK Al Falah 
berusaha mengimpelmentasikan 
karakter-karakter tersebut dalam 

berbagai program pembiasaaan dan 
pendidikan pada siswa-siswanya, 
berbekal pada keyakinan bahwa 

proses pembiasaan dan pemberian 
cntoh adalah hal yang paling efektif 

dalam penanaman karakter sejak 
dini, maka program yang 
dilaksanakan di TK Al Falah yaitu  
(1) Mengaji setiap hari. 
(2) Sholat Duha berjama’ah. 
(3) Hafalan hadist-hadist pilihan. 
(4) Hafalan surat-surat pendek. 
(5) Hafalan do’a-do’a. 

(6) Asmaul husna. 
(7) Mengucap salam, berjabat tangan  
(8) Kalimat thayyibah. 
(9) Adab masuk-keluar masjid. 
(10) Adab masuk-keluar kamar mandi. 
(11) Adab masuk-keluar kelas. 
(12) Adab bermain. 
(13) Sopan santun dalam berbicara dan 

bersikap. 
(14) Mengucap maaf, terima kasih dan 

permisi. 
(15) Berbicara ramah tidak teriak. 
(16) Berinfaq setiap hari. 
(17) program kakak asuh. 
(18) PHBI 
(19) Slogan mutiara hadist. 
(20) Ramadhan ceria. 
(21) Berlatih puasa. 
(22) Sholat id. 
(23) Manasik haji. 
(24) Munqqosyah / khataman 
(25) Tadarus keliling. 
(26) Bermain kerumah teman. 
(27) Mengaji call. 
(28) Infaq qurban. 

 
Dengan berbagai program 

pembentukan karakter yang telah 
dilaksanakan, maka pemberdayaan 

sumber daya manusia dalam hal ini 
guru, menjadi prioritas penting yang  
harus dilaksanakan. Dalam hal ini 

TK  Al Falah telah melakukan 
beberapa kegiatan peningkatan 

SDM dalam menunjang 
pembangunan karakter pada anak, 
karena diyakini sebelum membentuk 

pondasi karakter pada anak, maka 
kekuatan rohaniyah guru haruslah 

mantap agar dapat memberikan 
sumbangsih pendidikan terbaik 
untuk anak, oleh karen itu berbagai 

pembiasaan keagamaan dilakukan 
untuk mempertebal keimanan para 

pendidik, yaitu sebagai berikut.  
(1) Salat Duha  

Dilaksanakan setiap pagi sebelum 

para guru bersentuhan dengan 

anak, sebelum meulai segala 
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kegiatan yang berkaitan dengan 

anak. Diharapkan dengan adanya 

kedekatan pada sang pencipta, 

maka kejernihan hati, keikhlasan 

dan kesabaran guru dapat 

meningkat.  

(2) Mengaji sebelum memulai 
pembelajaran 
Setelah salat duha dilanjutkan 

dengan pembacaan secara 

bersama-sama beberapa ayat suci 

Al Qur-an untuk semakin 

memepertebal keimanan para 

pendidik, seklaigus juga bertujuan 

meningkatkan kedekatan pada 

sang pencipta. 

(3) Salat duhur berjama’ah 
Dilakasanakan setelah seluruh 

siswa pulang ke rumah masing-

masing, dengan diatur jadwal 

sedemikian rupa sehingga para 

guru dapat melaksanakan salat 

Dzuhur berjama’ah di sekolah. 

Kegiatan ini bertujuan mempererat 

kebersamaan antara para pendidik 

dalam ikatan persaudaraan.  

(4) Mengaji setelah salat dzuhur 
Secara rutin, setiap hari setelah 

salat Dzuhur, para pendidik 

membaca Al Qur-an, dengan 

tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan membaca Al Qur-an 

masing-masing guru.  

(5) Kajian keagamaan setiap sabtu 
pagi 
Secara bergiliran para guru 

menyampaikan kajian keislamana 

di setiap hari sabtu, selain untuk 

menambah wawasan keislaman 

para guru, juga melatih 

kemampuan guru berbicara 

dihadapan publik. 

Selain kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang rutin dilaksanakan, 
berbagai kegiatan yang berkaitan 

dengan peningkatan kompetensi 

juga rutin dilaksanakan, dengan 
tujuan adanya peningkatan 

kemampuan para pendidik di 
lingkungan TK Al Falah, kegiatan 
tersebut adalah sebagai berikut.  
(1) Pertemuan Pagi:  

Sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran, setiap pagi seluruh 

pendidik berkumpul, mengaji 

bersama untuk menata niat dan 

membersihkan hati agar lebih 

jernih dan sabar saat berinteraksi 

dengan anak, sekaligus 

penyampaian beberapa informasi 

yang dikuakan sebagai koordiansi 

kegiatan harian.  

(2) Kelompok Kerja Pendidik (KKG) 
pendidik setiap 1 minggu sekali:  
Dalam kegiatan ini, pendidik 

dilibatkan untuk melakukan 

evaluasi rutin mingguan tentang 

kegiatan yang sudah dilakukan. 

Sekaligus membuat rancangan 

pembelajaran yang menyenangkan 

bagi anak.  

(3) Pelatihan pendidik setiap bulan  
Setiap satu bulan sekali, sabtu ke 3 

dilaksanakan pemeberian materi-

materi yang berkaiatan kegiatan 

pembelajaran atauapu materi yang 

berkaitan dengan teknologi 

informasi. Sehingga diharapakan 

pendidik memiliki skill yang baik 

dan kemapuan teknologi informasi 

yang menujang proses 

pembelajaran anak.  

(4) Pelatihan setiap awal semester 
Diawal semester, sebelum 

memulai semester yang baru, 

dilakuakan pelatihan untuk materi-

materi barau yang berkembang di 

dunia pendidikan ataupun 

peningkatan skill yang dapat 

menunjang proses pembelajaran 
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seperti menyanyi, melukis, dan 

lain sebagainya.   

(5) Studi banding minimal 1 tahun 
sekali:  
Sebagai cara membuka wawasan 

pendidik untuk bisa melakuakan 

perbandingan dengan tujuan 

mengambil kelebihan positif dari 

sekolah yang dikunjungi untuk 

dapat diterapkan di TK                        

Al Falah Surabaya.  

Namun sangat disadari, sejauh 
apapun upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan sumber daya manusia 
dalam hal ini para pendidik, bila 

tidak diimbangi dengan pemahaman 
yang baik tentang penanaman 
pendidikan karakater oleh orang tua, 

maka semua upaya tak akan berhasil 
maksimal.  

Oleh karena itu, di TK Al 
Falah, selain guru, orang tua juga 
mendapat perhatian penting dalam 

upaya pelibatan mereka mendukung 
program sekolah yang telah 

dicanangkan, karena didasari 
pemahaman bahwa peran serta aktif 
orang tua sangat menetukan 

keberhasilan program 
pemebelajaran. Maka dengan tujuan 

melakuakn sinergi yang baik antara 
orang tua dan sekolah, dibentuklah 
Parenting Club ini,  dengan harapan 

semakin tinggi ketrlibatan orang tua 
dalam kegiatan yang didakan di 

sekolah maka makin tinggi pula 
tingkat keberhasilannya.  

 
Deskripsi Keinovatifan, Keefektifan 

dan Keefisienan 

Menyadari pentingnya peran orang 

tua dalam menyukseskan pendidikan 

karakter pada anak, maka di bentuklah 

kelompok/perkumpulan orang tua siswa 

(Parenting Club) yang didalam 

kelompok tersebut terdapat kegiatan-

kegiatan positif yang melibatkan orang 

tua, guru dan siswa dalam upaya 

peningkatan wawasan orang tua dalam 

proses mendampingi tumbuh kembang 

anak. 

Titik tumpu dari kegiatan 

Parenting Club ini adalah 

pemebrdayaan potensi guru dan 

pemberian kesempatan pada siswa 

untuk melakukan aktualisasi diri 

dimulai dari lingkungan terkecil 

yaitu orang tua/wali murid.   

Kegiatan-kegiatan yang telah 

diadakan dalam Parenting Club  ini 

antara lain adalah sebagai berikut. 

1. Pe-Tan: Pengajian Jumatan 
Pengajian yang diadakan setiap 

hari Jum’at minggu ke 1 setiap 

bulannya dimulai pada pukul 09.30 

–10.30 WIB. Kegiatan yang 

dilakukan untuk menambah 

wawasan keagamaan oran tua 

banyak membahas berbagai masalah 

keagamaan itu bertujuan untuk 

mempertebal kerohanian para orang 

tua. Berbagai topik dibahas disini, 

mulai dari masalah ibadah seperti 

puasa, belajar membaca Al Qur-an 

dan hal-hal yang berkaitan dengan 

keagamaan. Sebagai nara sumber 

lebih banyak memanfaatkan para 

guru yang ada. Untuk melatih rasa 

percaya diri anak sekaligus 

menumbuhkan karakter 

kemandirian, secara bergiliran siswa 

diberi kepercayaan untuk tampil 

dihadapan orang tua untuk 

membacakan ayat suci Al Qur-an 

dan terjemahannya. Orang tua juga 

dilibatkan untuk menjadi pembawa 

acaranya. Sehingga seluruh 

komponen, baik guru, siswa dan 

orang tua terlibat aktif dalam acara 
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tersebut. Sehingga tak hanya 

menambah wawasan kegamaan, 

namun juga sebagai sarana 

meningkatkan rasa percaya diri dan 

aktualisasi diri pada setiap 

komponen yang terlibat dalam acara 

tersebut.  

 

2. BBHS: Belajar Bareng Hari 
Sabtu,  

Diadakan setiap bulan di hari 

Sabtu minggu II, mulai pukul 08.00 

– 11.00 kegiata yang menghadirkan 

orang tua beserta siswa di sekolah. 

Dalam kegiatan tersebut, 

didatangkan nara sumber yang 

berkompeten dalam pendidikan 

anak. Nara sumber ini bisa berasal 

dari dosen-dosen psikologi dari 

perguran tinggi yang ada di 

Surabaya dan sekitarnya, namun 

terkadang juga menjadikan guru 

sebagai nara sumber di kegiatan ini 

sesuai dengan  tema yang sedang 

dibahas, hal ini tentu saja bertujaun 

meningkatkan komptensi sosial guru 

dalm berinteraksi dengan orang tau 

siswa, sekaligus member 

kesempatan pada guru untuk 

megatualisasikan kemampuannya. 

Tak hanya guru saja yang 

berkesempatan mengaktualisasikan 

diri, siswa juga mendapat 

kesempatan meningkatakan rasa 

percaya dirinya dengan tampil di 

hadapan public, hal ini terjadi 

karena didalam pertemuan tersebut 

juga di tampilkan tampilan siswa 

(Live Perfomance Kids) seperti: 

menyanyi, menari, membaca puisi 

dan berbagai tampilan atraktif 

lainnya. Setiap kelas berkesempatan 

tampil secara bergiliran, bahkan 

siswa juga diberi kesempatan untuk 

menjadi pembawa acara 

berkolaborasi dengan guru untuk 

melatih kemampuan membaca 

siswa.  

 

3. GOrCiB: Gerakan Orang tua 

Cinta Buku  
Peminjaman buku 

perpustakaan oleh orang tua 

seminggu 1x setiap jumat bersamaan 

dengan saat orang tua mengantar 

atau menjemput putra-putri mereka, 

dan di hari Sabtu saat kegiatan 

pertemuan orang tua. Petugas yang 

piket menjaga dibuat bergiliran antar 

orang tua siswa, dengan dipandu 

oleh petugas perpustakaan, orang tua 

di beri bimbingan teknis. Dengan 

program ini, diharapkan tak hanya 

anak saja yang gemar membaca 

bukua, namun orang tua juga dapat 

member contoh penanaman 

pembiasaan cinta buku. 

Sebagaimana diketahui 

penanaman karakter gemar 

membaca perlu dimulai se dini 

mungkin. TK Al Falah telah 

membiasakan pada para siwanya 

untuk mencintai buku sejak dini 

melalui program “Loving Book 

Program” dimana setiap minggu 

siswa dibiasakan meminjam buku 2x 

untuk dibawa pulang ke rumah. Tak 

hanya itu, selain meminjam buku, 

setiap bulan juga rutin diadakan 

lomba bercerita antar kelas untuk 

melatih siswa terbiasa 

mengungkapkan pendapatnya dan 

bercerita dihadapan umum.  

Pembiasaan posotif gemar 

membaca itulah yang kini 

dikembangkan melalui Parenting 

Club dengan kegiatan GOrCiB yaitu 

Gerakan Orang tua Cinta Buku pada 

setiap minggunya.  
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4. ODIP: One Day With Parent 
Sehari bersama orang tua di 

sekolah, dalam kegiatan ini saat 

penerimaan raport siswa, orang tua 

dipersilahkan mengikuti sleuruh 

kegiatan siswa dari awal masuk 

sampai pulang sekolah. Diharpakan 

dari kegiatan ini, orang tua dapat 

mengetahui secara langsung 

kegaiatan anaknya selama 

pembelajaran di KB-TK Al Falah  

 

Inovasi, Efisiensi, dan Keefektifan 

karya nyata  

Dibawah ini akan diuraiakan 

Keinovatatifan, Keefektifan dan 

Keefesienan yang berkaitan dengan 

program Parenting Club. 

 

1. Keinovatifan 
Di TK  Al Falah, Parenting 

Club merupakan salah satu program 

unggulan yang merupakan aneka 

kegiatan untuk orang tua n namun 

membawa dampak  peningkatan 

kompetensi para guru. Beberapa 

dikembangkan dalam kegiatan 

Parenting Club adalah:  

(1) Kompetensi Sosial, dalam 
kegiatan ini kompetensi yang 
diharapkan meningkat dari 
pendidik TK  Al Falah adalah 
kemampuan berkomunikasi 
secara efektif, baik dengan 
teman sesama pendidik, orang 
tua dan siswa.  

(2) Kompetensi Kepribadian, 
dalam kompetensi ini yang 
diharapkan dapat meningkat 
dalam kepribadian pendidik TK  
Al Falah Surabaya adalah 
kemampuan untuk bertanggung 
jawab menghandle acara 
sekaligus mampu memberikan 
bekal pada siswa untuk mampu 
tampil didepan publik. 

(3) Kompetensi Profesional, dalam 
Parenting Club ini, kemampuan 
yang untuk membangun kerja 
sama baik dengan rekan sesama 
pendidik maupun dengan orang 
tua / wali murid. 

 

2. Keefektifan  
Program Parenting Club ini 

dapat dikatakan efektif karena 

beberapa sebab yang berikut.  

(1) Dapat meningkatkan 
kemampuan pendidik TK  Al 
Falah dalam bekerja dalam tim. 
Hal ini tampak dalam 
pengamatan yang dilakukan, 
bila sebelum adanya program 
pembentukan tim work untuk 
melaksanakan kegiatan 
Parenting Club ini kemampuan 
para pendidik TK  Al Falah 
dalam menangani sebuah acara 
belum maksimal, namun 
dengan seringnya diberi 
kesempatan untuk 
mengaktualisasikan 
kemampuannya, maka semakin 
berkembang pula kemampuan 
pendidik untuk bekerja sama 
dalam tim.  

(2) Kemampuan kepemimpinan 
(leadership) pendidik TK  Al 
Falah semakin meningkat. Hal 
ini tampak pada saat mereka 
diberi kepercaayaan untuk 
memimpin sebuah tim secara 
bergiliran, dalam kegiatan 
Parenting Club ini, rasa percaya 
diri yang dimiliki tampak 
meningkat karena merasa 
mampu tampil dihadapan 
publik.  

 

3. Keefisienan  
Kegiatan Parenting Club yang 

diadakan di TK  Al Falah, dapat 

dirasakan keefisienannya karena 

dalam kegiatan ini biaya promosi 

sekolah dapat ditekan, karena 

adanya loyalitas para orang tua pada 
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sekolah, sehingga mereka akan 

dengan suka cita ikut serta 

mempromosikan TK Al Falah pada 

orang – orang yang mereka kenal 

.Selain itu secar atidak langsung 

guru jug atertantang untuk terus 

belajar berkomunikasi dengabn baik 

agar dapat tampil prima di hadapan 

wali murid dalam acara BBHS 

(Belajar bareng Hari Sabtu )  

 

Proses / Produk Penerapan Gagasan/ 

Karya Nyata 

Untuk memulai proses kegiatan 

Parenting Club di TK  Al Falah 
terlebih dahulu dilakukan dengan 

melalui beberapa tahapan, yaitu  
(1) Penentuan kegiatan Parenting 

Club yang akan diadakan dalam 
satu tahun pelajaran. Tim guru 
mengusulka agenda kegiatan yang 
akan dilaksanakan dalam Parenting 
Club.  

(2) Kepala TK membicarakan pada 
forum orang tua tentang adanya 
parenting Club yang ada di TK Al 
Falah, berikut tata laksana serta 
ketentuan pelkasanaannya.  

(3) Pembentukan penaggung jawab 
pengelola kegiatan prenting Club 
yang terdiri dari unsure guru dan 
orang tua.  

(4) Sosilasasi program Parenting Club 
pada seluruh orang tua siswa, 
termasuk pula jadwal kegiatan di 
Parenting Club.  

(5) Pelaksanaan program Parenting 
Club, sesuai dengan jadwal yang 
diltetapkan. 

(6) Evaluasi kegiatan Parenting Club 
selama satu tahun, sebagai 
masukan untuk kegiatan Parenting 
tahun berikutnya.   

 

Manfaat  

1. Bagi Pendidik:  
(1) Memberi kesempatan pada para 

pendidik untuk melakukan 
aktualisasi diri, dengan memberi 

mereka kepercayaan merancang 
dan melaksanakan Parenting 
Club bersama tim kecil yang 
telah ditetapkan. Sebagaiamana 
diketahui “ rasa percaya diri 
dapat tumbuh dengan baik jika 
kebutuhan untuk diakui 
prestasinya (Esteem Need) 
menurut Abraham Maslow 
terpenuhi dengan baik “ (DU 
Faizah, 2008:48). Dan dengan 
memberi kesempatan untuk 
mengaktualisasikan diri, maka 
pendidik memiliki kesempatan 
untuk mengembangkan rasa 
percaya dirinya.  

(2) Proses Kaderisasi, dengan 
berlatih mengorganisir  sebuah 
acara pendidik juga terlibat 
dalam proses kaderisasi 
kepemimpinan, karena 
didalamnya terdapat kemapuan 
untuk memimpin suatu acara, dan 
megelolanya sehingga lancar dan 
sukses. Selain itu pendidik juga 
berkesempatan berlatih 
mengelola keuangan anggaran 
kegiatan, melaporkannya dan 
sekaligus mengevaluasi seluruh 
proses kegiatan, sehingga proses 
PDCA (Plan, Do, Check, Action) 
berjalan dengan lancar.  

(3) Menghindarkan kejenuhan dan 
stagnasi  yang dapat menjangkiti 
para pendidik karena rutinaitas 
jadwal yang dilalui dari hari ke 
hari. Karena dengan rutinitas, 
kreativitas dapat terpangkas dan 
menjadi tumpul. Perlu stagnasi 
mampu membuat kinerja 
menurun akibat kebosanan pada 
rutinitas yang terus menerus 
dialami                         (Sea Jin 
Chang, 2009: 18) dan tentu ini 
juga membuat produkitivitas 
kerja menurun akibat rutinitas 
yang dijalani. 

(4) Memupuk kerja sama, dalam 
kegiatan Parenting Club ini 
mutlak di butuhkan, karena harus 
mengkoordinir kegiatan orang 
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tua wali murid, sehingga 
kemampuan bekerja sama dalam 
tim dapat terbentuk.  

(5) Meningkatkan Communication 
Skill, kemampuan untuk 
menyampaikan gagasan atau ide 
di hadapan orang lain dan juga 
meyakinkan mereka untuk 
menyetujui usulan yang 
diberikan sangat dibutuhkan 
dalam kegiatan ini, terutama saat 
diberi kesempatan menjadi nara 
sumber acara BBHS ( Belajar 
Bareng Hari Sabtu) 

 

2. Bagi anak:  
Anak menjadi lebih mudah 

beradaptasi dengan orang 

lain,karena dalam kegaiatan 

Parenting Club anak seringkali 

dilibatkan sebgai pengisi acara, 

seperti mengaji dan membaca 

terjemah bahkan membawakan 

acara. Tentu saja hal ini akan 

membuat  rasa percaya diri anak 

akan muncul, karena mereka di beri 

kepercayaan untuk menunjukkan 

potensi yang mereka miliki.  

 

3. Bagi orang tua:  
(1) Makin tumbuhnya kepercayaan pada 

sekolah, karena orang tua enjoy 
dengan program yang ada di 
sekolah, sehingga kepercayaan 
orang tua pada sekolah makin 
meningkat. 

(2) Pemahaman orang tua tentang tata 
cara mendidik anak yang baik akan 
meningkat, karena orang tua sering 
mendapat pengetahuan tentang 
bagaimana proses tumbuh kembang 
anak.  

(3) Meningkatkan kerja sama antara 
sekolah dengan orang tua, dengan 
sering melibatkan mereka untuk 
terlibat di kegiatan sekolah, maka 
kerja sama dengan TK Al Falah 
akan makin meningkat.  

(4) Kepuasan akan pelayanan yang 
diberikan sekolah makin meningkat, 
hal ini terbukti dari data angket yang 
di sebarkan, dan hasilnya di 
tampilkan dalam grafik sebagai 
berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Dikalangan wali murid Merupakan 
program unggulan yang menjadi 
salah satu kekuatan dari TK  Al 
Falah, hal ini tampak dari respon 
wali murid pada angket tentang 
program yang mereka sukai dan 
minati, dan Parenting Club 
menempati urutan teratas, 
sebagaimana tampak pada grafik 
dibawah ini:  

 

4. Bagi sekolah:  
(1) Terciptanya brand yang positive 

dikalangan masyarakat, dikarenakan 
ragam kegiatan pembelajaran 
menyenangkan dan menarik yang 
sudah dilakukan di TK   Al Falah. 
Tentu saja hal ini mampu membuat 
masayarakat yang berminat 
mengamanahkan pendidikan putra-
putrinya di TK  Al Falah semakin 
meningkat dari tahun ke tahun. 
Animo ini tampak dari grafik jumlah 
siswa yang bergabung di TK  Al 
Falah Surabaya  seperti yang 
tercantum  di bawah ini:  

Variasi 
Program

Kejelasan 
Informasi

Keramahan Tanggung 
jaw ab

Kebersihan keamanan

165
157 160 155 150 155

10
20 15 20 15 15

5 3 5 5
15 10

Puas

Cukup 
Puas
Tidak Puas
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(2) Sebagai trendsetter dari kegiatan 
pembelajaran yang menyenangkan 
yang dibuktikan dengan banyaknya 
kunjungan studi banding dari 
sekolah yang ada di Indonesia untuk 
menimba pengalaman menciptakan 
inovasi-inovasi pembelajaran yang 
menyenangkan.Hal ini di tandai 
dengan makin banyaknya kunjungan 
studi banding yang dilakukan oleh 
sekolah-sekolah baik itu regional ( 
jawa timur ) maupun nasional ( 
Kalimantan, Sumetera, dll), antara 
lain:  
(a) KB-TK Pembina Banjar Baru – 

Banjarmasin 
(b) KB-TK Anak Saleh – Malang  
(c) Ikatan Pendidik Raudhatul 

Athfal (IGRA) kota Denpasar - 
Bali  

(d) Kelompok Kerja Pendidik ( 
KKG ) Tuban 

(e) Pemerintah kota ( Pemkot ) 
kota Kediri 

(f) Kelompok Kerja Kepala TK ( 
K3TK ) Al Azhar - Jakarta 

(g) TKIT Al Islah - Bondowoso 
(h) Kelompok Kerja Pendidik TK 

Muncar – Banyuwangi 
(i) Magang 2 Mahasiswa 

Henreveen Collage - Belanda 
(j) KB-TK Bina Patra – Cepu  
(k) KB-TK restu Malang 
(l) TKIT Adzkia Padang-Sumatera 

Barat 
(m) Badan Persatuan TK Islam – 

Balikpapan 

 
Dari tahun ke tahun 

kunjungan studi banding ke TK  Al 

Falah semakin meningkat 
intensitasnya, hal ini tampak pada 

data Grafik sebagai berikut:  

 
(3) Prestasi yang banyak diraih oleh 

siswa dan pendidik dikarenakan rasa 
percaya diri yang dimiliki, serta 
kemampuan beradapatasi dengan 
masyarakat. 

