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KATA PENGANTAR 

 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK) Bahasa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan 
kualitas guru bahasa dan tenaga kependidikan seperti kepala sekolah, 
pengawas sekolah, dan lain-lainnya. Dalam rangka memperbaiki mutu dan 
profesionalitas mereka, PPPPTK Bahasa berperan serta secara aktif dalam 
proyek Better Education Through Reformed Management and Universal 
Teacher Upgrading (BERMUTU). 
 
Sebagai suatu lembaga yang dikelola secara profesional, PPPPTK Bahasa 
menyediakan program pendidikan dan pelatihan berkualitas yang sejalan 
dengan reformasi pendidikan serta tuntutan globalisasi yang tertuang dalam 
program Education for All (EFA). Selain itu, PPPPTK Bahasa juga 
mengembangkan Standar Kompetensi Guru termasuk bahan ajar untuk 
mencapai kompetensi tersebut. 
 
Dengan mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen yang tertuang dalam 
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2005, PPPPTK 
Bahasa, dalam upaya untuk menghasilkan guru-guru yang kompeten dan 
profesional, menyelenggarakan beragam kegiatan diklat dalam rangka 
pencapaian standar kompetensi guru serta program sertifikasi. Oleh karenanya, 
pengembangan bahan ajar ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar bagi 
para guru. 
 
Akhir kata, kritik yang membangun untuk perbaikan bahan ajar ini dapat 
Saudara kirimkan ke PPPPTK Bahasa, Jalan Gardu, Srengseng Sawah, 
Jagakarsa, Jakarta 12640; Telepon (021) 7271034, Faksimili (021) 7271032, 
dan email: admin@pppptkbahasa.net 
 
 
       Jakarta,       September 2009 
       Kepala Pusat, 
 

Ttd. 
        

Dr. Muhammad Hatta, M.Ed. 
       NIP 19550720 198303 1 003 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Selamat berjumpa dengan Program Better Education Through Reformed 
Management and Universal Teacher Upgrading (BERMUTU). Program 
BERMUTU ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui 
profesionalisme dan kinerja guru secara berkelanjutan dengan perberdayaan 
berbagai kelompok kerja, termasuk KKG/MGMP. Agar kegiatan yang 
diselenggarakan oleh KKG/MGMP berkualitas dan dapat diakreditasi oleh 
perguruan tinggi, perlu disusun paket pembelajaran yang berkualitas berupa 
modul dan suplemennya atau pendukung dan pelengkap Bahan Belajar Mandiri 
(BBM) program BERMUTU yang telah dikembangkan sebelumnya. 

Modul suplemen ini membahas Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia 
dengan sasaran guru Bahasa Indonesia jenjang SMP.  Modul suplemen ini 
diharapkan dapat  mempermudah guru dalam memahami dan menerapkan 
metodologi pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. 

B. Tujuan, Sasaran, dan Alokasi Waktu 

Tujuan disusunnya suplemen modul ini agar para guru bahasa Indonesia 
jenjang SMP: 

1. memiliki pengetahuan yang memadai tentang metodologi pembelajaran 
bahasa Indonesia di SMP;  

2. mengembangkan kreativitas guru dalam menyiasati standar isi mata 
pelajaran bahasa Indonesia dalam bentuk pembelajaran yang bermakna 
dan bernuansa PAKEM; dan  

3. mampu menerapkan metode/strategi yang sesuai dengan materi 
pembelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan tuntutan standar isi dan 
silabus. 

 
Waktu yang dialokasikan untuk mempelajari modul suplemen ini adalah 4  X 45 
menit. Yang menjadi sasaran modul suplemen ini adalah guru bahasa 
Indonesia jenjang SMP baik yang berkualifikasi Strata1 maupun non-Strata 1. 
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BAB II 
 METODOLOGI PEMBELAJARAN  

     

A. Konsep Pendekatan, Metode, Teknik, dan Strategi   

Istilah pendekatan, metode, dan teknik dalam pembelajaran sering dikacaukan 
pengertiannya dan sering pula digunakan untuk mengacu pada makna yang 
sama. Istilah pendekatan, metode, dan teknik pada dasarnya memiliki 
perbedaan antara satu dan yang lain.  

Pendekatan (approach) merupakan seperangkat asumsi yang berhubungan 
dengan hakikat belajar dan mengajar. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik 
tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan yang 
berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung (direct 
instruction), pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Pendekatan 
pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran 
discovery dan inkuiri serta strategi pembelajaran induktif (Sanjaya,  2008:127). 

Selanjutnya, teknik pembelajaran sering disamakan artinya dengan metode 
pembelajaran. Teknik adalah jalan, alat, atau media yang digunakan oleh guru 
untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai 
(Gerlach dan Ely dalam Uno, 2008:2). 

Metode pembelajaran dapat didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru 
dalam menjalankan fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural, yaitu berisi 
tahapan tertentu, sedangkan teknik adalah cara yang digunakan dan bersifat 
implementatif. Dengan perkataan lain, metode yang dipilih oleh masing-masing 
guru dapat saja sama, tetapi implementasinya di kelas akan berbeda. Inilah 
yang dikenal sebagai teknik.    

Majid (2005:132) mengemukakan bahwa pendekatan dapat diartikan sebagai 
seperangkat asumsi mengenai belajar-mengajar. Belajar-mengajar dalam hal 
ini mencakup semua bidang studi sehingga dikenal adanya  pendekatan dalam 
pembelajaran bahasa, pendekatan dalam pembelajaran matematika, 
pendekatan dalam pembelajaran IPS, dan pendekatan dalam pembelajaran 
bidang studi-bidang studi yang lain, di samping adanya pendekatan yang 
dikenal secara umum dalam bidang pembelajaran apa pun. Metode adalah 
rencana menyeluruh tentang penyajian bahan ajar secara sistematis dan 
berdasarkan pendekatan yang ditentukan. Teknik adalah kegiatan spesifik yang 
diimplementasikan dalam kelas sesuai dengan metode dan pendekatan yang 
dipilih. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendekatan bersifat 
aksiomatis, metode bersifat prosedural, dan teknik bersifat implementasional.   

Selanjutnya, masih berkenaan dengan pendekatan, metode, dan teknik, Dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia, umpamanya, dikenal beberapa macam 
pendekatan, di antaranya pendekatan keterampilan proses, pendekatan CBSA, 
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pendekatan komunikatif, pendekatan integratif,  pendekatan kebermaknaan 
(whole language), dan pendekatan yang populer dewasa ini, yaitu PAKEM 
(pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan). Istilah pendekatan 
dalam konteks pembelajaran bahasa mengacu kepada teori-teori tentang 
hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa yang berfungsi sebagai landasan 
dan prinsip pembelajaran bahasa (Syafi’ie dalam Rahim, 2005:31).  

Pendekatan yang dianut akan menentukan metode yang dipandang sesuai 
dengan pendekatan dan metode yang ditetapkan akan terimplikasikan pada 
teknik pembelajaran. Dua orang guru atau lebih dapat saja menggunakan 
metode pembelajaran yang sama dalam RPP mereka, tetapi akan tetap 
berbeda dalam teknik pembelajaran di kelas. Dengan perkataan lain, 
implementasi pembelajaran di kelas atau teknik pembelajaran guru yang satu 
akan berbeda dengan teknik pembelajaran guru yang lain.    

Sebagai contoh, dalam RPP yang disusun bersama oleh guru pada kegiatan 
MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), dengan KD: melengkapi karya tulis 
dengan daftar pustaka, metode yang disepakatii adalah inkuiri, tanya jawab, 
dan penugasan. Dapat dipastikan bahwa dalam praktik pembelajaran di kelas 
akan terdapat perbedaan antara guru yang satu dan guru yang lain. Inilah yang 
dikenal sebagai teknik pembelajaran.     