(4) Kemudahan dalam menjalin akses 
informasi karena Terjalinnya kerja 
sama dengan berbagai pihak, baik 
itu yang formal seperti DIKNAS dan 
DEPAG maupun organisasi non 
Formal seperti HIMTK I, DGTK  I 
Nurul Falah, sehingga tercipta 
sinergi yang baik dengan berbagai 
pihak. Bahkan TK  Al Falah 
dipercaya oleh BPNFI Jawa Timur 
untuk menjadi tempat uji coba item 
– item Sertifikasi untuk TK , dan di 
susul memperoleh sertifikat 
Akrediatasi KB Al Falah di tingkat 

130 140 
155 160 170 180 

Data perolehan siswa 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006 2007 2008 2009 20010 2011

10 

15 

25 

30 

35 

45 

2006

2007

2008

2009

20010

2011

170 
160 160 157 150 

165 

5 
15 17 20 15 

10 

5 5 3 3 5 5 

Baik Cukup Baik Tidak Baik
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jawa timur dari BAN-PNF 
Pendidikan Nasional Pusat.  

Namun demikian, tak dapat 

dimungkiri dalam pelaksanaan kegiatan 

Parenting Club ini, ditemukan 

hambatan yang muncul yaitu adanya 

beberapa orang tua wali murid yang 

sering tidak hadir dalam kegiatan ini, 

dikarenakan alasan kesibukan 

pekerjaan. Menghadapi hal ini diadakan 

pendekatan pada orang tua yang 

bersangkutan untuk dapat lebih terlibat 

pada kegiatan parenting club yang telah 

diadakan.  

 

5. Bagi Masyarakat Sekitar:  
Adanya pemberdayaan 

masyarakat sekitar untuk dilibatkan 

sebagai nara sumber ataupun komponen 

dalam pelaksanaan kegiatan Parenting 

Club, sehingga keterlibatan masyrakat 

dengan TK AL Falah dapat terjalin 

dengan baik. 

 

Penutup 

1. Simpulan 
(1) Pendidikan karakter yang telah 

diterapkan di TK Al Falah, 
diyanikini tak akan dapat berjalan 
maksimal tanpa ketrja sama dan 
dukungna dari orang tua. 
Pelaksanaan Parenting Club ini 
diharapakan dapat memberikan 
wawsan yang baik pada orang tua 
tentang cara mendidik anak yang 
baik sesuai dengan tahap 
perkembangan anak. Diharapakan 
dengan adanya kesinamabungan 
pendidikan anatara di rumah dan di 
sekolah pendidikan karakter akan 
dapat berjalan dengan maksimal.   

(2) Dari pelaksanaan Parenting Club 
yang ada di TK  Al Falah didapatkan  
dampak dalam hal meningkatkan 
kompetensi, karena dalam kegiatan 
ini kompetensi kepribadian dalam 
hal bertanggung jawab terhadap 
tugas yang diberikan untuk mampu 

melakukan komunikasi dapat terasah 
dengan baik serta dapat melatih 
kemampuan dan  rasa percaya diri 
tampil di hadapan oarng / tua  wali 
murid. Selain peningkatan 
kompetensi pendidik, kemampuna 
public speaking juga dapat 
berkembang dengan baik, karena 
dari kegiatan Parenting Club ini, 
guru diberi tantangan sekaligus 
kesempatan untuk membuat 
presntasi  se unik dan semenarik 
mungkin.  

(3) Untuk dapat memiliki pendidik yang 
sesuai dengan kompetensi dan 
kualifikasi yang ditetapkan di TK  
Al falah, maka cara rekrutmen yang 
dilaksanakan dan diupayakan 
melaului serangkaian test dan 
pengamatan yang dimaksudkan 
untuk mendapatkan  pendidik yang 
mumpuni dan menyayangi anak 
serta memiliki kompetensi yang 
ditetapkan.  

(4) manfaat yang dirasakan oleh 
masyarakat sekitar dan lembaga-
lembaga lain dengan penerapan 
kegiatan Parenting Club di TK       
Al Falah Surabaya adalah 
terbedayakannya masyarakat sekitar 
untuk menunjang kelancaran 
Parenting Club , sebagai nara 
sumber  

(5)  Hambatan apa yang dihadapi TK  
Al Falah Surabaya dalam penerapan 
kegiatan Parenting Club adalah 
masih adanya orang tua yang tidak 
terlibat pada acara yang telah di 
programkan, untuk mengatiasinya 
dilakukan pendekatan secara baik 
agar orang tua dapat meluangkan 
waktunya hadir dai kegiatan yang 
sduah dilaksnakan. 

(6) TK   Al Falah Surabaya terus 
berupaya meningkatkan kualitas 
para pendidiknya dengan memberi 
mereka ruang dan kepercayaan 
beraktualisasi diri terus melakukan 
inovasi salah satunya melalui 
kegiatan Parenting Club ini dengan 
tujuan semua pihak yang ada 
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dilingkungan sekolah terbiasa untuk 
terus melakukan aktualisasai diri 
dalam upaya peningkatan percaya 
diri guru dan siswa.  

 
2. Saran    

Berdasarkan apa yang telah 
dilaksanakan tentang diferensiasi 
yang dilakukan TK   Al Falah 

melalui kegiatan Parenting Club , 
disarankan:  
(1) Proeses kegiatan belajar mengajar di 

TK  hendaklah bertitik tumpu pada 
kerja sama yang baik antara guru 
dan orang tua sehingga terwujud 
pendikan karakter yang 
berkesinambungan 

(2) Pendidik hendaklah terus 
meningkatkan wawasan agar dapat 
memrikan pengatehaun yang mereka 
miliki pada masyarakat sekitar.  

(3) Kaderisasi kepemimpinan perlu di 
siapkan jauh hari, sehingga roda 
keberlangsungan sebuah sekolah 
tidak hanya bergantung pada satu 
figure saja. Tetapi banyak kader 
yang bisa disiapkan untuk 
menggantikan posisi pimpinan 
sekolah bila saatnya regenerasi 
harus dilakukan.  

(4) Keterlibatan orang tua dalam 
menunjang kelancaran program 
sekolah, hal ini dapat diwujudkan 
jika ada komunikasi yang baik 
anatara sekolah dan orangtua. 
Komunikasi ini dapat terjalin bila 
orang tua bisa mengetahui program-
program sekolah serta tujuannya  

(5) Pemberdayaan masyarakat sekitar 
perlu dilakukan dengan melibatkan 
masyarakat pada proses kegiatan 
Parenting Club ini dengan tetap 
memepertimbangkan faktor 
kesesuaiannya. Hal ini perlu 
dilakukan agar interaksi dengan 
masyrakat sekitar makin terjalin 
dengan baik dan maksimal.  

(6) Tujuan akhir dari semua kegiatan 
hendaklah dilandaskan pada uapaya 
untuk selalu meningkatkan kulaitas 

sumber daya manusia yang ada baik 
itu pendidik maupun siswa yang ada 
di TK  al Falah Surabaya.  
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LIMA KONSEPSI KURIKULUM DAN IMPLEMENTASINYA 

DALAM RANCANGAN KURIKULUM 

(Budi Hartono, S.H., SPd., M.M., M.Sc.) 

 
Abstrak 

 
Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan  agar pengembangan kurikulum dalam proses pengajaran 

dan pendidikan berhasil, antara lain: falsafah hidup bangsa, kesesuaian kurikulum dengan peserta didik, 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan harapan masyarakat. Untuk itu, ada  lima konsepsi yang 

mendasari pengembangan kurikulum, yaitu lima konsepsi yang dimaksud, yaitu (a) the cognitive process 

approach to curriculum, (b) technology approach, (c) self-actualization approach, (d) social 
reconstruction-relevance approach, dan (e) academic rationalism approach. 

Kurikulum sebagai pengembangan proses kognitif merupakan pematangan proses intelektual dan 
pengembangan kemampuan kognitif yang dapat diaplikasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Fokus 
utama dalam pendekatan ini berhubungan dengan permasalahan  apa dan bagaimana pendidikan itu pada siswa 
dalam pembelajaran.  

Sementara itu, pendekatan teknologi kurikulum ialah suatu pendekatan teknologi yang diterapkan pada 
pengetahuan yang mampu dikomunikasikan dan pemberian sarana yang tepat dalam pembelajaran. Tujuan 
pendekatan ini adalah untuk mengembangkan teknologi pengajaran. Dengan kata lain, bagaimana penyajian 
suatu bahan (materi pembelajaran) kepada para siswa menjadi lebih efisien. Dengan demikian, kurikulum 
dipandang sebagai proses teknologi.  

Kurikulum sebagai aktualisasi diri terfokus dalam tujuan pengembangan individu siswa dan 
penggabungan antara pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain melalui interaksi-interaksi 
mereka.Pendekatan aktualisasi diri berorientasi pada tujuan dan integritas pribadi, berpusat pada siswa, dan 
berorientasi pada autonomi dan pertumbuhan. Kurikulum bisa dipandang sebagai suatu pengalaman pribadi 
yang mengesankan. Dalam kaitannya dengan hal di atas, diperlukan sebuah perubahan kurikulum yang sesuai 
dengan kebutuhan dan perkembangan siswa.  

Kurikulum sebagai pengembangan relevansi social, yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak 
dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia 
lainnya. Pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupan juga berintikan kerja sama dan interaksi.  

Konsep kelima adalah pendekatan rasionalisasi akademik (subjek akademik). Kurikulum subjek 
akademik  menekankan isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Penyusunannya relatif 
mudah, praktis, dan mudah digabungkan dengan model yang lain. 
 
Kata kunci: kurikulum, pengembangan pendidikan 

 
 

Pendahuluan 

Kemajuan suatu bangsa sangat 
ditentukan oleh kualitas sumber daya 
manusianya. Kualitas sumber daya 

manusia itu bergantung pada kualitas 
pendidikannya. Peran pendidikan sangat 

penting untuk menciptakan masyarakat 
yang cerdas, damai, terbuka, dan 
demokratis. Oleh karena itu, pembaruan 

pendidikan harus selalu dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan suatu 

bangsa. 
Kemajuan bangsa Indonesia hanya 

dapat dicapai melalui penataan 

pendidikan yang baik. Upaya 
peningkatan mutu pendidikan itu 
diharapkan dapat meningkatkan  harkat 

dan martabat manusia Indonesia. Untuk 
mencapai hal tersebut, pembaruan 

pendidikan di Indonesia perlu terus 
dilakukan untuk menciptakan dunia 
pendidikan yang adaptif terhadap 

perubahan zaman. 
Kurikulum sebagai suatu rancangan 

dalam pendidikan memiliki posisi yang 
strategis karena seluruh kegiatan pendidikan 
bertitik tolak pada kurikulum. Begitu 
pentingnya kurikulum sebagai sentral 
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kegiatan pendidikan, dalam penyusunannya 
diperlukan landasan atau fondasi yang kuat 
melalui pemikiran dan penelitian yang 
mendalam. 

Proses pengembangan kurikulum 
memang merupakan sesuatu yang kompleks 
karena tidak hanya menuntut penguasaan 
kemampuan secara teknis dalam 
pengembangan berbagai komponen 
kurikulum dari para pengembang kurikulum, 
tetapi juga antisipati terhadap berbagai 
faktor yang memengaruhi pengembangan 
kurikulum baik yang bersifat internal 
maupun eksternal. 

Adapun proses pengembangan 
kurikulum adalah kegiatan untuk 
menghasilkan kurikulum baru melalui 
langkah-langkah penyusunan, pelaksanaan, 
dan penyempurnaan kurikulum. Hal tersebut 
dilakukan atas dasar penilaian selama 
kegiatan pelaksanaan kurikulum demi 
tercapainya perbaikan. Ada beberapa hal 
yang perlu dipertimbangkan  agar 
pengembangan kurikulum dalam proses 
pengajaran dan pendidikan bisa berhasil, 
antara lain: falsafah hidup bangsa, 
kesesuaian kurikulum dengan peserta didik, 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
dan harapan masyarakat. 

Pada kesempatan ini, akan kami 
uraikan tentang lima konsepsi yang 
mendasari pengembangan kurikulum, yaitu 
(1) kurikulum sebagai pengembangan proses 
kognitif, (2) kurikulum sebagai teknologi, 
(3) kurikulum sebagai aktualisasi diri atau 
pengembangan pengalaman, (4) kurikulum 
sebagai pengembangan relevansi sosial, dan 
(5) pendidikan berpaham rasionalisme 
(Eisner dan Vallance, 1974:3). Pembahasan 
hanya sebatas pengertian dan implikasi 
dalam pendidikan di Indonesia. 

Sehubungan dengan hal di atas, 
ada dua hal yang akan diungkapkan 

dalam makalah ini, yakni tentang 
pengertian kurikulum dan lima konsepsi 
kurikulum. Kedua hal tersebut menjadi 

dasar bagi implementasi rancangan 
kurikulum di Indonesia. 

 
 

Pengertian Kurikulum 
Dalam bahasa Latin kurikulum 

diartikan sebagai ”lapangan pertandingan” 
(race course) yaitu, arena tempat peserta 
didik berlari untuk mencapai tujuan akhir. 
Pada tahun 1955 istilah kurikulum baru 
dipakai dalam bidang pendidikan.  

Bila ditelusuri ternyata kurikulum 
memiliki berbagai macam arti, di antaranya 
ialah: (a) sebagai rencana pelajaran 
pengalaman belajar yang diperoleh murid 
dari sekolah, rencana belajar murid, (b) 
merupakan seperangkat rencana dan 
peraturan, mengenai isi dan bahan pelajaran, 
serta cara yang digunakannya dalam 
menyelenggarakan kegiatan belajar 
mengajar (Puskur, 2007:6) 

Banyak pendapat mengenai arti 
kurikulum, namun inti kurikulum 
sebenarnya adalah pengalaman belajar yang 
banyak kaitannya dengan melakukan 
berbagai kegiatan, interaksi sosial, di 
lingkungan sekolah, proses kerja sama 
dengan kelompok, bahkan interaksi dengan 
lingkungan fisik seperti gedung sekolah dan 
ruang sekolah. Dengan demikian, 
pengalaman itu bukan sekedar mempelajari 
mata pelajaran, melainkan yang terpenting 
adalah pengalaman kehidupan. Secara 
sederhana, kurikulum dapat diartikan 
sebagai seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 
serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 
untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Pengertian kurikulum yang sangat 
luas dapat membingungkan para guru dalam 
mengembangkan kurikulum sehingga akan 
menyulitkan dalam perencanaan 
pengajarannya. Menurut  Ralph.W. Tyler 
dalam Wahidin (2008), ada beberapa 
pertanyaan yang perlu dijawab dalam proses 
pengembangan kurikulum dan pengajaran 
yaitu (a) tujuan apa yang hendak di capai, 
(b) pengalaman belajar apa yang perlu di 
siapkan untuk mencapai tujuan, bagaimana 
pengalaman belajar itu diorganisasikan 
secara efektif, dan bagaimana menentukan 
keberhasilan pencapaian tujuan. 

Jika kita mengikuti pandangan Tyler, 
pengajaran tidak terbatas hanya pada proses 
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pengajaran terhadap satu bahan tertentu, 
tetapi juga dapat pula diterapkan dalam 
pengajaran untuk satu bidang 
studi/pengajaran di sekolah. Demikian pula 
kurikulum dapat dikembangkan untuk 
kurikulum suatu sekolah, bidang studi, 
ataupun kurikulum untuk suatu bahan 
pelajaran tertentu. 

Berkaitan dengan hal di atas, 
komponen-komponen kurikulum meliputi 
(a) tujuan kurikulum, yaitu arah/sasaran 
yang hendak dituju oleh proses 
penyelenggaran pendidikan, (b) isi 
kurikulum, yaitu pengalaman belajar yang 
diperoleh murid di sekolah. Pengalaman-
pengalaman ini dirancang dan 
diorganisasikan sedemikian rupa sehingga 
apa yang diperoleh siswa sesuai dengan 
tujuan, (c) metode proses belajar mengajar, 
yaitu cara siswa memperoleh pengalaman 
belajar untuk mencapai tujuan, dan (d) 
evaluasi, yaitu cara untuk mengetahui 
apakah sasaran yang ingin dituju dapat 
tercapai atau tidak (Wahidin, 2008). 

Dalam Naskah Akademik  yang 
diterbitkan oleh Pusat Kurikulum diuraikan 
bahwa kurikulum dapat dilihat dalam tiga 
dimensi yaitu, sebagai ilmu (curriculum as a 
body of knowledge), sebagai sistem 
(curriculum as a system, dan sebagai 
rencana (curriculum as a plan). Kurikulum 
sebagai ilmu akan mengaji masalah konsep, 
landasan, asumsi, teori, model, praksis, dan 
prinsip-prinsip dasar tentang kurikulum. 
Kurikulum sebagai sistem akan 
membicarakan kedudukan kurikulum dalam 
hubungannya dengan sistem dan bidang-
bidang lain, yakni komponen-komponen 
kurikulum, kurikulum berbagai jalur, 
jenjang, jenis pendidikan, manajemen 
kurikulum, dan sebagainya. Kurikulum 
sebagai rencana mencakup macam-macam 
rencana dan rancangan atau desain 
kurikulum. Kurikulum sebagai rencana ada 
yang bersifat menyeluruh untuk semua jalur, 
jenjang, dan jenis pendidikan dan ada pula 
yang khusus untuk jalur, jenjang, dan jenis 
pendidikan tertentu.  

Sebagai dokumen tertulis, kurikulum 
tidak hanya terdiri atas mata pelajaran 
(course of study), atau uraian isi mata 

pelajaran (course content) atau persiapan 
mengajar (teaching preparation) dalam 
bentuk silabus dan satuan pelajaran (sillaby 
and lesson unit), tetapi mencakup semua 
dokumen tertulis yang berkaitan dengan 
rencana pembelajaran/pembelajaran.  

Kurikulum tertulis selain mencakup 
hal-hal di atas, juga meliputi landasan dan 
azas-azas pengembangan kurikulum, 
struktur dan sebaran mata pelajaran, garis-
garis besar program pembelajaran, 
pedoman-pedoman pelaksanaan, seperti 
pedoman pengelolaan, bimbingan, dan 
evaluasi; media dan sumber pembelajaran, 
seperti media elektronik dan nonelektronik; 
buku, modul dan handout, program-program 
pembelajaran, seperti pembelajaran melalui 
komputer, film, video, atau audio. 

Implementasi kurikulum atau 
kurikulum sebagai aktivitas atau kurikulum 
sebagai pengalaman, mencakup proses 
belajar-mengajar yang berlangsung di kelas, 
laboratorium, workshop/bengkel, studio, 
perpustakaan, dan di lapangan (kegiatan 
kurikuler) maupun kegiatan kokurikuler dan 
ekstrakurikuler yang dilaksanakan di 
sekolah dan di luar sekolah.  

Memang beberapa waktu yang lalu 
banyak yang mengartikan kurikulum secara 
sempit, yaitu hanya mencakup kegiatan 
kurikuler, atau dokumen tertulis, atau 
malahan hanya kumpulan dari mata 
pelajaran. Dewasa ini kurikulum diartikan 
lebih luas, yaitu sebagai semua rancangan 
yang berfungsi mengoptimalkan 
perkembangan peserta didik, dan semua 
pengalaman belajar yang diperoleh peserta 
didik berkat arahan, bimbingan, dan 
dipertanggung jawabkan oleh sekolah.  

Kurikulum merupakan inti dari 
pendidikan, sebab selain berisi rumusan 
tentang tujuan yang menentukan ke mana 
peserta didik akan dibawa dan diarahkan, 
juga berisi rumusan tentang isi dan kegiatan 
belajar, yang akan membekali peserta didik 
dengan pengetahuan, kecakapan, 
ketrampilan serta nilai-nilai yang mereka 
perlukan dalam kehidupan dan pelaksanaan 
tugas pekerjaan di masa yang akan datang. 
Kurikulum memberikan dasar-dasar bagi 
pengembangan kepribadian dan kemampuan 
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profesional yang akan menentukan kualitas 
insan dan sumber daya manusia suatu 
bangsa (Puskur, 2007:5 – 7). 

Dari uraian di atas, tampak sekali 
bahwa kurikulum merupakan alat yang 
penting untuk mencapai tujuan pendidikan. 
Oleh karena itu, wajar apabila kurikulum 
selalu berubah dan berkembang sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan tekhnologi. Meskipun demikian, dalam 
perkembangan atau perubahan kurikulum 
harus tetap mengacu kepada aturan-aturan 
yang ada dalam pengembangan kurikulum. 

 

Lima Konsepsi dalam Kurikulum 
Pengembangan kurikulum adalah 

istilah yang komprehensif yang di dalamnya 
mencakup perencanaan, penerapan, dan 
evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah 
langkah awal membangun kurikulum ketika 
pekerja kurikulum membuat keputusan dan 
mengambil tindakan untuk menghasilkan 
perencanaan yang akan digunakan oleh guru 
dan peserta didik. Penerapan Kurikulum 
atau biasa disebut juga implementasi 
kurikulum berusaha mentransfer 
perencanaan kurikulum ke dalam tindakan 
operasional.  

Evaluasi kurikulum merupakan tahap 
akhir dari pengembangan kurikulum untuk 
menentukan seberapa besar hasil-hasil 
pembelajaran, tingkat ketercapaian program-
program yang telah direncanakan, dan hasil-
hasil kurikulum itu sendiri. Dalam 
pengembangan kurikulum, tidak hanya 
melibatkan orang yang terkait langsung 
dengan dunia pendidikan, namun di 
dalamnya melibatkan banyak orang, seperti 
politikus, pengusaha, orang tua peserta 
didik, serta unsur-unsur masyarakat lainnya 
yang merasa berkepentingan dengan 
pendidikan. 

Prinsip-prinsip yang akan digunakan 
dalam kegiatan pengembangan kurikulum 
pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah 
atau hukum yang akan menjiwai suatu 
kurikulum. Pengembangan kurikulum dapat 
menggunakan prinsip-prinsip yang telah 
berkembang dalam kehidupan sehari-hari 
atau menciptakan sendiri prinsip-prinsip 
baru. 

Dalam kaitannya dengan 

rancangan kurikulum, lima model 
konsepsi kurikulum dalam Conflicting 

Conceptions of Curriculum layak untuk 
diperhatikan. Lima konsepsi yang 
dimaksud, yaitu (a) the cognitive process 

approach to curriculum, (b) technology 
approach, (c) self-actualization 

approach, (d) social reconstruction-
relevance approach, dan (e) academic 
rationalism approach (Eisner dan 

Vallance, 1974:3). 
1. Proses Pendekatan Kognitif dalam 

Kurikulum 
Kurikulum sebagai pengembangan 

proses kognitif merupakan hal yang tidak 
bisa dipisahkan. Menurut Eisner dan 
Vallance, “curriculum is primarily 
concerned with the refinement of 
intellectual operations” bahwa 
kurikulum memiliki perhatian utama 
terhadap perbaikan intelektual. Hal ini 
berarti kurikulum harus memusatkan 
perhatian pada bagaimana menciptakan 
pendidikan yang lebih baik. Dengan kata 
lain, kurikulum sebagai pematangan 
proses intelektual dan pengembangan 
kemampuan kognitif yang dapat 
diaplikasikan sesuai dengan 
perkembangan zaman.  