Selanjutnya berkenaan dengan strategi. Dalam konteks pembelajaran, strategi 
dimaksudkan sebagai daya upaya guru dalam menciptakan suatu sistem 
lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran agar tujuan 
pembelajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai dan berhasil guna. Oleh 
karena itu, seorang guru dituntut memiliki kemampuan mengatur secara umum 
komponen-komponen pembelajaran sehingga terjalin keterkaitan fungsi 
antarkomponen pembelajaran dimaksud. Strategi berarti pilihan pola kegiatan 
belajar-mengajar yang diambil untuk mencapai tujuan secara efektif. Untuk 
melaksanakan tugas secara profesional, guru memerlukan wawasan yang 
mantap tentang kemungkinan-kemungkinan strategi belajar-mengajar yang 
sesuai dengan tujuan belajar yang telah dirumuskan, baik dalam arti efek 
instruksional, tujuan belajar yang dirumuskan secara eksplisit dalam proses 
belajar mengajar, maupun dalam arti efek pengiring misalnya kemampuan 
berpikir kritis, kreatif, sikap terbuka setelah siswa mengikuti diskusi kelompok 
kecil dalam proses belajarnya (Sabri, 2007:1)   

Uno (2008:1) mengemukakan beberapa pendapat para ahli tentang strategi 
pembelajaran sebagai berikut. 

1. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang   dipilih, 
yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik 
menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu (Kozna, 1989). 

2. Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk 
menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran 
tertentu. Strategi pembelajaran dimaksud meliputi sifat lingkup dan urutan 
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kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar peserta 
didik (Gerlack dan Ely, 1980). 

3. Strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran 
dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang/atau digunakan oleh guru 
dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran 
tertentu. Strategi pembel-     ajaran bukan hanya terbatas prosedur atau 
tahapan kegiatan belajar, melainkan termasuk juga pengaturan materi atau 
paket program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik 
(Dick dan Carey, 1990). 

4. Strategi pembelajaran merupakan pemilihan atas berbagai jenis latihan 
tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Setiap 
tingkah laku yang diharapkan dapat dicapai peserta didik dalam kegiatan 
belajarnya harus dapat dipraktikkan (Groppper, 1990).  

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas berkenaan dengan konsep strategi 
pembelajaran dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-
cara yang akan dipilih dan digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi 
pembelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan 
memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran 
dapat dikuasainya pada akhir pembelajaran (Uno, 2008:2).  

Apabila kita mencermati kembali definisi strategi pembelajaran sebagaimana 
yang dipaparkan di atas, jelas disebutkan bahwa strategi pembelajaran harus 
mengandung penjelasan tentang metode/prosedur dan teknik yang digunakan 
selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan perkataan lain, strategi 
pembelajaran mempunyai arti yang lebih luas daripada metode dan teknik. 
Artinya, metode/prosedur dan teknik pembelajaran merupakan bagian dari 
strategi pembelajaran.  

Dalam konteks ini, menarik pula untuk disimak uraian yang diberikan oleh 
Sanjaya (2005:100-101). Menurutnya, di samping istilah strategi, metode, dan 
teknik, dalam konteks pembelajaran ada juga istilah model mengajar (models of 
teaching). Istilah ini dipopulerkan oleh Bruce Joyce dan Marsha Weil, dalam 
bukunya yang sangat terkenal Models of Teaching (1971). Dalam bukunya itu, 
Joyce mengupas lebih dari 25 model mengajar yang dikelompokkan dalam 4 
kelompok (family), yaitu (1) Kelompok Model Pemrosesan Informasi (The 
Information Processing Family), (2) Model Pribadi (The Personal Family), (3) 
Kelompok Sosial (The Social Family), dan (4) Kelompok Model Tingkah Laku 
(Behavioral Models of Teaching).            