Fokus utama dalam pendekatan ini 
berhubungan dengan permasalahan  apa 
dan bagaimana pendidikan itu pada siswa 
dalam pembelajaran. Pendekatan ini 
bertujuan untuk mengembangkan 
kurikulum sehingga proses intelektual 
peserta didik dapat dilakukan secara lebih 
mendalam sehingga siswa memiliki 
kecakapan kognitif yang dapat 
diterapkannya dalam pembelajaran. 
Siswa dipandang sebagai elemen yang 
mampu berinteraksi dan berkembang 
tanpa batas jika diberi sarana yang tepat. 
Dengan demikian, tugas khusus pendidik 
dan kurikulum kependidikan adalah 
mengidentifikasikan sifat yang menonjol 
yang dimiliki oleh para siswa melalui 
proses belajar sehingga memiliki 
kecakapan intelektual 
(www.phenemenologyonline.com). 
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Dalam kaitannya dengan proses 
perkembangan kognitif, dasar filsafat 
yang menjadi penggerak dalam 
pendekatan ini adalah belajar sepanjang 
hayat sehingga siswa memiliki 
kecakapan berpikir kritis lintas disiplin. 
Hal yang lebih penting adalah 
mempersiapkan siswa untuk mampu 
mengakses dan menggunakan informasi 
secara lebih mendalam.  

Pendekatan ini berfokus pada apa 
yang dibutuhkan oleh siswa atau yang 
bergantung pada isi dalam kurikulum. 
Pertanyaan yang berhubungan dengan 
pendekatan ini adalah apa yang 
dibutuhkan oleh siswa untuk dapat 
melakukan sesuatu (Jurnal Pendidikan 
Penabur. No.08/Th.VI/Juni 2007:67) 

Sehubungan dengan permasalahan 
di atas, pendidikan merupakan masalah 
yang cukup kompleks dalam kehidupan 
kita. Aspek tersebut selalu ada dan 
semakin hari kebutuhan akan hal ini 
semakin berkembang sejalan dengan 
perkembangan zaman. Pendidikan 
merupakan salah satu fasilitas kita 
sebagai manusia untuk merangsang dan 
menstimulasi kemampuan kognitif dalam 
hal transfer ilmu, baik yang kita dapat 
secara formal maupun secara informal.  

Begitu besarnya peran kognitif 
dalam perkembangan kehidupan di masa 
yang akan datang, maka banyak cara 
yang dilakukan untuk mengoptimalkan 
kemampuan tersebut. Salah satunya 
adalah dengan melalui jalur pendidikan 
formal.  

Pendidikan formal memberikan 
penekanan pada fungsi-fungsi mental 
yang akan berkembang dengan baik jika 
kita melatihnya. Hal ini berdampak pada 
pengembangan kurikulum yang sangat 
padat, dengan komposisi mata pelajaran 
yang banyak tanpa memperhatikan 
aspek-aspek lain yang lebih penting 
untuk dipertimbangkan. Karena 
pendidikan dan transer ilmu yang terjadi 
tidak hanya akan berkaitan dengan peran 
kognitif, tetapi juga banyak aspek yang 
akan berkaitan dengan hal tersebut. 

Pada umumnya program 
pendidikan dan pembelajaran didasarkan 
pada suatu pandangan bahwa manusia 
memiliki kemampuan untuk mentransfer 
apa yang telah dipelajarinya kepada 
situasi yang lain. Hal ini dapat kita lihat 
dari berbagai teori dan penelitian yang 
mencoba menjelaskan bagaimana transfer 
itu terjadi. 

Dalam kaitannya dengan peran 
latihan dan pengalaman Piaget (2001) 
mengungkapkan bahwa perkembangan 
kognitif bukan hanya sekedar 
kematangan organisme dan pengaruh 
lingkungan, melainkan interaksi 
keduanya. Menurut Piaget, unsur penting 
dalam mengembangkan pemikiran 
seseorang adalah dengan latihan dan 
pengalaman. Latihan berpikir, 
merumuskan masalah, dan 
memecahkannya, serta mengambil 
simpulan akan membantu seseorang 
dalam mengembangkan pemikiran dan 
inteligensinya.  

Lebih lanjut Piaget 
mengungkapkan bahwa pengetahuan 
dibentuk melalui dua proses yaitu 
asimilasi dan akomodasi terhadap skema 
pengetahuan seseorang. Asimilasi 
kognitif terjadi melalui peristiwa yang 
sama. Dalam hal ini, ada penyesuaian diri 
dengan keadaan lingkungannya, 
sedangkan akomodasi menekankan 
bahwa jika terjadi perubahan, ia dapat 
menyesuaikan terhadap objek yang ada di 
luar dirinya. Dengan demikian, supaya 
proses pembentukan pengetahuan itu 
berkembang, pengalaman sangat 
menentukan.  

Sehubungan dengan hal di atas, 
piaget membedakan dua macam 
pengalaman, yaitu (1) Pengalaman fisis, 
terdiri atas tindakan atau aksi seseorang 
terhadap objek yang dihadapi untuk 
mengabstraksi sifat-sifatnya, misalnya, 
pengalaman melihat dan mengamati 
seekor anjing akan mampu 
mengabstraksikan sifat-sifat anjing itu 
dan (2) pengalaman matematis-logis, 
terdiri atas tindakan terhadap objek untuk 
mempelajari akibat tindakan-tindakan 
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terhadap objek tersebut, misalnya, 
pengalaman penjumlahan atau 
pengurangan benda akan membantu 
pemikiran akan operasi pada benda itu.  

Dalam pengalaman ini, bukan 
sifat-sifat objeknya yang diambil, 
malainkan sifat-sifat objek dalam 
kaitannya dengan tindakan terhadap 
objek tersebut. Oleh sebab itu, piaget 
menekankan bahwa dalam proses belajar 
yang mendapat prioritas terbesar adalah 
siswa. Menurut piaget, pengetahuan itu 
dibentuk oleh siswa saat berhadapan 
dengan lingkungan atau objek yang 
sedang dipelajarinya. Kegiatan siswa 
dalam membentuk pengetahuannya 
sendiri menjadi hal yang sangat penting 
dalam sistem piaget ini. Proses belajar 
harus dapat membantu dan 
memungkinkan siswa aktif 
mengkonstruksi pengetahuannya. Oleh 
sebab itu, kegiatan belajar harus 
memungkinkan siswa mengalami 
berbagai pengalaman itu dan bertindak 
terhadap pengalaman-pengalaman 
tersebut (Journal of Technology 
Education. Vol. 3 No. 2. 1992). 

Perkembangan kognitif sebagian 
besar ditentukan oleh manipulasi dan 
interaksi aktif anak dengan lingkungan. 
Pengetahuan datang dari tindakan. 
Menurut Piaget pengalaman-pengalaman 
fisik dan manipulasi lingkungan penting 
bagi terjadinya perubahan 
perkembangan. Sementara itu bahwa 
interaksi sosial dengan teman sebaya, 
khususnya berargumentasi dan berdiskusi 
membantu memperjelas pemikiran yang 
pada akhirnya memuat pemikiran itu 
menjadi lebih logis. 

Teori perkembangan Piaget 
mewakili konstruktivisme, yang 
memandang perkembangan kognitif 
sebagai suatu proses di mana anak secara 
aktif membangun sistem makna dan 
pemahaman realitas melalui pengalaman-
pengalaman dan interaksi-interaksi 
mereka. 

Dalam teori Piaget, setiap individu 
pada saat tumbuh mulai dari bayi yang 
baru di lahirkan sampai menginjak usia 

dewasa mengalami empat tingkat 
perkembangan kognitif. Empat tingkat 
perkembangan kognitif itu adalah: 
(1) sensori motor (usia 0–2 tahun) 
(2) pra operasional (usia 2–7 tahun) 
(3) operasional kongkrit (usia 7–11 

tahun) 
(4) operasi formal (usia 11 tahun hingga 

dewasa) 
Berdasarkan tingkat perkembangan 

kognitif Piaget ini, sebagai contoh untuk 
siswa SLTP dengan rentang usia 11 – 15 
tahun berada pada taraf perkembangan 
operasi formal. Pada usia ini yang perlu 
dipertimbangkan adalah aspek-aspek 
perkembangan remaja. Dimana remaja 
mengalami tahap transisi dari 
penggunaan operasi kongkrit 
kepenerapan operasi formal dalam 
bernalar. Remaja mulai menyadar 
keterbatasan-keterbatasan pemikiran 
mereka, di mana mereka mulai bergelut 
dengan konsep-konsep yang ada di luar 
pengalaman mereka sendiri. 

Menurut Piaget perkembangan 
kognitif sebagian besar bergantung 
kepada seberapa jauh anak aktif 
memanipulasi dan aktif berinteraksi 
dengan lingkungannya. Berikut ini adalah 
implikasi penting dalam pembelajaran 
dari teori Piaget. 

Pertama, memusatkan perhatian 
pada berpikir atau proses mental anak, 
tidak sekedar pada hasilnya. Disamping 
kebenaran jawaban siswa, guru harus 
memahami proses yang digunakan anak 
sehingga sampai pada jawaban tersebut. 
(Bandingkan dengan teori belajar 
perilaku yang hanya memusatkan 
perhatian kepada hasilnya, kebenaran 
jawaban, atau perilaku siswa yang dapat 
diamati). Pengamatan belajar yang sesuai 
dikembangkan dengan memperhatikan 
tahap kognitif siswa yang mutakhir, dan 
jika guru penuh perhatian terhadap 
metode yang digunakan siswa untuk 
sampai pada kesimpulan tertentu, barulah 
dapat dikatakan guru berada dalam posisi 
memberikan pengalaman sesuai dangan 
yang dimaksud. 
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Kedua, memperhatikan peranan 
pelik dari inisiatif anak sendiri, 
keterlibatan aktif dalam kegiatan 
pembelajaran. Didalam kelas Piaget, 
penyajikan pengetahuan jadi (ready-
made) tidak mendapat penekanan, 
melainkan anak didorong menemukan 
sendiri pengetahuan itu melalui interaksi 
spontan dengan lingkungannya. Sebab itu 
guru dituntut mempersiapkan berbagai 
kegiatan yang memungkinkan anak 
melakukan kegiatan secara langsung 
dengan dunia fisik. Menerapkan teori 
Piaget berarti dalam pembelajaran 
banyak menggunakan penyelidikan. 

Ketiga, memaklumi akan adanya 
perbedaan invidual dalam hal kemajuan 
per- kembangan. Teori Piaget 
mengasumsikan bahwa seluruh siswa 
tumbuh melewati urutan perkembangan 
yang sama, namun pertumbuhan itu 
berlangsung pada kecepatan yang 
berbeda. Sebab itu guru mampu 
melakukan upaya untuk mengatur 
kegiatan kelas dalam bentuk kelompok 
kecil dari pada bentuk kelas yang utuh. 
Implikasinya dalam proses pembelajaran 
adalah saat guru memperkenalkan 
informasi yang melibatkan siswa 
menggunakan konsep-konsep, 
memberikan waktu yang cukup untuk 
menemukan ide-ide dengan 
menggunakan pola-pola berpikir formal 
(Journal of Technology Education. Vol. 3 
No. 2. 1992). 

 
 
 

2. Pendekatan Teknologi Kurikulum  
Yang dimaksud dengan 

pendekatan teknologi kurikulum ialah 
suatu pendekatan teknologi yang 
diterapkan pada pengetahuan yang 
mampu dikomunikasikan dan pemberian 
sarana yang tepat dalam pembelajaran. 
Tujuan pendekatan ini adalah untuk 
mengembangkan teknologi pengajaran. 
Dengan kata lain, bagaimana penyajian 
suatu bahan (materi pembelajaran) 
kepada para siswa menjadi lebih efisien. 
Dengan demikian, kurikulum dipandang 

sebagai proses teknologi 
(www.phenemenologyonline.com). 

Kurikulum, sebagai pengalaman 
belajar, merupakan perangkat yang 
digunakan dalam bentuk yang standar ini. 
Pengembangan kurikulum berbasis 
standar dan penilaian berbasis standar 
merupakan status quo dalam reformasi 
pendidikan. Fokus dalam pendekatan ini 
memerlukan subjek dan memerlukan 
masyarakat. Pertanyaan relevan dengan 
pendekatan ini adalah apa yang dilakukan 
oleh para siswa untuk memahami dan 
dapat mengaplikasikannya dalam tiap 
tingkat perkembangan pendidikan (IEA 
Curriculum – Technology, 2006:1) 

Pada awalnya, ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang dimiliki manusia 
masih relatif sederhana, namun sejak 
abad pertengahan mengalami 
perkembangan yang pesat. Berbagai 
penemuan teori-teori baru terus 
berlangsung hingga saat ini dan 
dipastikan kedepannya akan terus 
semakin berkembang. Akal manusia telah 
mampu menjangkau hal-hal yang 
sebelumnya merupakan sesuatu yang 
tidak mungkin. Pada jaman dahulu kala, 
mungkin orang akan menganggap 
mustahil kalau manusia bisa 
menginjakkan kaki di Bulan, tetapi 
berkat kemajuan dalam bidang Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi pada 
pertengahan abad ke-20, pesawat Apollo 
berhasil mendarat di Bulan dan Neil 
Amstrong merupakan orang pertama 
yang berhasil menginjakkan kaki di 
Bulan.  

Kemajuan cepat dunia dalam 
bidang informasi dan teknologi dalam 
dua dasa warsa terakhir telah 
berpengaruh pada peradaban manusia 
melebihi jangkauan pemikiran manusia 
sebelumnya. Pengaruh ini terlihat pada 
pergeseran tatanan sosial, ekonomi dan 
politik yang memerlukan keseimbangan 
baru antara nilai-nilai, pemikiran dan 
cara-cara kehidupan yang berlaku pada 
konteks global dan lokal. 

Selain itu, dalam abad 
pengetahuan sekarang ini, diperlukan 



E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya; Volume 1 Edisi Tahun 2013 Hal. 8 
 

masyarakat yang berpengetahuan melalui 
belajar sepanjang hayat dengan standar 
mutu yang tinggi. Sifat pengetahuan dan 
keterampilan yang harus dikuasai 
masyarakat sangat beragam dan canggih 
sehingga diperlukan kurikulum yang 
disertai dengan kemampuan meta-kognisi 
dan kompetensi untuk berfikir dan belajar 
bagaimana belajar (learning to learn) 
dalam mengakses, memilih, dan menilai 
pengetahuan, serta mengatasi situasi yang 
ambigu dan antisipatif terhadap 
ketidakpastian. 

Perkembangan dalam bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi, terutama 
dalam bidang transportasi dan 
komunikasi, telah mampu merubah 
tatanan kehidupan manusia. Oleh karena 
itu, kurikulum seyogyanya dapat 
mengakomodasi dan mengantisipasi laju 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi sehingga peserta didik dapat 
mengimbangi dan sekaligus 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk kemaslahatan dan 
kelangsungan hidup manusia. 

Teknologi pendidikan ialah suatu 
konsep pendidikan yang memunyai 
persamaan dengan pendidikan klasik 
tentang peranan pendidikan dalam 
menyampaikan informasi. Namun, di 
antara keduanya ada yang berbeda. 
Teknologi pendidikan lebih 
mengutamakan pembentukan dan 
penguasaan kompetensi atau 
kemampuan-kemampuan praktis, bukan 
pengawetan dan pemeliharaan budaya 
lama.  

Dalam konsep pendidikan 
teknologi, isi pendidikan dipilih oleh tim 
ahli bidang-bidang khusus. Isi pendidikan 
berupa data-data objektif dan 
keterampilan-keterampilan yang yang 
mengarah kepada kemampuan 
vokasional. Isi disusun dalam bentuk 
desain program atau desain pengajaran 
dan disampaikan dengan menggunakan 
bantuan media elektronika dan para 
peserta didik belajar secara individual. 
Peserta didik berusaha untuk menguasai 
sejumlah besar bahan dan pola-pola 

kegiatan secara efisien tanpa refleksi. 
Keterampilan-keterampilan barunya 
segera digunakan dalam masyarakat. 
Guru berfungsi sebagai direktur belajar 
(director of learning), lebih banyak 
tugas-tugas pengelolaan dari pada 
penyampaian dan pendalaman bahan. 

Teknologi pendidikan menjadi 
sumber untuk pengembangan model 
kurikulum teknologis, yaitu model 
kurikulum yang bertujuan memberikan 
penguasaan kompetensi bagi para peserta 
didik melalui metode pembelajaran 
individual, media buku, atau pun 
elektronik sehingga mereka dapat 
menguasai keterampilan-keterampilan 
dasar tertentu. 

Penerapan teknologi pendidikan 
untuk memecahkan masalah belajar dapat 
berlangsung secara mikro maupun 
makro. Secara mikro apabila masalah 
belajar iitu ada dalam lingkungan terbatas 
misalnya dalam kelas atau sekolah. 
Proses pembelajaran yang dikembangkan 
oleh guru dalam kelas, merupakan 
penerapan teknologi pendidikan secara 
mikro. Sedangkan secara makro adalah 
pemecahan masalah belajar secara 
menyeluruh, yaitu yang meliputi semua 
komponen dan karena itu merupakan 
sistem.:Berbagai bentuk satuan 
pendidikan seperti SMP Terbuka, 
Program KEJAR Paket A,B dan C, 
Universitas Terbuka dll. Merupakan 
penerapan teknologi pendidikan secara 
makro.  Proses pembelajaran seperti yang 
ditetapkan dengan ketentuan kebijakan 
(PP No. 19 Tahun 2005 dan 
Permendiknas No. 41 Tahun 2007), pada 
hakekatnya merupakan bentuk penerapan 
teknologi pendidikan. Istilah “teknologi 
pendidikan” memang tidak digunakan 
atau tidak tampak, karena memang salah 
satu kriteria teknologi pendidikan adalah 
“integratif”. 

Dari raian di atas, dapat 
disimpulkan bahwa kurikulum sebagai 
teknologi mengandung pengertian bahwa 
kurikulum sebagai alat dalam 
memecahkan permasalahan-
permasalahan yang muncul dalam dunia 
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pendidikan, sehingga dalam 
perkembangan pendidikan akan mampu 
mengimbangi perkembangan zaman dan 
teknologi yang ada. Upaya pencapaian 
tujuan pembelajaran ini memiliki arti 
yang sangat penting.. Keberhasilan 
pencapaian tujuan pembelajaran pada 
tingkat operasional ini akan menentukan 
terhadap keberhasilan tujuan pendidikan 
pada tingkat berikutnya.  

Kurikulum dikembangkan dengan 
menggunakan dasar filosofi teknologi 
pendidikan dan teori pendidikan 
teknologis. Namun, tujuan pendidikan 
lebih diarahkan pada pencapaian 
kompetensi. 

Dalam implementasinnya untuk 
mengembangkan pendidikan dengan 
tantangan yang sangat kompleks boleh 
dikatakan hampir tidak mungkin untuk 
merumuskan tujuan-tujuan kurikulum 
dengan hanya berpegang pada satu 
filsafat, teori pendidikan atau model 
kurikulum tertentu secara konsisten dan 
konsekuen. Oleh karena itu, untuk 
mengakomodasi tantangan dan 
kebutuhan pendidikan yang sangat 
kompleks sering digunakan model 
eklektik, yaitu dengan mengambil hal-hal 
yang terbaik dan memungkinkan dari 
seluruh aliran filsafat yang ada sehingga 
dalam menentukan tujuan pendidikan 
lebih diusahakan secara berimbang.  

 

3.  Pendekatan Aktualisasi Diri 
Seperti halnya telah dibahas 

sebelumnya bahwa fungsi utama 
kurikulum adalah sebagai wadah 
pengembangan kemampuan siswa. 
Kurikulum sebagai aktualisasi diri 
terfokus dalam tujuan pengembangan 
individu siswa dan penggabungan antara 
pengalaman pribadi dan pengalaman 
orang lain melalui interaksi-interaksi 
mereka. 

Pendekatan aktualisasi diri 
berorientasi pada tujuan dan integritas 
pribadi, berpusat pada siswa, dan 
berorientasi pada autonomi dan 
pertumbuhan. Kurikulum bisa dipandang 

sebagai suatu pengalaman pribadi yang 
mengesankan.  

Dalam kaitannya dengan hal di 
atas, diperlukan sebuah perubahan 
kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan 
dan perkembangan siswa. Hal ini 
merupakan cerminan pribadi yang sesuai 
dengan hakikat kurikulum. Sehubungan 
dengan hal tersebut, sekolah sebagai 
salah satu tahap dalam proses kehidupan 
akan menyediakan sarana dan prasarana 
untuk pengembangan diri. 

Filsafat yang menggerakkan dalam 
pendekatan ini adalah bahwa siswa 
memerlukan makna pribadi dalam 
kaitannya dengan pemerolehan 
pengetahuan dan kecakapan untuk dapat 
berhasil dalam hidupnya  yang berkaitan 
dengan belajar sepanjang hayat. 
Pendekatan ini berpusat pada apa yang 
diperlukan oleh siswa. Pertanyaan yang 
berkaitan dengan perkembangan 
kurikulum adalah bagaimana pengalaman 
belajar akan berguna bagi peningkatan 
kehidupan siswa 
(www.phenemenologyonline.com). 

Dalam kaitannya dengan hal di 
atas, Jacinta (2002) mengungkapkan 
bahwa pendekatan aktualisasi diri 
berhubungan erat dengan pemahaman 
konsep diri. Pemahaman konsep diri 
yang positif pada siswa perlu 
dilaksanakan oleh orang tua maupun guru 
dengan penuh tanggung jawab sehingga 
siswa dapat meraih masa depan yang 
lebih baik. 

Lebih lanjut, Jacinta (2002) 
mengungkapkan bahwa untuk mencapai 
konsep diri yang positif pada diri siswa, 
pembelajaran yang  dinamik serta 
partisipatif adalah metode dan teknik 
yang sangat sesuai untuk diterapkan di 
sekolah karena siswa ikut terlibat 
langsung dalam pembelajaran sejak awal 
perencanaan, strategi pelaksanaan hingga 
evaluasi pembelajaran.  

Dengan terlibatnya siswa dalam 
seluruh proses kegiatan belajar, berarti 
siswa menjadi lebih menguasai materi 
pelajaran dan siswa pun akan mendapat 
pengalaman berharga saat berinteraksi 
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dengan guru dan teman-temannya, 
sehingga sosialisasi dan konsep diri siswa 
dapat terbentuk secara positif. 

Aspek fisik setiap anak akan 
mengalami pertumbuhan dan 
perkembangan sejalan bertambahnya usia 
mereka. Kemudian terjadi peningkatan 
fungsi dari berbagai aspek fisik tersebut. 
Bersamaan dengan hal itu, terjadi 
perkembangan yang bersifat psikis yang 
meliputi aspek psikologis dan sosial. 
Indikatornya adalah, mereka lebih 
bertanggung jawab, mandiri, mampu 
beradaptasi, keinginan berkreasi, dan 
mengembangkan kemampuan diri hingga 
kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri 
serta keinginan untuk dihargai.  

Aktualisasi diri dan keinginan 
dihargai biasanya diperoleh dengan 
melakukan berbagai kegiatan yang 
menghasilkan suatu jasa atau karya 
sehingga mendapatkan suatu prestasi atau 
prestise yang memuaskan. Untuk 
mencapai itu semua, orang tua, guru, dan 
lingkungan sangat berperan 
menumbuhkan kematangan setiap anak 
(siswa) sehingga ia dapat menemukan 
konsep diri yang mantap. Lingkungan 
harus mampu menyulut atau memicu 
suatu perubahan agar anak mampu 
menemukan dan mengembangkan konsep 
dirinya (Jurnal Pendidikan Penabur - 
No.08/Th.VI/Juni 2007:67) 

Hurlock (1980) dalam Jacinta 
(2002) menegaskan bahwa kematangan 
dan belajar memainkan peran, penting 
dalam perkembangan. Kematangan atau 
maturity adalah terbukanya sifat-sifat 
bawaan individu. Kematangan 
memberikan bahan dasar untuk belajar 
dan menentukan pola-pola umum dan 
urutan-urutan perilaku yang lebih umum. 
Belajar adalah perkembangan yang 
berasal dari latihan dan usaha pada pihak 
individu. 

Konsep diri terbentuk secara 
positif apabila orang tua dan guru banyak 
memberi penghargaan terhadap usaha 
yang telah dilaksanakan sesuai tugas 
yang diterima anak. Dengan melibatkan 
dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

akan membuat anak merasa dihargai, 
dapat mengaktualisasikan dirinya dan 
pasti akan membentuk konsep diri yang 
baik. 

Gunarso (2002) dalam Jacinta 
(2002) mengemukakan bahwa untuk 
membentuk konsep diri siswa perlu 
dipersiapkan sebuah kurikulum yang 
meliputi aspek kognitif, psikomotorik, 
dan afektif. Siswa harus dibiasakan 
belajar dengan aktivitas sendiri dan 
bukan secara pasif mengharapkan “hasil 
kunyahan” dari guru. 

Konsep diri diibaratkan sebagai 
sebuah sistem yang menjalankan 
komputer mental yang memengaruhi 
kemampuan berpikir seseorang. Konsep 
diri yang telah ter-install akan masuk ke 
pikiran bawah sadar dan memunyai bobot 
pengaruh sebesar 88% terhadap level 
kesadaran seseorang. Semakin baik 
konsep diri maka akan semakin mudah 
seseorang untuk berhasil. 

Konsep diri seseorang dapat dilihat 
dari sikap mereka. Konsep diri yang jelek 
akan mengakibatkan rasa tidak percaya 
diri, tidak berani mencoba hal-hal baru, 
tidak berani mencoba hal-hal yang 
menantang, takut gagal, takut sukses, 
merasa diri bodoh, rendah diri, merasa 
tidak berharga, merasa tidak layak untuk 
sukses, pesimis, dan masih banyak 
perilaku inferior lainnya. Sebaliknya, 
orang yang konsep dirinya baik akan 
selalu optimis, berani mencoba hal-hal 
baru, berani sukses, berani gagal, percaya 
diri, antusias, merasa diri berharga, 
berani menetapkan tujuan hidup, bersikap 
dan berpikir positif, dan dapat menjadi 
seorang pemimpin yang handal. 

Proses pembentukan konsep diri 
dimulai sejak masih kecil. Masa kristis 
pembentukan konsep diri adalah saat 
anak masuk sekolah dasar. Jacinta (2002) 
berpendapat bahwa konsep diri terbentuk 
melalui proses belajar sejak masa 
pertumbuhan seseorang manusia dari 
kecil hingga dewasa. Lingkungan, 
pengalaman, dan pola asuh orang tua 
turut memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap konsep diri yang 
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terbentuk. Sikap atau respon orang tua 
dan lingkungan akan menjadi bahan 
informasi bagi anak untuk menilai siapa 
dirinya. Oleh sebab itu, seringkali anak-
anak yang tumbuh dan dibesarkan dalam 
pola asuh yang keliru dan negatif atau 
pun lingkungan yang kurang mendukung, 
cenderung memunyai konsep diri negatif. 
Jadi, anak menilai dirinya berdasarkan 
apa yang dialami dan apa yang diperoleh 
dari lingkungan. Jika lingkungan 
memberikan sikap yang baik dan positif, 
anak akan merasa dirinya cukup berharga 
sehingga tumbuhlah konsep diri yang 
positif. 

 

4. Pendekatan Rekonstruksi Relevansi-

Sosial 
Kurikulum sebagai pengembangan 

relevansi sosial yaitu suatu konsep 
pendidikan yang bertitik tolak dari 
pemikiran manusia sebagai makhluk 
sosial yang senantiasa berinteraksi dan 
bekerja sama dengan manusia lainnya. 
Pendidikan sebagai salah satu bentuk 
kehidupan juga berintikan kerja sama dan 
interaksi. Dalam menekankan interaksi 
dua pihak dari guru kepada peserta didik 
dan dari peserta didik kepada guru. Lebih 
dari itu, interaksi ini juga terjadi antara 
peserta didik dengan materi pembelajaran 
dan dengan lingkungan, antara pemikiran 
manusia dengan lingkungannya. Interaksi 
ini terjadi melalui berbagai bentuk 
dialog.  

Dalam hal ini, belajar tidak hanya 
mempelajari fakta-fakta, tetapi juga 
mengadakan pemahaman eksperimental 
dari fakta-fakta tersebut, memberikan 
interpretasi yang bersifat menyeluruh, 
dan memahaminya dalam konteks 
kehidupan. Kurikulum dalam relevansi 
sosial, memiliki tujuan utama 
menghadapkan para peserta didik pada 
tantangan, ancaman, hambatan-hambatan 
atau gangguan-gangguan yang dihadapi 
manusia. Peserta didik didorong untuk 
memunyai pengetahuan yang cukup 
tentang masalah-masalah sosial yang 
mendesak (crucial) dan bekerja sama 
untuk memecahkannya. 

Sehubungan dengan hal di atas, 
pendekatan ini memberi tekanan pada 
peran kurikulum dan konten pendidikan 
dalam konteks sosial. Artinya, penekanan 
pada kebutuhan sosial di atas kebutuhan 
individu, reformasi sosial, dan 
diutamakan pada tanggung jawab untuk 
masa depan masyarakat   

Sekolah, lebih dari instansi lain, 
dibuat untuk melayani masyarakat atau 
biasa disebut agen perubahan sosial. 
Pendidikan dan kurikulum pendidikan 
diterapkan dalam kaitannya dengan 
hubungannya dengan masalah-masalah 
sosial dalam kehidupan sehari-hari. 
Sekolah dilihat sebagai jembatan-antara 
apa yang ada dan apa yang mungkin ada, 
antara sesuatu nyata dan yang ideal, baik 
sekarang maupun pada masa depan 
(www.phenemenologyonline.com). 

Rekonstruksi dan reformasi sosial 
menuntut individu menjadi lebih baik dan 
dapat berkompromi terhadap perubahan 
dan berperan aktif dalam menciptakan  
perubahan. Adaptasi sosial dan 
rekonstruksi sosial memiliki spektrum 
yang sama. Filsafat yang menggerakkan 
dalam pendekatan ini adalah sekolah 
bertujuan membentuk siswa yang 
memiliki sifat sosial sehingga akan 
mampu bekerja dan memiliki kontribusii 
terhadap negaranya. Siswa harus 
mengembangkan pengetahuan dan 
kecakapannya untuk dapat beradaptasi 
dengan masyarakat dan mampu bekerja 
di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah 
yang disebut dengan adaptasi sosial 
(www.phenemenologyonline.com). 

Pada spektrum yang lain, diyakini 
bahwa sekolah  harus mampu 
memecahkan permasalahan sosial. Hal 
ini yang dinamakan rekonstruksi social. 
Pendekatan ini berpusat pada kebutuhan 
sosial. Pertanyaan yang sesuai dengan 
pendekatan ini adalah apa yang dilakukan 
oleh siswa untuk memahami dan dapat 
melakukan suatu pekerjaan sebagai 
sumbangan terhadap masyarakat 

Kurikulum rekonstruksi sosial 
berbeda dengan model-model kurikulum 
lainnya karena kurikulum ini lebih 
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memusatkan perhatiannya pada 
problema-problema yang dihadapi dalam 
masyarakat. Kurikulum ini bersumber 
pada aliran pendidikan interaksional. 
Menurut mereka pendidikan bukanlah 
merupakan upaya sendiri, melainkan 
merupakan kegiatan bersama, interaksi, 
dan kerjasama. Kerjasama atau interaksi 
bukan hanya terjadi antara peserta didik 
dengan guru, melainkan juga antara 
peserta didik dengan peserta didik, 
peserta didik dengan orang-orang di 
lingkungannya dan dengan sumber-
sumber belajar lainnya. Melalui interaksi 
dan kerjasama ini peserta didik berusaha 
memecahkan problema-problema yang 
dihadapinya dalam masyarakat menuju 
pembentukan masyarakat yang lebih 
baik.  

Pandangan rekonstruksi sosial di 
dalam kurikulum dimulai sekitar tahun 
1920-an. Harold Rug mulai melihat dan 
menyadarkan kawan-kawannya bahwa 
selama ini terjadi kesenjangan antara 
kurikulum dengan masyarakat. Ia 
menginginkan para peserta didik dengan 
pengetahuan dan konsep-konsep baru 
yang diperolehnya dapat 
mengidentifikasi dan memecahkan 
masalah-masalah sosial. Setelah itu, 
diharapkan dapat menciptakan 
masyarakat baru yang lebih stabil.  

Kurikulum Rekonstruksi Sosial 
yang diuraikan dalam Naskah Akademik 
Pendidikan Dasar dan Menengah 
(Puskur, 2007:13) memiliki desain 
kurikulum yang berbeda dengan model 
kurikulum lain. Beberapa ciri dari desain 
kurikulum ini adalah sebagai berikut. 

(1) Asumsi  
Tujuan utama dari kurikulum 

rekonstruksi sosial adalah menghadapkan 
para peserta didik pada tantangan, 
ancaman, hambatan-hambatan atau 
gangguan-gangguan yang dihadapi 
manusia. Tantangan-tantangan tersebut 
bukan sesuatu yang terlepas dari 
kurikulum, tetapi merupakan bidang 
garapan dari studi sosial yang perlu 
didekati dari bidang-bidang lain seperti, 
ekonomi, sosiologi, psikologi, estetika, 

bahkan pengetahuan alam dan 
matematika. Masalah-masalah 
masyarakat bersifat universal dan hal ini 
dapat dikaji dalam kurikulum. 

  
(2) Masalah-masalah sosial yang mendesak  

Kegiatan belajar dipusatkan pada 
masalah-masalah sosial yang mendesak. 
Masalah-masalah tersebut dirumuskan 
dalam pertanyaan, seperti dapatkah 
kehidupan seperti sekarang ini 
memberikan kekuatan untuk menghadapi 
ancaman-ancaman yang akan 
mengganggu integritas kemanusiaan, 
dapatkah tata ekonomi dan politik yang 
ada dibangun kembali agar setiap orang 
dapat memanfaatkan sumber-sumber 
daya alam dan sumber daya manusia 
seadil mungkin. Pertanyaan-pertanyaan 
tersebut mengundang pengungkapan 
lebih mendalam, bukan saja dari buku-
buku dan kegiatan laboratorium, 
melainkan juga dari kehidupan nyata 
dalam masyarakat.  

 
(3) Pola-pola organisasi  

Pada tingkat sekolah menengah, 
pola organisasi kurikulum disusun 
seperti sebuah roda. Di tengah-
tengahnya sebagai poros dipilih 
sesuatu masalah yang menjadi tema 
utama dan dibahas secara pleno 
(klasikal). Dari tema utama dijabarkan 
sejumlah topik yang dibahas dalam 
diskusi-diskusi kelompok, latihan-
latihan, kunjungan, dan lain-lain.  

Kurikulum Rekonstruksi Sosial 
memiliki komponen-komponen yang 
sama dengan model kurikulum lain, 
tetapi isi dan bentuk-bentuknya 
berbeda. Setiap tahun program 
pendidikan memunyai tujuan yang 
berbeda. Dalam program pendidikan 
ekonomi-politik, umpamanya untuk 
tahun pertama tujuannya membangun 
kembali dunia ekonomi-politik. 
Kegiatan yang dilakukan untuk 
mencapai tujuan tersebut adalah (a) 
mengadakan survai kritis terhadap 
masyarakat (b) mengadakan studi 
tentang hubungan antara keadaan 
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ekonomi lokal dengan ekonomi 
nasional dan dunia, (c) mengadakan 
studi tentang latar belakang historis 
dan kecenderungan-kecenderungan 
perkembangan ekonomi, 
hubungannya dengan ekonomi lokal, 
(d) mengkaji praktek politik dalam 
hubungannya dengan faktor ekonomi, 
(e) memantapkan rencana perubahan 
praktek politik, dan (f) mengevaluasi 
semua rencana dengan kriteria apakah 
telah memenuhi kepentingan sebagian 
terbesar orang.  

Dalam pembelajaran 
Rekonstruksi Sosial para pengembang 
kurikulum berusaha mencari 
keselarasan antara tujuan-tujuan 
nasional dengan tujuan peserta didik. 
Guru-guru berusaha membantu para 
peserta didik menemukan minat dan 
kebutuhannya. Para peserta didik 
sesuai dengan minatnya masing-
masing, baik dalam kegiatan pleno 
maupun kelompok-kelompok 
berusaha memecahkan masalah sosial 
yang dihadapinya. Kerjasama baik 
antara individu dalam kegiatan 
kelompok, maupun antarkelompok 
dalam kegiatan pleno sangat 
mewarnai metoda rekonstruksi sosial. 
Kerjasama ini juga terjadi antara para 
peserta didik dengan manusia sumber 
dari masyarakat.  

Bagi rekonstruksionis sosial, 
belajar merupakan kegiatan bersama. 
Artinya, ada ketergantungan antara 
seorang dengan yang lainnya. Dalam 
kegiatan belajar, mereka tidak 
berkompetisi, yang ada adalah 
kooperasi atau kerjasama, saling 
pengertian, dan konsensus.  

 

5. Pendekatan Rasionalisasi 

Akademik (Subjek Akademik) 
Bagi faham Rasionalisme, ilmu 

yang berguna bukan hanya diperoleh 
dari akal, melainkan juga dapat 
dirasionalisasikan oleh akal. Pengaruh 
yang paling kuat dalam pandangan ini 
adalah berasal dari aliran scientific.  

Pandangan mereka telah 
memengaruhi para pemikir 
pendidikan lainnya dalam tiga hal 
pokok. Pertama, pandangan bahwa 
ilmu pengetahuan menyediakan 
dukungan intelektual untuk berpikir 
rasional. Berbagai masalah dapat 
diatasi dengan menerapkan cara 
berpikir rasional dalam proses ilmiah. 
Kedua, pandangan bahwa ilmu 
pengetahuan menyediakan materi 
untuk kurikulum. Bahkan Flexner 
(1916) telah membuktikan 
keunggulan ilmu pengetahuan 
tersebut. Flexner mengatakan bahwa 
tujuan utama dari sekolah adalah 
untuk mempersiapkan anak didik 
menguasai dunia nyata, dan persiapan 
itu akan lebih sempurna apabila 
dilengkapi dengan ilmu-ilmu eksakta 
dan sosial. Selanjutnya, ia 
mengusulkan agar dalam kurikulum 
hendaknya memusatkan perhatian 
kepada empat bidang utama yaitu 
"science, industry, aesthetics, and 
civics." Terakhir, pandangan bahwa 
ilmu pengetahuan menyediakan 
wahana untuk perbaikan sekolah. 
Ilmu pengetahuan menghasilkan 
pandangan dan dukungan utama 
tentang sifat kurikulum yang 
diinginkan dan tentang apa yang 
seharusnya dipelajari oleh anak didik 
(Journal of Technology Education. 
Vol. 3 No. 2. 1992). 

Kurikulum subjek akademik, 
merupakan model konsep kurikulum 
yang paling tua, sejak sekolah yang 
pertama dulu berdiri, kurikulumnya 
boleh dikatakan mirip dengan model 
ini. Sampai sekarang, walaupun telah 
berkembang model-model lain, tetapi 
kebanyakan sekolah tidak dapat 
melepaskan diri dari model ini. 
Kurikulum ini menekankan isi atau 
materi pelajaran yang bersumber dari 
disiplin ilmu. Penyusunannya relatif 
mudah, praktis, dan mudah 
digabungkan dengan model yang lain 
(www.phenemenologyonline.com). 
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Kurikulum Subjek Akademik 
seperti yang diungkapkan oleh 
Erekson (1992) dalam  Journal of 
Technology Education Vol. 3 No. 2, 
Spring 1992 bersumber dari 
pendidikan klasik, perenialisme dan 
esensialisme, berorientasi kepada 
masa lalu. Semua ilmu pengetahuan 
dan nilai-nilai telah ditemukan oleh 
para pemikir masa lalu. Fungsi 
pendidikan adalah memelihara dan 
mewariskan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan nilai-nilai budaya masa 
lalu kepada generasi baru.  

Kurikulum ini lebih 
mengutamakan isi pendidikan. Belajar 
adalah berusaha menguasai isi atau 
materi pelajaran sebanyak-banyaknya. 
Orang yang berhasil dalam belajar 
adalah orang yang menguasai seluruh 
atau sebagian terbesar dari isi 
pendidikan yang diberikan atau 
disiapkan oleh guru. Isi pendidikan 
diambil dari disiplin-disiplin ilmu. 
Pelajaran IPS diambil dari disiplin 
Ilmu Sosial, IPA diambil dari disiplin 
Ilmu alam, dan sebagainya. Para ahli, 
sesuai dengan bidang disiplinnya, 
telah mengembangkan ilmu-ilmu 
tersebut secara sistematis, logis, dan 
solid.  

Para pengembang kurikulum 
tidak perlu susah-susah menyusun dan 
mengembangkan bahan sendiri. 
Mereka tinggal memilih bahan-bahan 
materi ilmu yang telah dikembangkan 
oleh para ahli disiplin ilmu, kemudian 
mereorganisasinya secara sistematis 
sesuai dengan tujuan pendidikan dan 
tahap perkembangan peserta didik 
yang akan mempelajarinya.  

Guru, sebagai penyampai bahan 
ajar, memegang peranan penting. 
Mereka harus menguasai semua 
pengetahuan yang menjadi isi 
kurikulum. Ia harus menjadi ahli 
dalam bidang-bidang studi yang 
diajarkannya di sekolah. Lebih jauh 
guru dituntut bukan hanya menguasai 
materi pembelajaran, melainkan juga 
menjadi model bagi para peserta 

didiknya. Apa yang disampaikan dan 
cara penyampaiannya harus menjadi 
bagian dari pribadi guru.  

Ungkapan guru adalah yang 
"digugu dan ditiru” (diikuti dan 
dicontoh) sesuai dengan konsep ini. 
Karena kurikulum sangat 
mengutamakan pengetahuan, 
pendidikan menjadi lebih bersifat 
intelektual. Nama-nama mata 
pelajaran yang menjadi isi kurikulum 
hampir sama dengan nama disiplin 
ilmu, seperti matematika, bahasa dan 
sastra, ilmu pengetahuan sosial, ilmu 
pengetahuan alam, sejarah, geografi, 
biologi, dan fisika. 

Kurikulum Subjek Akademik 
tidak berarti terus tetap hanya 
menekankan pada materi yang 
disampaikan. Dalam 
perkembangannya secara berangsur 
diperlihatkan juga proses belajar yang 
dilakukan peserta didik. Proses belajar 
yang dipilih sangat tergantung pada 
segi apa yang dipentingkan dalam 
materi pelajaran tersebut.  

Jerome Bruner dalam The 
Process of Education menyarankan 
bahwa desain kurikulum hendaknya 
didasarkan atas struktur dari disiplin 
ilmu. Selanjutnya ia menegaskan 
bahwa kurikulum suatu mata 
pelajaran harus didasarkan atas 
pemahaman yang mendasar yang 
dapat diperoleh dari prinsip-prinsip 
yang mendasarinya yang memberi 
struktur kepada suatu disiplin ilmu 
(www.phenemenologyonline.com). 

Beberapa kegiatan belajar 
memberi kemungkinan untuk 
mengadakan generalisasi, artinya 
suatu pengetahuan dapat digunakan 
dalam konteks yang lain daripada 
hanya sekedar yang dipelajarinya, 
dapat merangsang ingatan apabila 
peserta didik diminta untuk 
menghubungkannya dengan masalah 
lain. Seorang peserta didik yang 
belajar fisika umpamanya, ia harus 
melakukan kegiatan belajar 
sebagaimana seorang ahli fisika 
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melakukannya. Hal seperti itu akan 
dapat mempermudah proses belajar 
fisika bagi peserta didik.  

Penekanan pada segi intelektual 
ini dianut oleh hampir seluruh proyek 
pengembangan kurikulum pada tahun 
1960-an di sekolah-sekolah negara 
bagian Amerika Serikat. Para 
pengembang kurikulum pada masa 
itu, adalah para ahli mata pelajaran 
yang menyusun bahan ajaran di 
sekitar unsur-unsur struktural 
mendasar dari disiplin ilmunya, 
menyangkut problema, konsep-
konsep inti, prinsip-prinsip, dan cara-
cara bagaimana berinkuiri.  

Salah satu contoh dari 
kurikulum yang didasarkan atas 
struktur pengetahuan adalah Man: A 
Course of Study (MACOS). MACOS 
adalah suatu kurikulum untuk sekolah 
dasar, terdiri atas buku-buku, film, 
poster, rekaman, permainan dan 
perlengkapan kelas lainnya. 
Kurikulum ini ditujukan untuk 
mengadakan penyempurnaan dalam 
pembelajaran ilmu sosial dan 
humanitas, dengan pengarahan dan 
bimbingan dari Bruner. Para 
pengembang kurikulum 
mengharapkan para peserta didik 
dapat menggali faktor-faktor penting 
yang akan menjadikan manusia 
sebagai manusia. Melalui 
perbandingan dengan binatang, anak 
mengetahui keadaan biologis dari 
manusia. Dengan membandingkan 
manusia dari suatu masyarakat dengan 
masyarkat lainnya, anak-anak akan 
mempelajari aspek-aspek universal 
dari kebudayaan manusia.  

Sasaran utama dari kurikulum 
model MACOS adalah perkembangan 
kemampuan intelektual, yaitu 
membangkitkan penghargaan dan 
keyakinan akan kemampuan sendiri 
dan memberikan serangkaian cara-
cara kerja yang memungkinkan anak 
walaupun dengan cara sederhana 
mampu menganalisis kehidupan 
sosial. Melalui serangkaian kegiatan 

ilmiah seperti observasi, percobaan, 
penyusunan dan pengujian hipotesis, 
pemahaman disiplin ilmu-ilmu sosial, 
kegiatan discovery diharapkan anak 
dapat mengambil banyak manfaat.  

Sekurang-kurangnya ada tiga 
pendekatan dalam perkembangan 
Kurikulum Subjek Akademis. 
Pendekatan pertama, melanjutkan 
pendekatan struktur pengetahuan. 
Para peserta didik belajar bagaimana 
memperoleh dan menguji fakta-fakta 
dan bukan hanya sekedar mengingat-
ingatnya.  

Pendekatan kedua, adalah studi 
yang bersifat integratif. Pendekatan 
ini merupakan respon terhadap 
perkembangan masyarakat yang 
menuntut model-model pengetahuan 
yang lebih bersifat komprehensif-
terpadu. Pelajaran tersusun atas 
satuan-satuan pelajaran, dalam satuan-
satuan pelajaran tersebut batas-batas 
ilmu menjadi hilang. 
Pengorganisasian tema-tema 
pembelajaran didasarkan atas 
fenomena-fenomena alam, proses 
kerja ilmiah dan problema-problema 
yang ada. Mereka mengembangkan 
suatu model kurikulum yang 
terintegrasi (integrated curriculum).  

Ciri-ciri kurikulum terintegrasi 
adalah sebagai berikut. 

(1) Penentuan tema-tema yang 
membentuk satu kesatuan (unifying 
theme). Unifying theme dapat terdiri 
atas ide atau konsep besar yang dapat 
mencakup semua ilmu atau satu 
proses kerja ilmu, fenomena alam, 
atau masalah sosial yang 
membutuhkan pemecahan secara 
ilmiah.  

(2) Menyatukan kegiatan 
belajar dari beberapa macam disiplin 
ilmu. Kegiatan belajar melibatkan isi 
dan proses dari satu atau beberapa 
ilmu sosial atau prilaku yang 
memunyai hubungan dengan tema 
yang dipilih/dikerjakan.  

(3) Menyatukan berbagai 
cara/metoda belajar. Kegiatan belajar 
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ditekankan pada pengalaman konkrit 
yang bertolak dari minat dan 
kebutuhan peserta didik serta 
disesuaikan dengan keadaan setempat.  