Jika dilihat dari uraian suatu model mengajar, tampaknya model lebih luas dari 
suatu strategi. Dalam suatu model mengajar ditentukan bukan hanya apa yang 
harus dilakukan guru, melainkan menyangkut empat hal pokok, yaitu tahapan-
tahapan model, sistem sosial yang diharapkan, prinsip-prinsip reaksi guru dan 
siswa serta sistem penunjang yang diisyaratkan. 
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Terdapat istilah lain yang lebih umum dari istilah strategi dan model 
pembelajaran, yaitu istilah pendekatan (approach). Pendekatan memang tidak 
sama dengan strategi ataupun model. Pendekatan adalah istilah yang diberikan 
untuk hal yang bersifat lebih umum, dan strategi adalah penjabaran dari 
pendekatan yang digunakan. Roy Killen (1998), contohnya membedakan istilah 
pendekatan dengan strategi. Bagi Killen, ada dua pendekatan yang dapat 
digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran, yaitu pendekatan 
pembelajaran yang berorientasi kepada siswa atau teacher-centered 
approaches dan student-centered approaches. Kemudian Killen merinci 
berbagai strategi pembelajaran yang termasuk ke dalam kedua pendekatan di 
atas. 

Uraian di atas menegaskan bahwa proses pembelajaran dapat dimulai dari 
istilah pendekatan, kemudian dari pendekatan itu dijabarkan pada model 
pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik dan taktik  
(Sanjaya, 2005:100-101). 

B.  Pendekatan, Metode, dan Strategi Pembelajaran  

- Pendekatan-pendekatan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia dalam tulisan  ini dibatasi pada 
empat macam pendekatan, yaitu pendekatan whole language, pendekatan 
kontekstual, dan pendekatan komunikatif, dan pendekatan integratif.   

a. Pendekatan Whole Language 

Whole language adalah suatu pendekatan pembelajaran bahasa  yang 
menyajikan pembelajaran bahasa secara utuh atau tidak terpisah-pisah 
(Edelsky, 1991; Froese, 1990; Goodman, 1986; Weafer, 1992, dalam Santosa, 
2004). Para ahli whole language berkeyakinan bahwa bahasa merupakan satu 
kesatuan (whole) yang tidak dapat dipisah-pisah (Rigg, 1991). Oleh karena itu, 
pengajaran keterampilan berbahasa dan komponen bahasa seperti tata bahasa 
dan kosakata disajikan secara utuh bermakna dan dalam situasi nyata atau 
otentik. Pengajaran tentang penggunaan tanda baca, umpamanya, diajarkan 
sehubungan dengan pembelajaran keterampilan menulis. Demikian juga 
pembelajaran membaca dapat diajarkan bersamaan dengan pembelajaran 
berbicara, pembelajaran sastra dapat disajikan bersamaan dengan 
pembelajaran membaca dan menulis ataupun berbicara. Selain itu, dalam 
pendekatan whole language,  pembelajaran bahasa dapat juga disajikan 
sekaligus dengan materi pelajaran lain, umpamanya bahasa-matematika, 
bahasa-IPS, bahasa-sains, bahasa-agama. 

Pendekatan whole language didasari oleh paham konstruktivisme yang 
menyatakan bahwa anak membentuk sendiri pengetahuannya melalui peran 
aktifnya dalam belajar secara utuh (whole) dan terpadu (integrated) (Robert 
dalam Santosa, 2004:2.3). Anak termotivasi untuk belajar jika mereka melihat 
bahwa yang dipelajarinya memang bermakna bagi mereka. Orang dewasa, 
dalam hal ini guru, berkewajiban untuk menyediakan lingkungan yang 
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menunjang untuk siswa agar mereka dapat belajar dengan baik. Fungsi guru 
dalam kelas whole language berubah dari fungsi desiminator informasi menjadi 
fasilitator (Lamme & Hysmith, 1993).  