Pendekatan ketiga, adalah 
pendekatan yang dilaksanakan pada 
sekolah-sekolah fundamentalis. 
Mereka tetap mengajar berdasarkan 
mata-mata pelajaran dengan tekanan 
kepada membaca, menulis, dan 
memecahkan masalah-masalah 
matematis. Pelajaran-pelajaran lain 
seperti, ilmu alam dan ilmu sosial 
dipelajari tanpa dihubungkan dengan 
kebutuhan praktis pemecahan masalah 
dalam kehidupan.  

 

Implementasi Rancangan Kurikulum  
Manajemen pengembangan kurikulum 

tidak hanya berkenaan dengan penyusunan 
desain atau rancangan kurikulum atau 
kurikulum tertulis, tetapi juga dengan 
pelaksanaan atau implementasi dan 
pengendaliannya (curriculum control). 
Kebaikan suatu kurikulum bukan hanya 
terletak pada desainnya atau kurikulum 
tertulis, tetapi lebih banyak pada 
implementasi atau pelaksanaannya. Apakah 
pelaksanaan kurikulum sudah sesuai dengan 
desain atau rancangannya, makin sesuai 
pelaksanaan dengan rancangan makin baik, 
hasilnya akan makin tinggi pula.  

Dalam implementasi kurikulum ini 
Snyder, Bolin, Zumalt (1992) dalam Puskur 
(2007), membedakan tiga model 
implementasi yang terletak dalam suatu 
garis kontinum. Pada ujung paling kiri 
terletak model implementasi Fidelity, di 
tengahnya model Mutual adaptive dan pada 
ujung paling kanan adalah Enactment.  

Dalam model Fidelity, implementasi 
kurikulum harus persis sesuai dengan desain 
kurikulum. Desain kurikulumnya bersifat 
standar, dokumen kurikulum lengkap, dan 
seluruh komponen kurikulum telah 
dijabarkan secara rinci.  

Mutual adaptive, implementasi 
kurikulum memperhatian kondisi, situasi 
dan kebutuhan peserta didik yang belajar 
saat itu. Guru mengadakan perubahan atau 
penyempurnaan sesuai kondisi dan situasi 

sekolah dan kebutuhan perkembangan 
peserta didik yang belajar. Desain kurikulum 
standar hanya berisi komponen pokok, 
sebagai kurikulum inti, penjabarannya 
dilakukan oleh guru. Model Enactment, guru 
menyusun dan mengimplementasikan 
kurikulum sesuai dengan kondisi setempat, 
baik kondisi, kebutuhan, perkembangan 
peserta didik maupun sekolah dan 
masyarakat sekitarnya.  

Model fidelity biasanya diterapkan 
dalam kurikulum standar yang bersifat 
nasional, dapat juga diterapkan dalam 
kurikulum satuan pendidikan, asal desain 
kurikulum tersebut sudah standar, semua 
komponen kurikulumnya sudah terumuskan 
secara rinci dengan indikator-indikator yang 
jelas. Para pelaksana kurikulum, yaitu guru 
tinggal melaksanakan sesuai dengan desain 
tersebut.  

Penyusunan kurikulum standar pada 
tingkat satuan pendidikan di Indonesia 
membutuhkan waktu, mengingat kondisi dan 
tahap perkembangan satuan pendidikan yang 
ada saat ini sangat beragam. Mengingat hal 
itu, model implementasi kurikulum yang 
mungkin lebih banyak dapat digunakan 
dalam pelaksanaan kurikulum di Indonesia 
adalah model mutual adaptif dan/atau 
enactment.  

Guru dalam mengimplementasikan 
desain kurikulum yang telah mereka susun 
dapat mengadakan penyesuaian-penyesuaian 
sesuai kondisi, kebutuhan dan 
perkembangan peserta didik, lembaga 
pendidikan dan masyarakat, tetapi tetap 
dengan sasaran perkembangan peserta didik 
secara optimal. Dalam implementasi yang 
bersifat mutual adaptif dan enactment 
tersebut, upaya ke arah pengembangan 
desain kurikulum yang bersifat standar perlu 
terus dilakukan.  

Dengan diundangkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan, Indonesia 
akan memasuki babak baru pengembangan 
pendidikan standar. Pendidikan ini 
diarahkan pada pencapaian atau penguasaan 
standar tingkat tinggi, kelas dunia atau kelas 
nasional, walaupun dapat saja standar kelas 
lokal. Pengembangan pendidikan ini 
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sepertinya mengabaikan keragaman kondisi 
daerah dan kemampuan peserta didik. 
Walaupun dalam kondisi dan tahap 
perkembangan masyarakat yang berbeda, 
dengan kesungguhan dan kerja keras, secara 
berangsur pendidikan standar diharapkan 
dapat diterapkan di Indonesia.  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2005 dinyatakan ada delapan 
standar nasional pendidikan, yaitu standar: 
isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan 
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 
pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian 
pendidikan. Kurikulum secara operasional 
berkenaan dengan seluruh komponen 
pendidikan yang distandarkan, tetapi dalam 
desainnya terutama berkenaan dengan 
komponen: kemampuan lulusan, isi, proses, 
dan penilaian hasil pembelajaran (Puskur, 
2007). 

Dalam kaitannya dengan hal-hal di 
atas, lima konsepsi yang digagas oleh Eisner 
dan Valance layak untuk dijadikan acuan 
bagi pengembangan kurikulum di Indonesia. 
Pendekatan Kognitif bertujuan untuk 
mengembangkan kurikulum sehingga proses 
intelektual peserta didik dapat dilakukan 
secara lebih mendalam sehingga siswa 
memiliki kecakapan kognitif yang dapat 
diterapkannya dalam pembelajaran.  

Pendekatan Teknologi Kurikulum 
juga penting untuk diperhatikan karena pada 
dasarnya pendekatan ini bertujuan untuk 
mengembangkan teknologi pengajaran. 
Dengan kata lain, bagaimana penyajian 
suatu bahan (materi pembelajaran) kepada 
para siswa menjadi lebih efisien. 

Pendekatan Aktualisasi Diri juga 
perlu mendapatkan perhatian yang layak 
karena pada dasrnya pendidikan berorientasi 
pada tujuan dan integritas pribadi, berpusat 
pada siswa, dan berorientasi pada autonomi 
dan pertumbuhan. Sehubungan dengan hal 
tersebut, sekolah sebagai salah satu tahap 
dalam proses kehidupan akan menyediakan 
sarana dan prasarana untuk pengembangan 
diri siswa sehingga dapat berhasil dalam 
hidupnya. 

Pendekatan Rekonstruksi Sosial 
diperlukan dalam rancangan kurikulum 
mengingat pendekatan ini menitikberatkan 

pada peran kurikulum dan konten 
pendidikan dalam konteks social, pada 
kebutuhan sosial di atas kebutuhan individu, 
reformasi sosial, dan diutamakan pada 
tanggung jawab untuk masa depan 
masyarakat  Dengan demikian, Sekolah 
merupakan agen perubahan sosial. 
Pendidikan dan kurikulum pendidikan 
diterapkan dalam kaitannya dengan 
hubungannya dengan masalah-masalah 
sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah 
dilihat sebagai jembatan-antara apa yang ada 
dan apa yang mungkin ada, antara sesuatu 
nyata dan yang ideal, baik sekarang maupun 
pada masa depan 

Kurikulum Subjek Akademik sangat 
penting untuk diperhatikan mengingat 
kurikulum ini lebih mengutamakan isi 
pendidikan. Belajar adalah berusaha 
menguasai isi atau materi pelajaran 
sebanyak-banyaknya. Orang yang berhasil 
dalam belajar adalah orang yang menguasai 
seluruh atau sebagian terbesar dari isi 
pendidikan yang diberikan atau disiapkan 
oleh guru. Isi pendidikan diambil dari 
disiplin-disiplin ilmu.  

Kelima konsepsi di atas, dalam 
merancang suatu kurikulum, perlu 
diperhatikan dengan sunguh-sungguh 
mengingat betapa kompleksnya 
permasalahan yang ada dalam dunia 
pendidikan. Jika, kelima konsepsi tersebut 
mampu diwujudkan dalam penyusunan 
kurikulum, bukan tidak mungkin pendidikan 
di Indonsia akan semakin berkembang 
sejajar dengan pendidikan di negara-negara 
maju. 
Simpulan 

Kurikulum merupakan inti dari 

pendidikan, sebab selain berisi rumusan 
tentang tujuan yang menentukan ke 
mana peserta didik akan dibawa dan 

diarahkan, juga berisi rumusan tentang 
isi dan kegiatan belajar, yang akan 

membekali peserta didik dengan 
pengetahuan, kecakapan, ketrampilan 
serta nilai-nilai yang mereka perlukan 

dalam kehidupan dan pelaksanaan tugas 
pekerjaan di masa yang akan datang. 

Kurikulum memberikan dasar-dasar bagi 
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pengembangan kepribadian dan 

kemampuan profesional yang akan 
menentukan kualitas insan dan sumber 

daya manusia suatu bangsa 
Kurikulum haruslah 

memberdayakan siswa. Untuk itu, perlu 

dirancang sebuah kurikulum yang 
berorientasi pada pencapaian tujuan 

pendidikan nasional. Sehubungan 
dengan hal tersebut, lima konsepsi (five 
conceptions) yang digagas oleh Eisner 

dan Vallance dalam Conflicting 
Conceptions of Curriculum bisa 

dijadikan acuan bagi penyusunan, 
pengembangan, dan  pembenahan 
kurikulum di Indonesia. Lima konsepsi 

yang dimaksud, yaitu (a) the cognitive 
process approach to curriculum, (b) 

technology approach, (c) self-
actualization approach, (d) social 
reconstruction-relevance approach, dan 

(e) academic rationalism approach. 
Fokus utama dalam pendekatan 

kognitif berhubungan dengan 
permasalahan  apa dan bagaimana 
pendidikan itu pada siswa dalam 

pembelajaran sehingga siswa memiliki 
kecakapan kognitif yang dapat 

diterapkannya dalam pembelajaran. 
Pendekatan teknologi kurikulum 

merupakan suatu pendekatan teknologi 

yang diterapkan pada pengetahuan yang 
mampu dikomunikasikan dan pemberian 

sarana yang tepat dalam pembelajaran. 
Tujuan pendekatan ini adalah untuk 
mengembangkan teknologi pengajaran. 

Pendekatan aktualisasi diri 
berorientasi pada tujuan dan integritas 
pribadi, berpusat pada siswa, dan 
berorientasi pada autonomi dan 
pertumbuhan. Untuk itu, diperlukan sebuah 
perubahan kurikulum yang sesuai dengan 
kebutuhan dan perkembangan siswa. 
Sehubungan dengan hal tersebut, sekolah 
sebagai salah satu tahap dalam proses 
kehidupan haruslah menyediakan sarana dan 
prasarana untuk pengembangan diri. 

Pendekatan rekonstruksi relevansi-
sosial memberi tekanan pada peran 
kurikulum dan konten pendidikan dalam 
konteks sosial. Sekolah dibuat untuk 
melayani masyarakat atau biasa disebut agen 
perubahan sosial. Pendidikan dan kurikulum 
pendidikan diterapkan dalam kaitannya 
dengan hubungannya dengan masalah-
masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari. 
Rekonstruksi dan reformasi sosial menuntut 
individu menjadi lebih baik dan dapat 
berkompromi terhadap perubahan dan 
berperan aktif dalam menciptakan  
perubahan. Dengan demikian, siswa harus 
mengembangkan pengetahuan dan 
kecakapannya untuk dapat beradaptasi 
dengan masyarakat dan mampu bekerja di 
tengah-tengah masyarakat. 

Kurikulum rasionalisasi akademik 
(subjek akademik) memberi penekanan pada 
isi atau materi pelajaran yang bersumber 
dari disiplin ilmu. Kurikulum ini lebih 
mengutamakan isi pendidikan. Belajar 
adalah berusaha menguasai isi atau materi 
pelajaran sebanyak-banyaknya.  

Sehubungan dengan hal di atas, 
lima konsepsi dalam kurikulum yang 

digagas oleh Eisner dan Valance layak 
untuk dijadikan acuan bagi 

pengembangan dan pembenahan 
kurikulum. Lima konsepsi tersebut 
haruslah diimplementasikan dalam 

rancangan kurikulum pendidikan di 
Indonesia. 
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Abstrak 

 

Kegiatan menganalisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan guru untuk 

meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. Kegiatan tersebut merupakan proses pengumpulan, 
peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang 
setiap penilaian. Tujuan penelaahan adalah untuk mengaji setiap butir soal agar diperoleh soal yang 

bermutu sebelum soal digunakan, membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal 
yang tidak efektif, dan mengetahui informasi diagnostik pada siswa apakah mereka sudah/belum 

memahami materi yang telah diajarkan. 
 Ada dua teknik yang dapat digunakan dalam penelaahan butir soal, yaitu penelaahan soal 

secara kualitatif, yang digunakan untuk mengetahui validitas instrumen dan secara kuantitatif yang 

digunakan untuk menganalisis reliabilitas instrumen. Kedua teknik ini masing-masing memiliki 
keunggulan dan kelemahan. Oleh karena itu teknik terbaik adalah menggunakan keduanya 

(penggabungan).  
 
Kata kunci: analisis butir soal, validitas, reliabilitas 

 
 

Pendahuluan 

Evaluasi pendidikan adalah 
kegiatan atau proses penentuan nilai 

pendidikan sehingga dapat diketahui 
mutu atau hasil-hasilnya. Evaluasi 

pendidikan, secara umum, berfungsi 
untuk mengukur kemajuan, menunjang 
penyusunan rencana, dan memperbaiki 

atau melakukan penyempurnaan 
kembali. Evaluasi pada proses 

pelaksanaan pengajaran akan mencakup 
kesesuaian antara proses belajar 
mengajar yang berlangsung, dengan 

garis-garis besar program pengajaran 
yang telah ditentukan, kesiapan guru 

dalam melaksanakan program 
pengajaran, dan sebagainya. 

Merupakan suatu kenyataan 

bahwa manusia dalam hidupnya 
berbeda antara individu yang satu 

dengan individu lainnya. Adanya 
perbedaan individual itu sudah barang 
tentu akan turut serta menentukan 

berhasil atau tidaknya individu-
individu tersebut dalam menjalankan 

tugas dan kewajibannya, dengan 
demikian akan berakibat pula adanya 
perbedaan prestasi kerja maupun 

prestasi belajarnya. Senada dengan 
adanya perbedaan individu itu, maka 

perlu di ciptakan alat untuk 
mendiaknosis atau mengukur keadaan 
individu, dan alat pengukur irulah yang 

di sebut tes. 
Dengan alat pengukur berupa tes 

tersebut, orang akan berhasil 
mengetahui adanya perbedaan 
antarindividu. Dengan demikian, tes 

adalah suatu cara yang dapat di 
pergunakan atau prosedur yang perlu 

ditempuh dalam rangka pengukuran 
dan penilaian di bidang pendidikan, 
yang berbentuk pemberian tugas atau 

serangkaian tugas baik berupa 
pertanyaan-pertanyaan yang harus di 

jawab, atau perintah-perintah yang 
harus dikerjakan oleh testee, sehinggga 
atas dasar data yang diperoleh dari 

hasil pengukuran tersebut dapat 
dihasilkan nilai yang melambangkan 
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tingkah laku atau prestasi testee, nilai 

mana dapat di bandingkan dengan 
nilai-nilai yang dicapai oleh testee 

lainnya, atau dibandingkan dengan 
nilai standar tertentu.  

Dalam kaitannya dengan hal 

tersebut, kegiatan menganalisis butir 
soal merupakan suatu kegiatan yang 

harus dilakukan guru untuk 
meningkatkan mutu soal yang telah 
ditulis. Kegiatan ini merupakan proses 

pengumpulan, peringkasan, dan 
penggunaan informasi dari jawaban 

siswa untuk membuat keputusan 
tentang setiap penilaian (Nitko, 1996: 
308). Tujuan penelaahan adalah untuk 

mengkaji dan menelaah setiap butir 
soal agar diperoleh soal yang bermutu 

sebelum soal digunakan. Di samping 
itu, tujuan analisis butir soal juga untuk 
membantu meningkatkan tes melalui 

revisi atau membuang soal yang tidak 
efektif, serta untuk mengetahui 

informasi diagnostik pada siswa apakah 
mereka sudah/belum memahami materi 
yang telah diajarkan (Aiken, 1994: 63). 

Soal yang bermutu adalah soal yang 
dapat memberikan informasi setepat-

tepatnya sesuai dengan tujuannya di 
antaranya dapat menentukan peserta 
didik mana yang sudah atau belum 

menguasai materi yang diajarkan guru 
(http:/ www.azuarjuliandi. com/ 

elearning). 
 Dalam melaksanakan analisis 

butir soal, para penulis soal dapat 

menganalisis secara kualitatif, dalam 
kaitan dengan isi dan bentuknya, dan 

kuantitatif dalam kaitan dengan ciri-ciri 
statistiknya atau prosedur peningkatan 
secara judgment dan prosedur 

peningkatan secara empirik. Analisis 
kualitatif mencakup pertimbangan 

validitas isi dan konstruk, sedangkan 
analisis kuantitatif mencakup 
pengukuran kesulitan butir soal dan 

diskriminasi soal yang termasuk 

validitas soal dan reliabilitasnya 

(Anastasi dan Urbina, 1997:172) 
Supaya tes tersebut valid, 

diperlukan teknik pengujian validitas 
tes. Pengujian validitas tes secara 
rasional adalah validitas yang diperoleh 

atas dasar hasil pemikiran dan berfikir 
secara logis. Dengan demikian, suatu 

tes hasil belajar dapat dikatakan telah 
memiliki validitas rasional. Validitas 
tes secara rasional meliputi validitas isi, 

Yakni validitas yang ditilik dari segi tes 
itu sendiri sebagai alat pengukur hasil 

belajar. 
Ada dua cara yang dapat 

digunakan dalam penelaahan butir soal 

yaitu penelaahan soal secara kualitatif 
dan kuantitatif. Kedua teknik ini 

masing-masing memiliki keunggulan 
dan kelemahan. Oleh karena itu teknik 
terbaik adalah menggunakan keduanya 

(penggabungan). (http: // www. 
freewebs. com/ santyasa/ PDF_Files/ 

ANALISIS_BUTIR.pdf.) 
 

Manfaat Soal yang Telah Ditelaah 

Tujuan utama analisis butir 
soal dalam sebuah tes yang dibuat 

guru adalah untuk mengidentifikasi 
kekurangan-kekurangan dalam tes 
atau dalam pembelajaran (Anastasi 

dan Urbina, 1997:184). Berdasarkan 
tujuan tersebut, kegiatan analisis 

butir soal memiliki banyak manfaat, 
di antaranya adalah:  
(1) dapat membantu para pengguna 

tes dalam evaluasi atas tes yang 
digunakan, 

(2) sangat relevan bagi penyusunan 
tes informal dan lokal seperti tes 
yang disiapkan guru untuk 

siswa di kelas,  
(3) mendukung penulisan butir soal 

yang efektif,  
(4) secara materi dapat memperbaiki 

tes di kelas,  

http://www.azuarjuliandi/
http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
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(5) meningkatkan validitas soal dan 

reliabilitas (Anastasi and 
Urbina, 1997:172). 

Di samping itu, manfaat 
lainnya adalah (1) menentukan 
apakah suatu fungsi butir soal sesuai 

dengan yang diharapkan, (2) 
memberi masukan kepada siswa 

tentang kemampuan dan sebagai 
dasar untuk bahan diskusi di kelas, 
(3) memberi masukan kepada guru 

tentang kesulitan siswa, (4) memberi 
masukan pada aspek tertentu untuk 

pengembangan kurikulum, (5) 
merevisi materi yang dinilai atau 
diukur, (6) meningkatkan keterampilan 

penulisan soal (Nitko, 1996: 308-
309). 

Linn dan Gronlund (1995:315) 
juga menambahkan tentang 
pelaksanaan kegiatan analisis butir 

soal yang hiasanya didesain untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan 

berikut ini. 
(1) Apakah fungsi soal sudah tepat?  
(2) Apakah soal ini memiliki tingkat 

kesukaran yang tepat?  
(3) Apakah soal bebas dari hal-hal 

yang tidak relevan?  
(4) Apakah pilihan jawabannya 

efektif?  

Lebih lanjut Linn dan Gronlund 
(1995:316–318) menyatakan bahwa 

kegunaan analisis butir soal bukan 
hanya terbatas untuk peningkatkan butir 
soal, tetapi juga bermanfaat sebagai 

dasar (1) diskusi kelas efisien tentang 
hasil tes, (2) untuk kerja remedial, (3) 

untuk peningkatan secara umum 
pembelajaran di kelas, dan (3) untuk 
peningkatan keterampilan pada 

konstruksi tes (http: // www. freewebs. 
com/ santyasa/ PDF_Files/ 

ANALISIS_BUTIR.pdf.) 
 Berbagai uraian di atas 

menunjukkan bahwa analisis butir soal 

adalah (1) untuk menentukan soal-soal 

yang cacat atau tidak berfungsi 

penggunaannya; (2) untuk 
meningkatkan butir soal melalui tiga 

komponen analisis, yaitu tingkat 
kesukaran, daya pembeda, dan 
pengecoh soal, serta meningkatkan 

pembelajaran melalui ambiguitas soal 
dan keterampilan tertentu yang 

menyebabkan peserta didik sulit.  
Di samping itu, butir soal yang 

telah dianalisis dapat memberikan 

informasi kepada peserta didik dan 

guru, seperti contoh pada tabel berikut. 

Tabel 1 Format Data Kemampuan 
Peserta Didik 

Nam a 
Siswa 

Nomor Soal* 
S k o r  
Total# 

Ket 

5 1
0 

2 6 9 2 7 3 8 4 

A 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0   

B I 1 1 1 1 0 1 0 0 0   

C 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1   

D 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1   

E 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0   

Jumlah 4 3 4 3 2 2 2 1 2 2    

Keterangan: 
1 = soal yang dijawab benar 

0 = soal yang dijawab salah 
* Soal disusun dari soal yang paling 

mudah sampai dengan soal yang 
paling sukar   
# Disusun dari skor yang paling tinggi 

sampai dengan skor paling rendah 
 

Tabel tersebut memberikan 
informasi kepada guru tentang materi 
soal yang diujikan kepada peserta 

didik. Mereka dapat memperbaiki diri 
berdasarkan informasi/data di atas. 

Informasi itu, misalnya berupa 10 
pertanyaan introspeksi diri atau 
penilaian diri seperti berikut ini. 

Tabel 2 Format Penilaian Diri  
 

http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
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   NO  ASPEK YANG DITANYAKAN YA TDK 

1 

Apakah guru membuat persiapan 
mengajar khususnya materi yang 
bersangkutan? 

    

2 
Apakah guru menguasai materi 

yang bersangkutan? 
    

3 

Apakah guru telah mengajarkan 
secara maksimal materi yang 
sesuai dengan tuntutan kompetensi 
yang harus dikuasai peserta didik? 

    

4 

Apakah perilaku yang diukur pada 

materi yang ditanyakan dalam soal 
itu sudah tepat (harus dikuasai 
siswa)? 

    

5 

Apakah materi yang ditanyakan 
merupakan materi urgensi, 

kontinyuitas, relevansi, dan 
keterpakaian dalam kehidupan 
sehari-hari tinggi? 

    

6 

Apakah guru memiliki kreativitas 
dalam memelajarkan materi yang 

bersangkutan? 

    

7 

Apakah guru mampu 

membangkitkan minat dan 
kegiatan belajar peserta didik 
khususnya dalam 

membelajarkan materi yang 
bersangkutan? 

    

8 

Apakah guru telah menyusun kisi-
kisi dengan tepat sebelum menulis 
soal? 

    

9 

Apakah guru menulis soal 
berdasarkan indikator 

dalam kisi-kisi dan kaidah 
penulisan soal serta menyusun 
pedoman penskoran atau pedoman 
pengamatannya? 

    

10 

Apakah soal nomor …, …, dan …  

valid yaitu memiliki daya beda 
tinggi, t idak salah kunci jawaban, 
pengecohnya 
berfungsi, atau memang materinya 

belum diajarkan? 

    

Keterangan: Secara jujur berilah 
tanda (V) pada kolom Ya atau Tidak. 

 

Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Ada dua analisis yang 

digunakan untuk mengetahui validitas 
dan reliabilitas instrumen, yakni: (1) 
analisis secara kualitatif yang 

digunakan untuk mengetahui validitas 
instrumen dan (2) analisis secara 

kuantitatif yang digunakan untuk 
menganalisis reliabilitas instrumen. 
 

 
 

 

1. Analisis Butir Soal secara 

Kualitatif 

Pada prinsipnya analisis butir 

soal secara kualitatif dilaksanakan 
berdasarkan kaidah penulisan soal 
(tes tertulis, perbuatan, dan sikap). 

Penelaahan ini biasanya dilakukan 
sebelum soal digunakan/diujikan. 

 Aspek yang diperhatikan di 
dalam penelaahan secara kualitatif 
ini adalah setiap soal ditelaah dari 

segi materi, konstruksi, 
bahasa/budaya, dan kunci 

jawaban/pedoman penskorannya. 
Dalam melakukan penelaahan setiap 
butir soal, penelaah perlu 

mempersiapkan bahan-bahan 
penunjang seperti: (1) kisi-kisi tes, 

(2) kurikulum yang digunakan, (3) 
buku sumber, dan (4) kamus bahasa 
Indonesia (http:/www. azuarjuliandi. 

com/elearning/). 
 

a. Teknik Analisis Kualitatif 
 Ada beberapa teknik yang 

dapat digunakan untuk 

menganalisis butir soal secara 
kualitatif, diantaranya adalah 

teknik moderator dan teknik 
panel. 

 Teknik moderator 

merupakan teknik berdiskusi 
yang di dalamnya terdapat satu 

orang sebagai penengah. 
Berdasarkan teknik ini, setiap 
butir soal didiskusikan secara 

bersama-sama dengan beberapa 
ahli seperti guru yang 

mengajarkan materi, ahli materi, 
penyusun/pengembang 
kurikulum, ahli penilaian, ahli 

bahasa, berlatar belakang 
psikologi. Teknik ini sangat baik 

karena setiap butir soal dilihat 
secara bersama-sama berdasarkan 
kaidah penulisannya. Di samping 

itu, para penelaah dipersilakan 
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mengomentari/ memperbaiki 

berdasarkan ilmu yang 
dimilikinya. Setiap 

komentar/masukan dari peserta 
diskusi dicatat oleh notulis. 
Setiap butir soal dapat 

dituntaskan secara bersama-sama, 
perbaikannya seperti apa. 

Namun, kelemahan teknik ini 
adalah memerlukan waktu lama 
untuk mendiskusikan setiap satu 

butir soal. 
 Teknik panel merupakan 

suatu teknik menelaah butir soal 
yang setiap butir soalnya ditelaah 
berdasarkan kaidah penulisan 

butir soal, yaitu ditelaah dari segi 
materi, konstruksi, 

bahasa/budaya, kebenaran kunci 
jawaban/pedoman penskorannya 
yang dilakukan oleh beberapa 

penelaah. Caranya adalah 
beberapa penelaah diberikan: 

butir-butir soal yang akan 
ditelaah, format penelaahan, dan 
pedoman penilaian/ 

penelaahannya. Pada tahap awal 
para penelaah diberikan 

pengarahan, kemudian tahap 
berikutnya para penelaah berkerja 
sendiri-sendiri di tempat yang 

tidak sama. Para penelaah 
dipersilakan memperbaiki 

langsung pada teks soal dan 
memberikan komentarnya serta 
memberikan nilai pada setiap 

butir soalnya yang kriterianya 
adalah: baik, diperbaiki, atau 

diganti. 
Secara ideal penelaah butir 

soal di samping memiliki latar 

belakang materi yang diujikan, 
beberapa penelaah yang diminta 

untuk menelaah butir soal 
memiliki keterampilan, seperti  
guru yang mengajarkan materi 

itu, ahli materi, ahli pengembang 

kurikulum, ahli penilaian, 

psikolog, ahli bahasa, ahli 
kebijakan pendidikan, atau 

lainnya (http: // www. freewebs. 
com/ santyasa / PDF_Files / 
ANALISIS_BUTIR.pdf.) 

 
b. Prosedur Analisis Kualitatif 

Validitas berkenaan dengan 
ketepatan alat ukur terhadap 
konsep yang diukur sehingga 

betul-betul mengukur apa yang 
seharusnya diukur. Sebagai 

contoh,  ingin mengukur 
kemampuan siswa dalam 
pemahaman kalimat. Kemudian 

kepada mereka diberikan soal 
dengan kalimat yang panjang dan 

berbelit-belit sehingga sukar 
ditangkap maknanya. Akhimya 
siswa tidak dapat menjawab, 

akibat tidak memahami per-
tanyaannya. Contoh lain, 

misalnya ingin mengukur 
kemampuan berbicara, tetapi 
diberikan pertanyaan tentang 

kebahasaan atau kesusastraan, 
seperti puisi atau cerpen. 

Pengukur tersebut tidak tepat 
(tidak valid). Validitas tidak 
berlaku universal sebab 

bergantung pada situasi dan 
tujuan penelitian. Instrumen yang 

telah valid untuk suatu tujuan 
tertentu belum tentu akan valid 
untuk tujuan yang lain. 

Ada tiga jenis validitas 
yang sering digunakan dalam 

penyusunan instrumen, yakni 
validitas isi, validitas bangun 
pengertian dan validitas 

ramalan. Namun, untuk 
mengukur validitas instrumen 

hasil belajar validitas yang sesuai 
dengan menggunakan validitas 
isi. 

http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
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Gay (1987:129) 

menyatakan bahwa validitas isi 
(content validity) adalah derajat 

pengukuran yang mencerminkan 
domain isi yang diharapkan. 
Validitas isi penting untuk tes 

hasil belajar (achievement test). 
Suatu skor kurang bahkan tidak 

mencerminkan hasil belajar siswa 
apabila instrumen tidak mampu 
mengukur secara komprehensif 

apa yang telah dipelajari oleh 
siswa. Prosedur yang hendak 

ditempuh agar suatu tes hasil 
belajar mampu mencerminkan 
domain isi secara komprehensif 

adalah dengan menyusun kisi-
kisi tes. 

Validitas isi berkenaan 
dengan kesanggupan instrumen 
mengukur isi yang harus diukur. 

Artinya, alat ukur tersebut 
mampu mengungkap isi suatu 

konsep atau variabel yang hendak 
diukur. Misalnya, tes hasil belajar 
bidang studi Bahasa Indonesia 

harus bisa mengungkap isi 
bidang studi tersebut. Hal itu bisa 

dilakukan dengan cara menyusun 
tes yang bersumber dari 
kurikulum bidang studi yang 

hendak diukur. Di samping 
kurikulum dapat juga diperkaya 

dengan melihat/mengkaji buku 
sumber. Sungguhpun demikian 
tes hasil belajar tidak mungkin 

dapat mengungkap semua materi 
yang ada dalam bidang studi ter-

tentu meskipun hanya untuk satu 
semester. Oleh sebab itu harus 
diambil sebagian dari materi 

dalam bentuk sampel tes. Sebagai 
sampel maka harus dapat 

mencerminkan materi yang 
terkandung dari seluruh materi 
bidang studi (http: // www. 

freewebs. com/ santyasa / 

PDF_Files / 

ANALISIS_BUTIR.pdf 
Cara yang ditempuh dalam 

menetapkan sampel tes adalah 
memilih konsep-konsep yang 
esensial dari materi yang ada di 

dalamnya. Misalnya, menetapkan 
sejumlah konsep dari setiap 

pokok bahasan yang ada. Dari 
setiap konsep tersebut dikem-
bangkan beberapa pertanyaan tes. 

Inilah pentingnya peranan 
kisi-kisi sebagai alat untuk 

memenuhi validitas isi. 
Dalam hal tertentu, tes yang 

telah disusun sesuai dengan 

kurikulum (materi dan tujuannya) 
agar memenuhi validitas isi, 

pemakai tes dapat meminta 
bantuan ahli bidang studi untuk 
menelaah apakah konsep materi 

yang diajukan telah memadai 
atau tidak. Dengan demikian, 

validitas isi tidak memerlukan uji 
coba dan analisis statistic. 
Dengan kata lain, validitas isi 

tidak dinyatakan dalam bentuk 
angka-angka (http: // www. 

freewebs.com/ santyasa 
/PDF_Files /ANALISIS_BUTIR. 
pdf.). 

Dalam menganalisis butir 
soal secara kualitatif, 

penggunaan format penelaahan 
soal akan sangat membantu dan 
mempermudah prosedur 

pelaksanaannya. Format 
penelaahan soal digunakan 

sebagai dasar untuk 
menganalisis setiap butir soal. 
Format penelaahan soal yang 

dimaksud adalah format 
penelaahan butir soal: uraian, 

pilihan ganda, tes perbuatan dan 
instrumen non-tes. 

Agar penelaah dapat 

dengan mudah menggunakan 

http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://http:%20/%20www.freewebs.com/%20santyasa%20/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://http:%20/%20www.freewebs.com/%20santyasa%20/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://http:%20/%20www.freewebs.com/%20santyasa%20/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://http:%20/%20www.freewebs.com/%20santyasa%20/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
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format penelaahan soal, maka 

para penelaah perlu 
memperhatikan petunjuk 

pengisian formatnya. 
Petunjuknya adalah seperti 
berikut ini. 

(1) Menganalisis setiap butir 
soal berdasarkan semua 

kriteria yang tertera di 
dalam format. 

(2) Memberikan tanda cek (V) 

pada kolom "Ya" bila soal 
yang ditelaah sudah sesuai 

dengan kriteria. 
(3) Memberikan tanda cek (V) 

pada kolom "Tidak" bila soal 

yang ditelaah tidak sesuai 
dengan kriteria, kemudian 

tuliskan alasan pada ruang 
catatan atau pada teks soal 
dan perbaikannya. 

 
2. Analisis Butir Soal Kuantitatif 

Penelaahan soal secara 
kuantitatif maksudnya adalah 
penelaahan butir soal didasarkan 

pada data empirik dari butir soal 
yang bersangkutan. Data empirik ini 

diperoleh dari soal yang telah 
diujikan.  

Reliabilitas alat ukur adalah 

ketetapan atau keajegan alat tersebut 
dalam mengukur apa yang 

diukurnya. Artinya, kapan pun alat 
ukur tersebut digunakan akan 
memberikan hasil ukur yang sama. 

Contoh paling nyata adalah 
timbangan atau meteran. Hal yang 

sama terjadi untuk alat ukur suatu 
gejala, tingkah laku, ciri atau sifat 
individu dan lain-lain. Misalnya alat 

ukur prestasi belajar seperti tes hasil 
belajar, alat ukur sikap, kuesioner 

dan lain-lain, hendaknya meneliti 
sifat keajegan tersebut. 

Tes hasil belajar dikatakan 

ajeg apabila hasil pengukuran saat 

ini menunjukkan kesamaan hasil 

pada saat yang berlainan waktunya, 
terhadap siswa yang sama. 

Misalnya, siswa kelas XII pada hari 
ini dites kemampuan kebahasaan. 
Minggu berikutnya siswa tersebut 

dites kembali. Hasil dari kedua tes 
relatif sama. Namun demikian, 

masih mungkin terjadi ada 
perbedaan hasil untuk hal-hal 
tertentu akibat faktor kebetulan, 

selang waktu, atau terjadinya 
perubahan pandangan siswa 

terhadap soal yang sama. Jika hal 
tersebut terjadi, kelemahan terletak 
pada alat ukur yang digunakan. 

Artinya, alat ukur tersebut tidak 
memiliki kepastian jawaban atau 

meragukan siswa. Dengan kata lain, 
derajat reliabilitasnya masih rendah. 

Selain hal tersebut, perbedaan 

hasil pengukuran bukan disebabkan 
oleh alat ukurnya, melainkan 

kondisi yang terjadi pada diri siswa. 
Misalnya, fisik siswa dalam keadaan 
sakit pada waktu tes yang pertama, 

motivasi pada waktu tes pertama 
berbeda dengan motivasi tes pada 

berikutnya (http: // www. freewebs. 
com/ santyasa / PDF_Files / 
ANALISIS_BUTIR.pdf.) 

Ada beberapa langkah dalam 
penganalisisan butir soal, yakni 

sebagai berikut. 
(1)Langkah pertama adalah dengan 

menabulasi jawaban yang telah 

dibuat pada setiap butir soal yang 
meliputi berapa peserta didik 

yang (a) menjawab benar pada 
setiap soal, (b) menjawab salah 
(option pengecoh), dan (c) tidak 

menjawab soal. Berdasarkan 
tabulasi tersebut, dapat diketahui 

tingkat kesukaran setiap butir 
soal, daya pembeda soal, dan 
alternatif jawaban yang dipilih 

peserta didik. 

http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
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(2)Untuk menganalisis 40 siswa, 

ada beberapa langkah yang perlu 
dilakukan, yakni sebagai berikut.  

(a) urutkan skor siswa dari yang 
tertinggi sampai yang 
terendah.  

(b)Pilih 11 lembar jawaban pada 
kelompok tinggi dan 11 

lembar jawaban pada 
kelompok rendah (27,5% KT 
dan 27,5% KR) 

(c) Ambil kelompok tengah (18 
lembar jawaban) dan tidak 

disertakan dalam analisis.  
(d)Untuk masing-masing soal, 

susun jumlah siswa kelompok 

atas dan bawah pada setiap 
pilihan jawaban.  

(e) Hitung tingkat kesukaran pada 
setiap butir soal.  

(f) Hitung daya pembeda soal.  

(g)Analisis efektivitas pengecoh 
pada setiap soal (Linn dan 

Gronlund, 1995: 318-319 
dalam http:// widiah. multiply. 
com). 

Aspek yang perlu diperhatikan 
dalam analisis butir soal dengan 

metode ini adalah setiap butir soal 
ditelaah adalah proses menguji 
respon-respon siswa untuk masing-

masing butir tes dalam upaya 
menjustifikasi kualitas item. 

Kualitas item, khususnya 
direpresentasi oleh daya beda item, 
tingkat kesukaran item, dan khusus 

untuk tes pilihan ganda tidak kalah 
pentingnya adalah keefektifan 

pengecoh (Mehrens & Lehmann, 
1984). 
a) Tingkat Kesukaran (TK) 

Tingkat kesukaran soal 
adalah peluang untuk menjawab 

benar suatu soal pada tingkat 
kemampuan tertentu yang 
biasanya dinyatakan dalam 

bentuk indeks. Indeks tingkat 

kesukaran ini pada umumnya 
dinyatakan dalam bentuk 

proporsi yang besarnya berkisar 
0,00 - 1,00 (Aiken (1994: 66). 
Semakin besar indeks tingkat 

kesukaran yang diperoleh dari 
hasil hitungan, berarti semakin 

mudah soal itu. Suatu soal 
memiliki TK= 0,00 artinya 
bahwa tidak ada siswa yang 

menjawab benar dan bila 
memiliki TK= 1,00 artinya 

bahwa siswa menjawab benar. 
Perhitungan indeks tingkat 
kesukaran ini dilakukan untuk 

setiap nomor soal. Pada 
prinsipnya, skor rata-rata yang 

diperoleh peserta didik pada butir 
soal yang bersangkutan 
dinamakan tingkat kesukaran 

butir soal itu.  Rumus ini 
dipergunakan untuk soal 

obyektif. Rumusnya adalah 
seperti berikut ini (Nitko, 1996: 
310 dalam http: // www. 

freewebs. com/ santyasa/ 
PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.p

df. 
 Fungsi tingkat kesukaran 

butir soal biasanya dikaitkan 

dengan tujuan tes. Misalnya 
untuk keperluan ujian semester 

digunakan butir soal yang 
memiliki tingkat kesukaran 
sedang, untuk keperluan seleksi 

digunakan butir soal yang 
memiliki tingkat kesukaran 

tinggi/sukar, dan untuk keperluan 
diagnostik biasanya digunakan 
butir soal yang memiliki tingkat 

kesukaran rendah/mudah. 
 Untuk mengetahui tingkat 

kesukaran soal bentuk uraian 
digunakan rumus berikut ini. 

http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
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Keterangan: 

IKB= Indeks Kesukaran Item 
R    = jumlah responden yang  

          menjawab benar 
T     = jumlah responden  
          seluruhnya.  

 
Hasil perhitungan dengan 

menggunakan rumus di atas 
menggambarkan tingkat 
kesukaran soal itu. Klasifikasi 

tingkat kesukaran soal dapat 
dicontohkan seperti berikut ini. 

0,00 - 0,15 soal tergolong sukar  
0,16 - 0,84 soal tergolong sedang  
0,85 - 1,00 soal tergolong mudah 

Tingkat kesukaran butir 
soal dapat memengaruhi bentuk 

distribusi total skor tes. Untuk tes 
yang sangat sukar (TK= < 0,15) 
distribusinya berbentuk positif 

skewed, sedangkan tes yang 
mudah dengan TK= >0,85) 

distribusinya berbentuk negatif 
skewed. 

 Tingkat kesukaran butir 

soal memiliki dua kegunaan, 
yaitu kegunaan bagi guru dan 

kegunaan bagi pengujian dan 
pengajaran (Nitko, 1996: 310-
313). Kegunaannya bagi guru 

adalah: (a) sebagai pengenalan 
konsep terhadap pembelajaran 

ulang dan memberi masukan 
kepada siswa tentang hasil 
belajar mereka dan (b) 

memperoleh informasi tentang 
penekanan kurikulum atau 

mencurigai terhadap butir soal 
yang bias. Adapun kegunaannya 
bagi pengujian dan pengajaran 

adalah: (a) pengenalan konsep 
yang diperlukan untuk diajarkan 

ulang, (b) tanda-tanda terhadap 

kelebihan dan kelemahan pada 
kurikulum sekolah, (c) memberi 

masukan kepada siswa, (d) tanda-
tanda kemungkinan adanya butir 
soal yang bias, (e) merakit tes 

yang memiliki ketepatan data 
soal. 

 Di samping kedua 
kegunaan di atas, dalam 
konstruksi tes, tingkat kesukaran 

butir soal sangat penting karena 
tingkat kesukaran butir dapat (1) 

memengaruhi karakteristik 
distribusi skor (memengaruhi 
bentuk dan penyebaran skor tes 

atau jumlah soal dan korelasi 
antarsoal) dan (2) berhubungan 

dengan reliabilitas. Menurut 
koefisien alfa clan KR-20, 
semakin tinggi korelasi antarsoal, 

semakin tinggi reliabilitas 
(Nunnally, 1981: 270-271). 

 Tingkat kesukaran butir 
soal juga dapat digunakan untuk 
memprediksi alat ukur itu sendiri 

(soal) dan kemampuan peserta 
didik dalam memahami materi 

yang diajarkan guru. Misalnya, 
satu butir soal termasuk kategori 
mudah, maka prediksi terhadap 

informasi ini adalah seperti 
berikut. 

(1) Pengecoh butir soal itu tidak 
berfungsi. 

(2) Sebagian besar siswa 

menjawab benar butir soal 
itu; artinya bahwa sebagian 

besar siswa telah memahami 
materi yang ditanyakan. 

 Bila suatu butir soal 

termasuk kategori sukar, maka 
prediksi terhadap informasi ini 

adalah seperti berikut. 
(1) Butir soal itu "mungkin" 

salah kunci jawaban.  

    R 
IKB =     

 100 
                T 
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(2) Butir soal itu mempunyai 

dua atau lebih jawaban yang 
benar. 

(3) Materi yang ditanyakan 
belum diajarkan atau belum 
tuntas pembelajarannya, 

sehingga kompetensi 
minimum yang harus 

dikuasai siswa belum 
tercapai. 

(4) Materi yang diukur tidak 

cocok ditanyakan dengan 
menggunakan bentuk soal 

yang diberikan (misalnya 
meringkas cerita atau 
mengarang ditanyakan dalam 

bentuk pilihan ganda). 
(5) Pernyataan atau kalimat soal 

terlalu kompleks dan 
panjang. 

Namun demikian, analisis 

secara klasik ini memang 
memiliki keterbatasan, yaitu 

bahwa tingkat kesukaran sangat 
sulit untuk mengestimasi secara 
tepat karena estimasi tingkat 

kesukaran dibiaskan oleh sampel 
(Haladyna, 1994: 145). Jika 

sampel berkemampuan tinggi, 
maka soal akan sangat mudah 
(TK= >0,90). Jika sampel 

berkemampuan rendah, maka 
soal akan sangat sulit (TK = < 

0,40). Oleh karena itu memang 
merupakan kelebihan analisis 
secara IRT, karena 1RT dapat 

mengestimasi tingkat kesukaran 
soal tanpa menentukan siapa 

peserta tesnya (invariance). 
Dalam IRT, komposisi sampel 
dapat mengestimasi parameter 

dan tingkat kesukaran soal tanpa 
bias (http:// www. freewebs. 

com/ santyasa /PDF_Files 
/ANALISIS_BUTIR.pdf.) 
  

 

b) Daya Beda (DB) 

Daya pembeda soal adalah 
kemampuan suatu butir soal 

dapat membedakan antara peserta 
didik yang telah menguasai 
materi yang ditanyakan dan 

peserta didik yang 
tidak/kurang/belum menguasai 

materi yang ditanyakan. Manfaat 
daya pembeda butir soal adalah 
seperti berikut ini. 

(1) Untuk meningkatkan mutu 
setiap butir soal melalui data 

empiriknya. Berdasarkan 
indeks daya pembeda, setiap 
butir soal dapat diketahui 

apakah butir soal itu baik, 
direvisi, atau ditolak. 

(2) Untuk mengetahui seberapa 
jauh setiap butir soal dapat 
mendeteksi/membedakan 

kemampuan siswa, yaitu 
siswa yang telah memahami 

atau belum memahami 
materi yang diajarkan guru. 
Apabila suatu butir soal tidak 

dapat membedakan kedua 
kemampuan siswa itu, maka 

butir soal itu dapat dicurigai 
"kemungkinannya" seperti 
berikut ini. 

(a) Kunci jawaban butir soal 
itu tidak tepat. 

(b)Butir soal itu memiliki 
dua atau lebih kunci 
jawaban yang benar 

(c) Kompetensi yang diukur 
tidak jelas 

(d)Pengecoh tidak berfungsi 
(e) Materi yang ditanyakan 

terlalu sulit, schingga 

banyak siswa yang 
menebak 

(f) Sebagian besar siswa 
yang memahami materi 
yang ditanyakan berpikir 
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ada yang salah informasi 

dalam butir soalnya 
  

Indeks daya pembeda 
setiap butir soal biasanya juga 
dinyatakan dalam bentuk 

proporsi. Semakin tinggi indeks 
daya pembeda soal berarti 

semakin mampu soal yang 
bersangkutan membedakan 
warga belajar/siswa yang telah 

memahami materi dengan warga 
belajar/peserta didik yang belum 

memahami materi. Indeks daya 
pembeda berkisar antara -1,00 
sampai dengan +1,00. Semakin 

tinggi daya pembeda suatu soal, 
maka semakin kuat/baik soal itu. 

Jika daya pembeda negatif (<0) 
berarti lebih banyak kelompok 
bawah (warga belajar/peserta 

didik yang tidak memahami 
materi) menjawab benar soal 

dibanding dengan kelompok atas 
(warga belajar/peserta didik yang 
memahami materi yang diajarkan 

guru) (http: //www. 
freewebs.com/ 

santyasa/PDF_Files/ 
ANALISIS_BUTIR.pdf.). 

Untuk mengetahui daya 

pembeda soal bentuk pilihan 
ganda adalah dengan 

menggunakan rumus berikut ini. 
 