Ciri-ciri Kelas Whole Language 

Ada tujuh ciri yang menandakan kelas whole language. Pertama, kelas yang 
menerapkan whole language penuh dengan barang cetakan. Barang-barang 
tersebut memenuhi kabinet dan sudut belajar. Poster hasil kerja siswa 
menghiasi dinding dan bulletin board. Karya tulis siswa dan chart yang dibuat 
siswa menggantikan bulletin board yang dibuat oleh guru. Salah satu sudut 
kelas diubah menjadi perpustakaan yang dilengkapai berbagai jenis buku (tidak 
hanya buku teks), majalah, koran, kamus, buku pentunjuk dan berbagai barang 
cetak lainnya. Semua ini disusun dengan rapi berdasarkan pengarang atau 
jenisnya sehingga memudahkan siswa memilih. Walaupun hanya satu sudut 
yang dijadikan perpustakaan, tetapi buku tersedia di seluruh ruang kelas.  

Kedua, di kelas whole language siswa belajar melalui model atau contoh. Guru 
dan siswa bersama-sama melakukan kegiatan membaca, menulis, menyimak, 
dan berbicara. Over head projector (OHP) dan transparansi digunakan untuk 
memperagakan proses menulis, misalnya guru ingin memperlihatkan salah satu 
hasil karya/tulisan siswa. Siswa mendengarkan cerita melalui tape recorder 
untuk mendapatkan contoh membaca dan menyimak dengan benar.  

Ketiga, di kelas whole language siswa bekerja dan belajar sesuai dengan 
tingkat perkembangannya. Agar siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat 
perkembangannya, di kelas harus tersedia buku dan materi yang menunjang. 
Buku disusun berdasarkan tingkat kemampuan membaca siswa sehingga siswa 
dapat memilih buku yang sesuai untukya. Di kelas juga tersedia meja besar 
yang dapat digunakan siswa untuk menulis, melakukan editing dengan 
temannya, atau membuat cover untuk buku yang ditulisnya. Langkah-langkah 
proses menulis tertempel di dinding sehingga siswa dapat melihatnya setiap 
saat.    

Keempat, di kelas whole language siswa berbagi tanggung jawab dalam 
pembelajaran. Peran guru di kelas whole language hanya sebagai fasilitator 
dan siswa mengambil alih beberapa tanggung jawab yang biasanya dilakukan 
oleh guru. Siswa membuat kumpulan kata (word bank) dengan cara masing-
masing siswa menuliskan sejumlah kata baru yang baru mereka dengar atau 
mereka baca. Kata-kata tersebut dikumpulkan dalam sebuah buku yang khusus 
disediakan untuk itu.  Hasil karya anak dipajang di seluruh ruangan. Siswa 
menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Buku perpustakaan dipinjam dan 
dikembalikan oleh siswa tanpa bantuan guru. Buku bacaan atau  majalah 
dibawa oleh siswa dari rumah. Pada salah satu dinding terpampang pembagian 
tugas untuk setiap siswa. Siswa bebas bereksplorasi di kelas.  

Kelima, di kelas whole language siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran 
bermakna. Siswa secara aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang 
membantu mengembangkan rasa tanggung jawab dan tidak tergantung. Siswa 
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terlibat dalam kegiatan kelompok kecil atau kegiatan individual. Guru terlibat 
dalam konferensi dengan siswa atau berkeliling ruangan mengamati siswa, 
berinteraksi dengan siswa atau membuat catatan tentang kegiatan siswa. 
Dalam hal ini interaksinya adalah multiarah. 

Keenam, di kelas whole language siswa berani mengambil risiko dan bebas 
bereksperimen. Guru di kelas whole language menyediakan kegiatan belajar 
dalam berbagai kemampuan sehingga semua siswa dapat berhasil. Hasil 
tulisan siswa dipajang tanpa ada tanda koreksi. Contoh hasil kerja setiap siswa 
terpampang di seputar ruang kelas. Siswa dipacu untuk melakukan yang 
terbaik. Namun, guru tidak mengharapkan kesempurnaan. Yang penting adalah 
respon atau jawaban yang diberikan siswa dapat diterima.  

Ketujuh, di kelas whole language mendapat balikan (feed back) positif baik dari 
guru maupun temannya. Ciri kelas whole language adalah pemberian feed back 
dengan segera. Meja ditata berkelompok agar memungkinkan siswa berdiskusi, 
berkolaborasi, dan melakukan konferensi. Konferensi antara guru dan siswa 
memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan penilaian diri dan melihat 
perkembangan diri. Siswa yang mempresentasikan hasil tulisannya 
mendapatkan respons positif dari temannya. Hal ini dapat membangkitkan rasa 
percaya diri. 

Dari ketujuh ciri tersebut dapat terlihat bahwa siswa berperan aktif dalam 
pembelajaran. Guru tidak perlu berdiri lagi di depan kelas meyampaikan materi. 
Sebagai fasilitator, guru berkeliling kelas mengamati dan mencatat kegiatan 
siswa. Dalam hal ini guru menilai siswa secara informal.  

Penilaian dalam Kelas Whole Language 

Dalam kelas whole language guru senantiasa memperhatikan kegiatan yang 
dilakukan oleh siswa. Secara informal selama pembelajaran berlangsung guru 
memperhatikan siswa menulis, mendengarkan siswa berdiskusi baik dalam 
kelompok maupun diskusi kelas. Ketika siswa bercakap-cakap dengan 
temannya atau dengan guru, penilaian juga dilakukan. Bahkan, guru juga 
memberikan penilaian saat siswa bermain selama waktu istirahat. Kemudian, 
penilaian juga berlangsung ketika siswa dan guru mengadakan konferensi. 
Walaupun guru tidak terlihat membawa-bawa buku, guru menggunakan alat 
penilaian seperti lembar observasi dan catatan anekdot. Dengan kata lain, 
dalam kelas whole language guru memberikan penilaian pada siswa selama 
proses pembelajaran berlangsung. Selain penilaian informal, penilaian juga 
dilakukan dengan menggunakan portofolio. Portofolio adalah kumpulan hasil 
kerja selama kegiatan pembelajaran. Dengan portofolio perkembangan siswa 
dapat terlihat secara otentik.  

b. Pendekatan Kontekstual   

Pendekatan kontekstual  mengasumsikan bahwa secara natural pikiran mencari 
makna konteks sesuai dengan situasi nyata lingkungan seseorang melalui 
pencarian hubungan masuk akal dan bermanfaat. Melalui pemaduan materi 
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yang dipelajari dengan pengalaman keseharian siswa akan menghasilkan 
dasar-dasar pengetahuan yang mendalam. Siswa akan mampu menggunakan 
pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah baru dan belum 
pernah dihadapinya dengan peningkatan pengalaman dan pengetahuannya.  
Siswa diharapkan dapat membangun pengetahuannya yang akan diterapkan 
dalam kehidupan sehari-hari dengan memadukan materi pelajaran yang telah 
diterimanya di sekolah. 

Kontekstual adalah kaidah yang dibentuk berasaskan maksud kontekstual itu 
sendiri, seharusnya mampu membawa pelajar ke pembelajaran isi dan konsep 
yang berkenaan atau relevan bagi mereka, dan juga memberi makna dalam  
kehidupan seharian mereka. Jadi,  pembelajaran kontekstual merupakan satu 
konsepsi pengajaran dan pembelajaran yang membantu guru mengaitkan 
bahan subjek yang dipelajari dengan situasi dunia sebenarnya dan 
memotivasikan pembelajar untuk membuat kaitan antara pengetahuan dan 
aplikasinya dalam kehidupan harian mereka sebagai ahli keluarga, warga 
masyarakat, dan pekerja. 