 

 
 

Keterangan   
DB=  daya pembeda soal,  
KT =  jumlah jawaban benar pada   

         kelompok atas,  
KR =  jumlah jawaban benar pada  

          kelompok bawah,  
N  =  jumlah siswa yang \           
         mengerjakan tes. 

 

c) Pengecoh 

 Penyebaran pilihan 
jawaban dijadikan dasar dalam 

penelaahan soal. Hal ini 
dimaksudkan untuk mengetahui 
berfungsi tidaknya jawaban yang 

tersedia. Suatu pilihan jawaban 
(pengecoh) dapat dikatakan 

berfungsi apabila pengecoh 
(1) paling tidak dipilih oleh 5 % 

peserta tes/siswa, 

(2) lebih banyak dipilih oleh 
kelompok siswa yang belum 

paham materi (http: //www. 
freewebs.com/santyasa/PDF
_Files/ANALISIS_BUTIR.p

df.). 
 

Tabel 4 Format Sebaran Jumlah Siswa  
              pada Masing-Masing Pilihan 

 

Kel 

 

Testee 

NOMOR SOAL 

1 ... 
A* B C D E A B C D* E 

KT 

A 1        1  

B 1        0  

… …          

Jumlah …          

KR 

Y 0        1  
Z 1        0  

… …          

Jumlah …          

Keterangan: 
KT: Kelompok Tinggi 

KR: Kelompok Rendah 
 

d) Reliabilitas Skor Tes 

Tujuan utama menghitung 
reliabilitas skor tes adalah untuk 

mengetahui tingkat ketepatan 
(precision) dan keajegan 

(consistency) skor tes. Indeks 
reliabilitas berkisar antara 0 - 1. 
Semakin tinggi koefisien 

reliabilitas suatu tes (mendekati 
1), makin tinggi pula 

keajegan/ketepatannya. 
Tes yang memiliki 

konsistensi reliabilitas tinggi 

adalah akurat, reproducibel, dan 
generalized terhadap kesempatan 

testing dan instrumen tes lainnya. 
Ada beberapa faktor yang 

        KT  - KR 
DB =   

 ½ (n KT  +  n KR) 

http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/ANALISIS_BUTIR.pdf
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memengaruhi reliabilitas skor tes, 

di antaranya: 
(a) Semakin banyak jumlah butir 

soal, semakin ajek suatu tes. 
(b) Semakin lama waktu tes, 

semakin ajek. 

(c) Semakin sempit range 
kesukaran butir soal, 

semakin besar keajegan.  
(d) Soal-soal yang saling 

berhubungan akan 

mengurangi keajegan.  
(e) Semakin objektif pemberian 

skor, semakin besar 
keajegan. 

(f) Ketidaktepatan pemberian 

skor. 
(g) Menjawab besar soal dengan 

cara menebak. 
(h) Semakin homogen materi 

semakin besar keajegan. 

(i) Pengalaman peserta ujlan. 
(j) Salah penafsiran terhadap 

butir soal. 
(k) Menjawab soal dengan buru-

buru/cepat. 

(l) Kesiapan mental peserta 
ujian. 

(m) Adanya gangguan dalam 
pelaksanaan tes. 

(n) Jarak antara tes pertama 

dengan tes kedua. 
(o) Mencontek dalam 

mengerjakan tes. 
(p) Posisi individu dalam 

belajar.  

(q) Kondisi fisik peserta ujian. 
(http: //www. freewebs. 

com/ santyasa/PDF_Files/ 
ANALISIS_BUTIR.pdf.). 
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KONSEP DAN JENIS 

PENILAIAN  AUTENTIK (AUTHENTIC ASSESMENT) 

(Drs. Ngadip, M.Si) 

 

Abstrak 

 

Penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang 
perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan peserta didik melalui 
berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan 

secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. 
Tujuan penilaian autentik itu sendiri adalah untuk (1) menilai kemampuan individu 

melalui tugas tertentu, (2) menentukan kebutuhan pembelajaran, (3) membantu dan 
mendorong siswa, (4) membantu dan mendorong guru untuk mengajar yang lebih 
baik, (5) menentukan strategi pembelajaran, (6) akuntabilitas lembaga, dan (7) 

meningkatkan kualitas pendidikan, Sementara itu, ada empat prinsip penilaian 
autentik, yaitu keeping track, checking up, finding out, summing up. 

Pada pelaksanaannya penilaian autentik dapat menggunakan berbagai jenis 
penilaian, yakni: (1) tes standar prestasi, (2) tes buatan guru, (3) catatan kegiatan, (4) 
catatan anekdot, (5) skala sikap, (6) catatan tindakan, (7) konsep pekerjaan, (8) tugas 

individu, (9) tugas kelompok atau kelas, (10) diskusi, (11) wawancara, (12) catatan 
pengamatan, (13) peta perilaku, (14) portofolio, (15) kuesioner, dan (16) pengukuran 

sosiometri. 
Hal-hal yang bisa digunakan sebagai dasar penilaian prestasi siswa adalah (1) 

proyek/kegiatan dan laporannya, (2) hasil tes tulis (ulangan harian, semester, atau 

akhir jenjang pendidikan), (3) portofolio (kumpulan karya siswa selama satu 
semester atau satu tahun), (4) pekerjaan rumah, (5) kuis, (6) karya siswa, (7) 

presentasi atau penampilan siswa, (8) demonstrasi, (9) laporan, (10) jurnal, (11) 
karya tulis, (12) kelompok diskusi, dan (13) wawancara. 

Ada beberapa manfaat lain penggunaan penilaian autentik, yaitu sebagai 

berikut. Pertama, penggunaan penilaian autentik memungkinkan dilakukannya 
pengukuran secara langsung terhadap kinerja pembelajar sebagai indikator capain 

kompetensi yang dibelajarkan. Kedua, penilaian autentik memberikan kesempatan 
pembelajar untuk mengkonstruksikan hasil belajarnya. Ketiga, penilaian autentik 
memungkinkan terintegrasikannya kegiatan pengajaran, belajar, dan penilaian 

menjadi satu paket kegiatan yang terpadu. Keempat, penilaian autentik memberikan 
kesempatan pembelajar untuk menampilkan hasil belajarnya, unjuk kerjanya, dengan 

cara yang dianggap paling baik.  
 

Kata kunci: penilaian autentik, konsep, jenis 

 

Pendahuluan 

Perkembangan penilaian hasil 
pembelajaran siswa sejalan dengan 

perkembangan kurikulum yang 
dipergunakan. Hal itu disebabkan 

penilaian merupakan salah satu 

komponen yang terkait langsung dengan 
kurikulum. Kurikulum itu sendiri adalah 
seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan 
pelajaran, serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan 
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kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan tertentu (PP No.19, Th. 2005:3). 
Untuk mengukur kadar ketercapaian 

kurikulum di jenjang sekolah, khususnya 
yang mencakup tujuan dan isi, penilaian 
terhadap capaian hasil pembelajaran 

harus dilakukan. 
Komponen penilaian dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) menempati posisi penting. 
Komponen penilaian diyakini 

memberikan dampak nyata bagi 
keberhasilan pembelajaran. Bentuk dan 

cara penilaian dalam banyak hal 
memberikan pengaruh penting bagi 
proses pembelajaran, bagaimana guru 

harus membelajarkan dan bagaimana 
siswa harus belajar, dan karenanya 

menentukan capaian kompetensi. 
Istilah penilaian dalam bahasa 

Indonesia dapat bersinonim dengan 

evaluasi (evaluation) dan kini juga 
popular istilah asesmen (assessment). 

Ada banyak definisi penilaian, walaupun 
berbeda rumusan, pada umumnya 
menunjuk pada pengertian yang hampir 

sama. 
Linch (1996: 2) mengemukakan 

bahwa penilaian adalah usaha yang 
sistematis untuk mengumpulkan 
informasi untuk membuat pertimbangan 

dan keputusan. Brown (2004: 3) yang 
sengaja memilih istilah tes 

mengartikannya sebagai cara 
pengukuran keterampilan, pengetahuan, 
atau penampilan seseorang dalam 

konteks yang sengaja ditentukan. 
Definisi lain, penilaian diartikan sebagai 

proses pengumpulan dan pengolahan 
informasi untuk mengukur pencapaian 
hasil belajar peserta didik (PP No.19 Th 

2005: 3).  
Pelaksanaan KBK (Kurikulum 

Berbasis Kompetensi), yang kemudian 
menjadi KTSP di dunia pendidikan di 
Indonesia, menuntut adanya penekanan 

pada penggunaan model penilaian yang 

berbeda dengan penggunaan kurikulum-

kurikulum sebelumnya. Dalam era 
KBK/KTSP penekanan penilaian adalah 

pada kompetensi kinerja siswa sesuai 
dengan mata pelajaran. Siswa tidak 
hanya dituntut memahami aspek 

pengetahuan, tetapi juga apa yang dapat 
dilakukan dengan pengetahuannya itu. 

Salah satu model penilaian yang sesuai 
dengan konsep tersebut adalah penilaian 
autentik. Sejalan dengan pelaksanaan 

KBK/ KTSP, model penilaian autentik, 
yang di dalamnya terdapat model 

portofolio, kini menjadi sesuatu yang 
harus dilakukan. 

 

Hakikat Penilaian Autentik 

Model penilaian autentik 

(authentic assessment) dewasa ini 
banyak dibicarakan di dunia pendidikan 
karena model ini direkomendasikan, atau 

bahkan harus ditekankan, 
penggunaannya dalam kegiatan menilai 

hasil belajar pebelajar. Salah satu 
permasalahan yang muncul adalah 
belum tentu semua guru/dosen 

memahami konsep dan pelaksanaan 
penilaian autentik. Jika sebuah konsep 

belum terpahami, bagaimana mungkin 
kita mau mempergunakannya untuk 
keperluan praktis pada kegiatan 

pembelajaran? Mungkin saja orang 
menyangka atau mengatakan telah 

mempergunakan penilaian autentik 
untuk menilai hasil belajar siswa, tetapi 
pada kenyataannya tidak demikian. 

Penilaian autentik adalah proses 
pengumpulan informasi oleh guru 

tentang perkembangan dan pencapaian 
pembelajaran yang dilakukan oleh 
peserta didik melalui berbagai teknik 

yang mampu mengungkapkan, 
membuktikan, atau menunjukkan secara 

tepat bahwa tujuan pembelajaran telah 
benar-benar dikuasai dan dicapai 
(Nurhadi, 2004: 172). 
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Hakikat penilaian pendidikan 

menurut konsep authentic assesment 
adalah proses pengumpulan berbagai 

data yang bisa memberikan gambaran 
perkembangan belajar siswa. Gambaran 
perkembangan belajar siswa perlu 

diketahui oleh guru agar bisa 
memastikan bahwa siswa mengalami 

proses pembelajaran dengan benar. 
Apabila data yang dikumpulkan guru 
mengindikasikan bahwa siswa 

mengalami kemacetan dalam belajar, 
guru segara bisa mengambil tindakan 

yang tepat. Karena gambaran tentang 
kemajuan belajar itu diperlukan di 
sepanjang proses pembelajaran, asesmen 

tidak hanya dilakukan di akhir periode 
(semester) pembelajaran seperti pada 

kegiatan evaluasi hasil belajar (seperti 
EBTA/Ebtanas/UAN), tetapi juga 
dilakukan bersama dan secara 

terintegrasi (tidak terpisahkan) dari 
kegiatan pembelajaran (Nurhadi, 2004: 

168).  
Data yang dikumpulkan melalui 

kegiatan penilaian (assesment) bukanlah 

untuk mencari informasi tentang belajar 
siswa. Pembelajaran yang benar 

seharusnya ditekankan pada upaya 
membantu siswa agar mampu 
mempelajari (learning how to learn), 

bukan ditekankan pada diperolehnya 
sebanyak mungkin informasi di akhir 

periode pembelajaran (Nurhadi, 2004: 
168). 

Penilaian autentik mementingkan 

penilaian proses dan hasil sekaligus. 
Dengan demikian, seluruh tampilan 

siswa dalam rangkaian kegiatan 
pembelajaran dapat dinilai secara 
objektif, apa adanya, dan tidak semata-

mata hanya berdasarkan pada hasil akhir 
(produk). Lagi pula sangat banyak 

kinerja siswa yang ditampilkan selama 
berlangsungnya kegiatan pembelajaran 
sehingga penilaiannya haruslah 

dilakukan selama dan sejalan dengan 

berlangsungnya kegiatan proses 

pembelajaran. Jika dilihat dari sudut 
pandang teori Bloom, sebuah model 

yang dijadikan acuan pengembangan 
penilaian dalam beberapa kurikulum di 
Indonesia sebelum ini, penilaian 

haruslah mencakup ranah kognitif, 
afektif, dan psikomotorik.  

Cara penilaian juga bermacam-
macam, dapat menggunakan model 
nontes dan tes sekaligus, serta dapat 

dilakukan kapan saja bersamaan dengan 
kegiatan pembelajaran. Namun, 

semuanya harus tetap terencana secara 
baik. Misalnya, dengan memberikan tes 
(ulangan) harian, latihan-latihan di kelas, 

penugasan, wawancara, pengamatan, 
angket, catatan lapangan/harian, atau 

portofolio. Penilaian yang dilakukan 
lewat berbagai cara atau model, 
menyangkut berbagai ranah, serta 

meliputi proses dan produk inilah yang 
kemudian disebut sebagai penilaian 

autentik. Autentik dapat berarti dan 
sekaligus menjamin keobjektifan, 
sesuatu yang nyata, konkret, benar-benar 

hasil tampilan siswa, serta akurat dan 
bermakna. 

Penilaian autentik menekankan 
kemampuan pebelajar untuk 
mendemonstrasikan pengetahuan yang 

dimiliki secara nyata dan bermakna. 
Kegiatan penilaian tidak sekadar 

menanyakan atau menyadap 
pengetahuan yang telah diketahui 
pembelajar, tetapi juga kinerja secara 

nyata dari pengetahuan yang telah 
dikuasai. Sebagaimana dinyatakan 

Mueller (2008) penilaian autentik 
merupakan a form of assessment in 
which students are asked to perform 

real-world tasks that demonstrate 
meaningful application of essential 

knowledge and skills. Jadi, penilaian 
autentik merupakan suatu bentuk tugas 
yang menghendaki pebelajar untuk 

menunjukkan kinerja di dunia nyata 
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secara bermakna yang merupakan 

penerapan esensi pengetahuan dan 
keterampilan. Menurut Stiggins (dalam 

Mueller, 2008), penilaian autentik 
merupakan penilaian kinerja 
(perfomansi) yang meminta pebelajar 

untuk mendemonstrasikan keterampilan 
dan kompetensi tertentu yang merupakan 

penerapan pengetahuan yang 
dikuasainya. 

Hal yang serupa dikemukakan oleh 

Hiebert, Valencia, & Afferbach (1994) 
yang menyatakan bahwa penilaian 

autentik merupakan penilaian terhadap 
tugas-tugas yang menyerupai kegiatan 
membaca dan menulis sebagaimana 

halnya di dunia nyata dan di sekolah. 
Tujuan penilaian itu adalah untuk 

mengukur berbagai keterampilan dalam 
berbagai konteks yang mencerminkan 
situasi di dunia nyata di mana 

keterampilan-keterampilan tersebut 
digunakan. Misalnya, penugasan kepada 

pembelajar untuk membaca berbagai 
teks aktual-realistik, menulis topik-topik 
tertentu sebagaimana halnya di 

kehidupan nyata, dan berpartisipasi 
konkret dalam diskusi atau bedah buku, 

menulis untuk jurnal, surat, atau 
mengedit tulisan sampai siap cetak. 
Dalam kegiatan itu, baik materi 

pembelajaran maupun penilaiannya 
terlihat atau bahkan memang alamiah 

(http://www.eduplace.com/).  
Dengan demikian, penilaian model 

seperti itu menekankan pada pengukuran 

kinerja, doing something, melakukan 
sesuatu yang merupakan penerapan dari 

ilmu pengetahuan yang telah dikuasai 
secara teoretis. Penilaian autentik lebih 
menuntut pebelajar mendemonstrasikan 

pengetahuan, keterampilan, dan strategi 
dengan mengkreasikan jawaban atau 

produk. Siswa tidak sekadar diminta 
merespon jawaban seperti dalam tes 
tradisional, tetapi juga dituntut untuk 

mampu mengkreasikan dan 

menghasilkan jawaban yang 

dilatarbelakangi oleh pengetahuan 
teoretis.  

Dalam penilaian kemampuan 
bersastra misalnya, pebelajar mampu 
menganalisis karakter tokoh dalam 

sebuah fiksi, mempertanggungjawabkan 
kinerjanya tersebut dengan argument 

yang tepat, atau membuat resensi teks 
kesastraan. Masalah kinerja, 
performansi, demonstrasi yang 

dimaksudkan tentu saja dalam 
pengertian yang sesuai dengan 

karakteristik masing-masing mata 
pelajaran. Tiap mata pelajaran tentu 
memiliki kriteria kinerja yang belum 

tentu sama dengan mata-mata pelajaran 
yang lain. 

Kinerja hasil pembelajaran bahasa 
tentu tidak sama dengan hasil 
pembelajaran matematika, teknik 

otomotif, tata busana, seni musik, dan 
lain-lain. Namun, pada prinsipnya semua 

mata pelajaran itu haruslah 
melaksanakan penilaian dan salah 
satunya dengan model penilaian 

autentik. Meskipun tiap mata pelajaran 
berbeda karakteristik, baik yang 

termasuk kategori ilmu-ilmu eksakta 
maupun sosial dan humaniora, 
kesemuanya tampaknya dapat 

menerapkan model penilaian autentik 
khususnya yang berupa portofolio. 

 
Karakteristik Penilaian Autentik 

Beberapa karakteristik penilaian 

autentik di antaranya adalah sebagai 
berikut. 

(1) Penilaian merupakan bagian dari 
proses pembelajaran. 

(2) Penilaian mencerminkan hasil 

proses belajar pada kehidupan nyata. 
(3) Menggunakan bermacam-macam 

instrumen, pengukuran, dan metode 
yang sesuai dengan karakteristik dan 
esensi pengalaman belajar. 

http://www.eduplace.com/
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(4) Penilaian harus bersifat 

komprehensif dan holistik yang 
mencakup semua aspek dari tujuan 

pembelajaran (Santoso, 2004). 
Sedangkan Nurhadi 

mengemukakan beberapa karakteristik 

authentic assesment, yakni:. 
(1) Melibatkan pengalaman nyata 

(involves real-world experience) 
(2) Dilaksanakan selama dan sesudah 

proses pembelajaran berlangsung 

(3) Mencakup penilaian pribadi (self 
assesment) dan refleksi 

(4) Aspek yang diukur keterampilan 
dan performansi, bukan mengingat 
fakta 

(5) Berkesinambungan 
(6) Terintegrasi 

(7) Dapat digunakan sebagai umpan 
balik  

(8) Kriteria keberhasilan dan kegagalan 

diketahui siswa dengan jelas 
(Nurhadi, 2004: 173). 

 
Tujuan dan Prinsip-Prinsip Penilaian 

Autentik 

Tujuan penilaian autentik itu 
sendiri adalah untuk (1) menilai 

kemampuan individu melalui tugas 
tertentu, (2) menentukan kebutuhan 
pembelajaran, (3) membantu dan 

mendorong siswa, (4) membantu dan 
mendorong guru untuk mengajar yang 

lebih baik, (5) menentukan strategi 
pembelajaran, (6) akuntabilitas lembaga, 
dan (7) meningkatkan kualitas 

pendidikan (Santoso, 2004). 
Sedangkan empat prinsip penilaian 

autentik, yaitu 
(1) Keeping track, yaitu harus mampu 

menelusuri dan melacak kemajuan 

siswa sesuai dengan rencana 
pembelajaran yang telah ditetapkan. 

(2) Checking up, yaitu harus mampu 
mengecek ketercapaian kemampuan 
peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

(3) Finding out, yaitu penilaian harus 

mampu mencari dan menemukan 
serta mendeteksi kesalahan-

kesalahan yang menyebabkan 
terjadinya kelemahan dalam proses 
pembelajaran. 

(4) Summing up, yaitu penilaian harus 
mampu menyimpulkan apakah 

peserta didik telah mencapai 
kompetensi yang ditetapkan atau 
belum (Santoso, 2004). 

 
Jenis Penilaian Autentik dan 

Pelaksanaannya 

Pada pelaksanaannya penilaian 
autentik dapat menggunakan berbagai 

jenis penilaian, yakni: (1) tes standar 
prestasi, (2) tes buatan guru, (3) catatan 

kegiatan, (4) catatan anekdot, (5) skala 
sikap, (6) catatan tindakan, (7) konsep 
pekerjaan, (8) tugas individu, (9) tugas 

kelompok atau kelas, (10) diskusi, (11) 
wawancara, (12) catatan pengamatan, 

(13) peta perilaku, (14) portofolio, (15) 
kuesioner, dan (16) pengukuran 
sosiometri (Santoso, 2004). 

Hal-hal yang bisa digunakan 
sebagai dasar penilaian prestasi siswa 

menurut Nurhadi (2004: 174) adalah (1) 
proyek/kegiatan dan laporannya, (2) 
hasil tes tulis (ulangan harian, semester, 

atau akhir jenjang pendidikan), (3) 
portofolio (kumpulan karya siswa 

selama satu semester atau satu tahun), 
(4) pekerjaan rumah, (5) kuis, (6) karya 
siswa, (7) presentasi atau penampilan 

siswa, (8) demonstrasi, (9) laporan, (10) 
jurnal, (11) karya tulis, (12) kelompok 

diskusi, dan (13) wawancara. 
Tuckman (1975: 7) menyatakan 

beberapa alasan penggunaan test dalam 

pengukuran pencapaian belajar siswa. 
Pertama, mengarahkan kita kepada 

objektivitas dalam observasi. Kedua, 
menentukan perilaku yang dicapai 
sebagai upaya pengendalian kondisi 

belajar. Ketiga, menentukan secara 
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sampling kinerja yang dicapai siswa. 

Keempat, Menentukan kinerja dan 
pencapaian yang sesuai dengan tujuan 

dan standar. Kelima, menentukan 
sesuatu yang tidak terlihat. Keenam, 
Menentukan ciri khas dan komponen 

perilaku. Ketujuh, memprediksi perilaku 
masa depan. Kedelapan, mencari data 

yang sesuai untuk masukan 
berkelanjutan dan pengambilan 
keputusan. 

Bagaimana melakukan 
pengukuran? Langkah pertama dalam 

pengukuran adalah menentukan hal-hal 
yang akan diukur, pengkuruan 
memerlukan tujuan yang jelas sebagai 

panduan dalam menentukan proses 
pengukuran itu sendiri. Akan lebih 

mudah melakukan memilih atau 
modifikasi instrumen yang sudah ada 
dan menyesuaikan dengan tujuan yang 

telah ditentukan. Instrumen yang telah 
ada ditentukan validitasnya (mengukur 

hal yang hendak diukur) atau 
kesesuaiannya dan reliabilitasnya 
(keajegan test). Jadi instrumen yang 

telah disusun hendaknya juga dievaluasi 
sesuai dengan kriteria yang ditentukan 

(Mariana, 2008). 
Beberapa perangkat pengukuran 

yang dapat dipertimbangkan dalam 

menentukan hasil belajar siswa yang 
memungkinkan untuk memperoleh 

informasi pencapaian belajar siswa pada 
tataran high order thinking skills. Secara 
garis besarnya dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu authentic dan 
portfolio (Mariana, 2008). 

  
 
 

 
 

 
 
 

 

Authentic Assessment 

 
Sumber: Jurnal P4TK IPA 

 

Kelompok pertama, pengukuran 

authentic, yaitu siswa menghadapi 
tantangan nyata yang memungkinkan 

mereka menggunakan pengetahuan dan 
keterampilannya; mengevaluasi 
pencapaian siswa sebagai upaya 

mengetahui kemampuan kolektifnya; 
pengukuran terhadap suatu keterampilan 

yang tidak dapat diukur secara efektif; 
didesain untuk criterion-referenced 
bukan norm-referenced. 

Evaluasi authentic senantiasa 
berdasarkan pada kinerja siswa, 

menunjukkan pengetahuahuannya, 
keterampilannya, atau kompetensinya 
sesuai dengan caranya yang nyaman 

untuk mempresentasikannya. Tantangan 
dalam menggunakan model tersebut, 

yaitu memerlukan waktu khusus dalam 
mengolahnya, memerlukan kurikulum 
yang jelas, dan berusaha meniadakan 

bias penilainnya. 
Tujuan penggunaan evaluasi 

authentic, sesuai dengan 
karakteristiknya, antara lain sebagai 
berikut.  

(1) Siswa diberikan kesempatan untuk 
berusaha mengembangkan respon 

yang memadai, memungkinkan 
siswa mengembangkan kemampuan 
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merespon suatu suruhan daripada 

sekadar memilih jawaban.  
(2) Memungkinkan siswa untuk berlatih 

kemampuan berpikir tingkat tinggi 
sesuai dengan topik yang dibahas. 
Membangun higher order thinking 

sebagai lanjutan dari keterampilan 
dasar(basic skills).  

(3) Evaluasi yang dilakukan sesuai 
pembelajaran yang diikuti siswa 
sehingga tidak mismatch dengan 

yang dipelajarinya dan proses 
belajarnya. Secara langsung 

mengevaluasi kegiatan menyeluruh 
siswa.  

(4) Pencapaian siswa yang diukur 

menyangkut kemampuan holistic, 
yaitu kompetensi yang menyeluruh 

dari suatu kompetensi dasar tertentu. 
Dapat disintesiskan dengan 
pembelajaran kelas. 

(5) Evaluasi yang diikuti siswa akan 
sesuai dengan kegiatan siswa dalam 

pembelajarannya. Menggunakan 
sampel kerja siswa yang 
dikumpulkan dalam kurun waktu 

tertentu. 
(6) Segala sesuatu yang dilakukan siswa 

dan bukti pelaksanaannya serta 
hasilnya sesuai dengan kemampuan 
siswa. Dikembangkan dari kriteria 

yang jelas yang telah diketahui 
siswa. 

(7) "Jawaban" yang disampaikan siswa 
juga meliputi kemampuan membuat 
keputusan dari suatu kegiatan 

tertentu, berbagai dimensi 
kemanusiaan, dan dalam konteks 

pembelajaran. 
(8) Siswa dapat mengevaluasi sendiri 

kerjaannya yang dapat dijadikan 

sebagai balikan bagi dirinya dalam 
proses yang dilakukannya (Mariana, 

2008). 
Kelompok kedua, yaitu evaluasi 

portfolio. Evaluasi portfolio dimulai dari 

rentang mendemonstasikan kegiatan 

yang terbaik sampai dengan catatan 

prestasi siswa yang dikumpulkan sebagai 
representasi kerja siswa. Portofolio dapat 

digunakan sebagai hasil kerja siswa yang 
memperlihatkan rentang kinerja dan 
pengalaman siswa dalam pembelajaran. 

Implikasi evaluasi portofolio yang 
meliputi kurikulum, pembelajaran, dan 

pengukuran adalah sebagai berikut.  
(1) Curriculum-portfolio 

memungkinkan memperluas 

kurikulum melebihi pengukuran 
standar; keluasannya bergantung 

pada kemampuan pengembangan 
test.  

(2) Instruction-portfolio dapat dijadikan 

sebagai "pelengkap" pembelajaran 
kerja kelompok, proyek, dan 

penerapan pengetahuan; sesuai 
dengan pembelajaran individual. 

(3) Assessment-portofolio dapat 

digunakan sebagai perangkat 
evaluasi; informasi yang diperoleh 

dijadikan bahan pengambilan 
keputusan terhadap kinerja siswa, 
dan sebagai refleksi diri siswa, serta 

pembelajaran selanjutnya (Mariana, 
2008). 

 
Ragam Perangkat Pengukuran 

 
                    Sumber: Jurnal P4TK IPA 

 

Ragam instrumen pengukuran 

yang mengacu kepada hal di atas sebagai 
upaya memperoleh informasi memadai 
tentang kompetensi siswa, antara lain 

sebagai berikut.  
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(1) Peta Konsep: teknik 

menggambarkan pemahaman 
keseluruhan pengertian, hubungan 

konsep-konsep yang utuh melalui 
diagram.  

(2) Test konsep: soal pilihan ganda 

yang sangat baik digunakan 
mengukur pencapaian siswa untuk 

kelas besar.  
(3) Survei pemahaman: jawaban 

berdasarkan beberapa pelajaran 

yang melingkupi suatu topik 
bahasan tertentu. Survey 

pemahaman dapat digunakan pada 
test formatif dan sumatif.  

(4) Ujian: menguji pencapaian siswa 

kurun tertentu; dalam bentuk 
formatif dan sumatif serta ujian 

Iainnya.  
(5) Presentasi Lisan: Siswa 

membacakan hasil yang dicapai 

sebagai laporan terhadap kelompok 
yang lain dan guru.  

(6) Presentasi Poster: Siswa 
meringkaskan hasil kerja, proses, 
dan apresiasinya dalam 

melaksanakan aktivitas dalam 
bentuk poster yang diberikan 

penjelasan dalam 
mempresentasikannya.  

(7) Review rekan sejawat siswa: 

Penilaian yang dilakukan rekan 
siswa lain (dilakukan terhadap satu 

ke yang lainya). 
(8) Portofolio: koleksi bukti 

pencerminan penguasaan konsep. 

Dengan evaluasi model ini, 
memberikan gambaran yang telah 

dilakukan siswa secara esensial, dan 
dapat digunakan sebagai 
pertimbangan kinerja siswa kurun 

waktu tertentu. Kelemahan model 
ini adalah tidak bisa cepat dan tidak 

mudah membuat peringkatnya 
berdasarkan nilai yang memadai, 
karena bersifat kualitatif. Tetapi, 

dengan adanya portofolio, siswa dan 

guru dapat menjadikannya sebagai 

dokumen bahan evaluasi diri bagi 
siswa dan pembelajaran bagi guru.  

(9) Laporan tertulis: Siswa membuat 
laporan kegiatan dan/atau praktikum 
sesuai dengan LKS atau panduan 

pembuatan laporan tertulis 
(Mariana, 2008). 

 
Manfaat Penggunaan Penilaian 

Autentik 

Mengapa penilaian autentik kini 
disarankan penggunaannya? Apakah 

model itu berbeda dan menjanjikan hasil 
yang secara teoretis berbeda dengan 
model penilaian tradisional? Jawabannya 

adalah karena penilaian autentik 
menekankan capaian pembelajar untuk 

menunjukkan kinerja, doing something, 
kesiapan pembelajaran untuk berunjuk 
kerja selepas mengikuti kegiatan 

pembelajaran tentu lebih signifikan. 
Selain itu, ada beberapa manfaat lain 

penggunaan penilaian autentik, 
sebagaimana dikemukakan Mueller 
(2008), yaitu sebagai berikut. 

Pertama, penggunaan penilaian 
autentik memungkinkan dilakukannya 

pengukuran secara langsung terhadap 
kinerja pembelajar sebagai indikator 
capain kompetensi yang dibelajarkan. 

Penilaian yang hanya mengukur capaian 
pengetahuan yang telah dikuasai 

pembelajar hanya bersifat tidak 
langsung. Tetapi, penilaian autentik 
menuntut pembelajar untuk berunjuk 

kerja dalam situasi yang konkret dan 
sekaligus bermakna yang secara 

otomatis juga mencerminkan penguasaan 
dan keterampilan keilmuannnya. Unjuk 
kerja tersebut bersifat langsung, 

langsung terkait dengan konteks situasi 
dunia nyata dan tampilannya juga dapat 

diamati langsung. Hal itu lebih 
mencerminkan tingkat capaian pada 
bidang yang dipelajari. Misalnya, dalam 

belajar berbicara bahasa target, 
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pembelajar tidak hanya berlatih 

mengucapkan lafal, memilih kata, dan 
menyusun kalimat, melainkan juga 

mempratikkannya dalam situasi konkret 
dan dengan topic aktual-realistik 
sehingga menjadi lebih bermakna.  

Kedua, penilaian autentik 
memberikan kesempatan pembelajar 

untuk mengkonstruksikan hasil 
belajarnya. Penilaian haruslah tidak 
sekadar meminta pembelajar mengulang 

apa yang telah dipelajari karena hal 
demikian hanyalah melatih mereka 

menghafal dan mengingat saja yang 
kurang bermakna. Dengan penilaian 
autentik pembelajar diminta untuk 

mengkonstruksikan apa yang telah 
diperoleh ketika mereka dihadapkan 

pada situasi konkret. Dengan cara ini 
pembelajar akan menyeleksi dan 
menyusun jawaban berdasarkan 

pengetahuan yang dimiliki dan analisis 
situasi yang dilakukan agar jawabannya 

relevan dan bermakna. 
Ketiga, penilaian autentik 

memungkinkan terintegrasikannya 

kegiatan pengajaran, belajar, dan 
penilaian menjadi satu paket kegiatan 

yang terpadu. Dalam pembelajaran 
tradisional, juga model penilaian 
tradisional, antara kegiatan pengajaran 

dan penilaian merupakan sesuatu yang 
terpisah, atau sengaja dipisahkan. 

Namun, tidak demikian halnya dengan 
model penilaian autentik. Ketiga hal 
tersebut, yaitu aktivitas guru 

membelajarkan, siswa belajar, dan guru 
menilai capaian hasil belajar pembelajar, 

merupakan satu rangkaian yang memang 
sengaja didesain demikian. Ketika guru 
membelajarkan suatu topik dan 

pembelajar aktif mempelajari, 
penilaiannya bukan semata berupa 

tagihan terhadap penguasaan topik itu, 
melainkan pembelajar juga diminta 
untuk berunjuk kerja mempraktikkannya 

dalam sebuah situasi konkret yang 

sengaja diciptakan. 
Keempat, penilaian autentik 

memberi kesempatan pembelajar untuk 
menampilkan hasil belajarnya, unjuk 
kerjanya, dengan cara yang dianggap 

paling baik.Singkatnya, model ini 
memungkinkan pembelajar memilih 

sendiri cara, bentuk, atau tampilan yang 
menurutnya paling efektif. Hal itu 
berbeda dengan penilaian tradisional, 

misalnya bentuk tes pilihan ganda, yang 
hanya memberi satu cara untuk 

menjawab dan tidak menawarkan 
kemungkinan lain yang dapat dipilih. 
Jawaban pembelajar dengan model ini 

memang seragam, dan itu memudahkan 
kita mengolahnya, tetapi itu menutup 

kreativitas pembelajar untuk 
mengkreasikan jawaban atau kinerjanya. 
Padahal, unsur kreativitas atau 

kemampuan berkreasi merupakan hal 
esensial yang harus diusahakan 

ketercapaiannya dalam tujuan 
pembelajaran. 
 

Pengembangan Penilaian Autentik 

Semua rangkaian dalam lingkup 

kegiatan belajar mengajar harus 
direncanakan dengan baik agar dapat  
memberikan hasil dan dampak yang 

maksimal. Hal inilah antara lain yang 
kemudian mendorong intensifnya 

penerapan teknologi pendidikan dalam 
dunia pendidikan. Perencanaan yang 
baik juga harus diterapkan dalam 

kegiatan penilaian yang menjadi bagian 
integral dari kegiatan pembelajaran. 

Mueller (2008) mengemukakan 
sejumlah langkah yang perlu ditempuh 
dalam pengembangan penilaian autentik, 

yaitu yang meliputi (1) penentuan 
standar; (2) penentuan tugas autentik; (3) 

pembuatan kriteria; dan (4) pembuatan 
rubrik. 
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1. Penentuan Standar 

Standar dimaksudkan sebagai 
sebuah pernyataan tentang apa yang 

harus diketahui atau dapat dilakukan 
pembelajar. Di samping standar ada 
goal (tujuan umum) dan objektif 

(tujuan khusus), dan standar berada di 
antara keduanya. Standar dapat 

diobservasi (observable) dan diukur 
(measurable) ketercapaiannya. Istilah 
umum yang dipakai di dunia 

pendidikan di Indonesia untuk standar 
adalah kompetensi sebagaimana 

terlihat pada KBK dan KTSP. Di 
kurikulum tersebut dikenal adanya 
istilah standar kompetensi lulusan dan 

kompetensi dasar.  
Standar kompetensi lulusan 

adalah kualifikasi kemampuan 
lulusan yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan (PP 

No. 19 Tahun 2005: 2), sedang 
kompetensi dasar adalah kompetensi 

atau standar minimal yang harus 
tercapai atau dikuasai oleh 
pembelajar. 

Kompetensi, baik yang 
dirumuskan sebagai standar 

kompetensi maupun kompetensi 
dasar, menjadi acuan dan tujuan yang 
ingin dicapai dalam keseluruhan 

proses pembelajaran. Oleh karena itu, 
kompetensi apa yang akan dicapai itu 

haruslah yang pertama-tama 
ditetapkan. Untuk kurikulum sekolah 
(KTSP), standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, yang dalam PP No. 
19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan disebut Standar 
Kompetensi Lulusan (SKL), telah 
secara jelas ditunjuk. Standar 

Kompetensi Lulusan inilah yang 
kemudian dijadikan pedoman 

penilaian dalam penentuan kelulusan 
peserta didik dari satuan pendidikan. 
Karena standar kompetensi dan 

kompetensi dasar lazimnya masih 

abstrak, kompetensi dasar kemudian 

dijabarkan menjadi sejumlah 
indicator yang lebih operasional 

sehingga jelas kemampuan, 
keterampilan, atau kinerja apa yang 
menjadi sasaran pengukuran. 

 

2.  Penentuan Tugas Autentik 

Tugas autentik adalah tugas-
tugas yang secara nyata dibebankan 
kepada pembelajar untuk mengukur 

pencapaian kompetensi yang 
dibelajarkan, baik ketika kegiatan 

pembelajaran masih berlangsung 
maupun ketika sudah berakhir. 
Pengukuran hasil pencapaian 

kompetensi pembelajar yang secara 
realistik dilakukan di kelas dapat 

bersifat model tradisional atau 
autentik sekaligus tergantung 
kompetensi atau indicator yang akan 

diukur. Tugas autentik (authentic 
task) sering disinonimkan dengan 

penilaian autentik (authentic 
assessment) meskipun sebenarnya 
cakupan makna yang kedua lebih 

luas. Permasalahan yang segera 
muncul adalah tugas-tugas apa atau 

model-model pengukuran apa yang 
dapat dikategorikan sebagai tugas 
atau penilaian autentik. 

Semua kegiatan pengukuran 
pendidikan harus mengacu pada 

standar (standar kompetensi, 
kompetensi dasar) yang telah 
ditetapkan. Demikian pula halnya 

dengan pemberian tugas-tugas 
autentik. Pemilihan tugas-tugas 

tersebut pertama-tama haruslah 
merujuk pada kompetensi mana yang 
akan diukur pencapaiannya. Kedua, 

dan inilah yang khas penilaian 
autentik, pemilihan tugas-tugas itu 

harus mencerminkan keadaan atau 
kebutuhan yang sesungguhnya di 
dunia nyata. Jadi, dalam sebuah 

penilaian autentik mesti terkandung 
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dua hal sekaligus: sesuai dengan 

standar (kompetensi) dan relevan 
(bermakna) dengan kehidupan nyata. 

Dua hal tersebut haruslah menjadi 
acuan kita ke- tika membuat tugas-
tugas autentik untuk mengukur 

pencapaian kompetensi pembelajaran 
kepada peserta didik. Dengan 

demikian, apa yang ditugaskan oleh 
guru kepada pembelajar dan yang 
dilakukan oleh pembelajar telah 

mencerminkan kompetensi yang 
memang dibutuhkan dalam kehidupan 

nyata. Hal itu berarti ada keterkaitan 
antara dunia pendidikan di satu sisi 
dengan tuntutan kebutuhan kehidupan 

di dunia nyata di sisi lain. Misalnya, 
dalam pembelajaran bahasa, bahasa 

target apa saja, pasti terdapat standar 
kompetensi lulusan yang berkaitan 
dengan kemampuan menulis. Menulis 

dalam kaitan ini bukan sekadar 
menulis demi tulisan itu sendiri, 

melainkan menulis untuk 
menghasilkan karya tulis yang 
memang dibutuhkan di dunia nyata. 

Misalnya, menulis surat lamaran 
pekerjaan, surat penawaran produk, 

dan menulis artikel untuk media 
massa. Untuk itu, pembuatan tugas-
tugas autentik dalam rangka penilaian 

autentik capaian hasil belajar peserta 
didik harus terkait dengan 

kemampuan menghasilkan karya tulis 
jenis-jenis tersebut. 

 

3.  Pembuatan Kriteria 

Jika standar (kompetensi, 

kompetensi dasar) merupakan arah 
dan acuan kompetensi pembelajaran 
yang dibelajarkan oleh guru dan 

sekaligus akan dicapai oleh siswa, 
proses pembelajaran haruslah secara 

sadar diarahkan ke capaian 
kompetensi yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Demikian pula halnya 

dengan penilaian yang dimaksudkan 

untuk mengukur kadar capaian 

kompetensi sebagai bukti hasil 
belajar. Untuk itu, diperlukan kriteria 

yang dapat menggambarkan capaian 
kompetensi yang dimaksud.  

Kriteria merupakan pernyataan 

yang menggambarkan tingkat capaian 
dan bukti-bukti nyata capaian belajar 

subjek belajar dengan kualitas 
tertentu yang diinginkan. Kriteria 
lazimnya juga telah dirumuskan 

sebelum pelaksanaan pembelajaran. 
Dalam kurikulum berbasis 

kompetensi kriteria lebih dikenal 
dengan sebutan indikator.  

Dalam kegiatan pembelajaran, 

semua kompetensi yang dibelajarkan 
harus diukur kadar capaiannya oleh 

pembelajar. Jika dalam lingkup 
penilaian autentik harus melibatkan 
dua macam relevansi, yaitu sesuai 

dengan kompetensi dan bermakna 
dalam kehidupan nyata, kriteria atau 

indikator penilaian yang 
dikembangkan harus juga 
mengandung kedua tuntutan tersebut. 

Singkatnya, sebuah kriteria penilaian 
capaian hasil belajar harus cocok 

dengan kompetensi yang dibelajarkan 
dan sekaligus bermakna atau relevan 
dengan kehidupan nyata. Jumlah 

kriteria yang dibuat bersifat relatif, 
tetapi sebaiknya dibatasi, dan yang 

pasti kriteria harus mengungkap 
capaian hal-hal yang esensial dalam 
sebuah standar (kompetensi) karena 

hal itulah yang menjadi inti 
penguasaan terhadap kompetensi 

pembelajaran. Kita tidak mungkin 
menagih semua tugas yang 
dibelajarkan dan sekaligus dipelajari 

subjek didik. Selain itu, pembuatan 
kriteria harus mengacu pada 

ketentuan-ketentuan yang selama ini 
dinyatakan baik, baik dalam arti 
efektif untuk keperluan penilaian 

hasil belajar.  
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Ketentuan-ketentuan itu antara 

lain (1) harus dirumuskan secara 
jelas, (2) singkat padat, (3) dapat 

diukur, dan karenanya haruslah 
dipergunakan kata-kata kerja 
operasional, (4) menunjuk pada 

tingkah laku hasil belajar, apa yang 
mesti dilakukan dan bagaimana 

kualitas yang dituntut, dan (5) 
sebaiknya ditulis dalam bahasa yang 
dipahami oleh subjek didik. 

Perumusan kriteria yang jelas 
dan operasional akan mempermudah 

guru dalam melakukan kegiatan 
penilaian. 

 

4.  Pembuatan Rubrik 

Penilaian autentik 

menggunakan pendekatan penilaian 
acuan kriteria (criterion referenced 
measures) untuk menentukan nilai 

capaian subjek didik. Dengan 
demikian, nilai seorang pembelajar 

ditentukan seberapa tinggi kinerja 
ditampilkannya secara nyata yang 
menunjukkan tingkat capaian 

kompetensi yang dibelajarkan. Untuk 
menentukan tinggi rendahnya skor 

kinerja yang dimaksud, haruslah 
dipergunakan alat skala untuk 
memberikan skor-skor tiap kriteria 

yang telah ditentukan. Alat yang 
dimaksud disebut rubrik (rubric).  

Rubrik dapat dipahami sebagai 
sebuah skala penskoran (scoring 
scale) yang dipergunakan untuk 

menilai kinerja subjek didik untuk 
tiap criteria terhadap tugas-tugas 

tertentu (Mueller, 2008). Dalam 
sebuah rubrik terdapat dua hal pokok 
yang harus dibuat, yaitu kriteria dan 

tingkat capaian kinerja (level of 
performance) tiap kriteria. Kriteria 

berisi hal-hal esensial standar 
(kompetensi) yang ingin diukur 
tingkat capaian kinerjanya yang 

secara esensial dan konkret mewakili 

standar yang diukur capaiannya. 

Dengan membatasi criteria pada hal-
hal esensial, dapat dihindari 

banyaknya kriteria yang dibuat yang 
menyebabkan penilaian menjadi 
kurang praktis. Selain itu, kriteria 

haruslah dirumuskan atau dinyatakan 
(jadi: berupa pernyataan dan bukan 

kalimat) singkat padat, komunikatif, 
dengan bahasa yang gramatikal, dan 
benar-benar mencerminkan hal-hal 

esensial (dari standar/kompetensi) 
yang diukur. Dalam sebuah rubrik, 

kriteria mungkin saja atau boleh juga 
dilabeli dengan kata-kata tertentu 
yang lebih mencerminkan isi, 

misalnya dengan kata-kata: unsur 
yang dinilai. 

Tingkat capaian kinerja, di 
pihak lain, umumnya ditunjukkan 
dalam angka-angka, dan yang lazim 

adalah 1–4 atau 1–5, besar kecilnya 
angka sekaligus menunjukkan tinggi 

rendahnya capaian. Tiap angka 
tersebut biasanya memunyai deskripsi 
verbal yang diwakili, misalnya skor 1: 

tidak ada kinerja, sedang skor 5: 
kinerja sangat meyakinkan dan 

bermakna. Bunyi deskripsi verbal 
tersebut harus sesuai dengan kriteria 
yang akan diukur. Yang pasti terdapat 

banyak variasi dalam pembuatan 
rubrik, juga untuk kriteria dan angka 

tingkat capaian kinerja. 
Penilaian tingkat capaian 

kinerja seorang pembelajar dilakukan 

dengan menandai angka-angka yang 
sesuai. Rubrik lazimnya ditampilkan 

dalam tabel, kriteria ditempatkan di 
sebelah dan tingkat capaian di sebelah 
kanan tiap kriteria yang diukur 

capaiannya itu. 
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Simpulan 

Akibat tuntutan zaman yang begitu 
cepat berkembang, dunia pendidikan 

haruslah secara aktif melakukan 
berbagai inovasi, baik yang menyangkut 
isi, kompetensi, proses, penilaian, 

maupun berbagai aspek terkait lain yang 
terdapat dalam standar nasional 

pendidikan.  
Aspek penilaian merupakan salah 

satu kunci yang menentukan tujuan 

kompetensi pembelajaran. Oleh karena 
itu, masalah penilaian memang sudah 

selayaknya mendapatkan perhatian yang 
memadai. Namun, demikian 
berkembangnya teori yang baru haruslah 

disikapi secara kritis terutama yang 
berkaitan dengan keefektifan dalam 

pemanfaatannya secara nyata.  
Kemunculan dan berkembangnya 

teori atau model-model penilaian yang 

baru tidak berarti meninggalkan sama 
sekali model-model sebelumnya yang 

belum tentu kurang baik. Tampaknya, 
yang lebih bijak adalah memanfaatkan 
keduanya sejauh relevan dan efektif 

dengan tujuan penilaian. Demikian pula 
halnya dengan pemanfaatan model 

penilaian tradisional dan model penilaian 
autentik. 
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