Contextual  Teaching Learning (CTL) adalah sebuah sistem belajar yang 
didasarkan pada filosofi bahwa siswa mampu menyerap pelajaran apabila 
mereka menangkap makna dalam materi akademis yang mereka terima, dan 
mereka menangkap makna dalam tugas-tugas sekolah jika mereka bisa 
mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah 
mereka miliki sebelumnya (Elaine B. Johnson, 2007:14). 

Dalam pendekatan kontekstual, ada delapan komponen yang harus ditempuh, 
yaitu: 1) Membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna, 2) melakukan 
pekerjaan yang berarti, 3) melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, 4) 
bekerja sama, 5) berpikir kritis dan kreatif, 6) membantu individu untuk tumbuh 
dan berkembang, 7) mencapai standar yang tinggi, 8) menggunakan penilaian 
otentik (Elaine B. Johnson,  2007: 65-66). 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pendekatan 
kontekstual  adalah mempraktikkan konsep  belajar yang mengaitkan materi 
yang dipelajari dengan situasi dunia nyata siswa. Siswa secara bersama-sama 
membentuk suatu sistem yang memungkinkan mereka melihat makna di 
dalamnya.  

Pendekatan kontekstual dapat diterapkan dalam mata pelajaran apa saja. Tidak 
terkecuali dalam pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Menurut 
konsep CTL, “Belajar akan lebih bermakna jika anak didik ‘mengalami’ apa 
yang dipelajarinya, bukan sekadar ‘mengetahui’ apa yang dipelajarinya. 
Pembelajaran yang berorientasi pada target penguasaan materi terbukti 
berhasil dalam kompetisi ‘mengingat’ jangka pendek, tetapi gagal dalam 
membekali anak didik memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka 
panjang (Hernowo, 2005:61). 

CTL merupakan konsep belajar yang membantu para guru mengaitkan antara 
materi yang diajarkannya dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa 
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membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 
penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 
masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran berlangsung alamiah 
dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer 
pengetahuan dari guru kepada siswa. Proses pembelajaran lebih dipentingkan 
daripada hasil. 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu pendekatan 
pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara 
penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya 
dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat 
menerapkannya dalam kehidupan meraka (Sanjaya, 2005:109). 

Dari konsep tersebut ada tiga hal yang harus kita pahami. Pertama, CTL 
menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. 
Artinya, proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara 
langsung. Proses belajar dalam konteks CTL tidak mengharapkan agar siswa 
hanya menerima pelajaran, tetapi yang diutamakan adalah proses mencari dan 
menemukan sendiri materi pelajaran. 

Kedua, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi 
yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk 
dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan 
kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan dapat mengkorelasikan 
materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, materi yang dipelajarinya itu 
akan bermakna secara fungsional dan tertanam erat dalam memori siswa 
sehingga tidak akan mudah terlupakan. 

Ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkan pengetahuannya 
dalam kehidupan. Artinya, CTL tidak hanya mengharapkan siswa dapat 
memahami materi yang dipelajarinya, tetapi bagaimana materi itu dapat 
mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran dalam 
konteks CTL tidak untuk ditumpuk di otak dan kemudian dilupakan, tetapi 
sebagai bekal bagi mereka dalam kehidupan nyata. 

Terdapat lima karakteristik penting dalam proses pembelajaran yang 
menggunakan CTL: 

1) Dalam CTL pembelajaran merupakan proses pengaktifan  pengetahuan 
yang sudah ada (activing knowledge). Artinya, apa yang akan dipelajari 
tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, 
pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh 
yang memiliki keterkaitan satu sama lain. 

2) Pembelajaran yang kontekstual adalah pembelajaran dalam rangka 
memperoleh dan menambah pengetahuan baru (acquiring knowledge). 
Pengetahuan baru itu dapat diperoleh dengan cara deduktif. Artinya, 
pembelajaran dimulai dengan mempelajari secara 
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keseluruhan kemudian memperhatikan detailnya. 

3) Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge) berarti pengetahuan 
yang diperoleh bukan untuk dihafal, melainkan untuk dipahami dan diyakini. 

4) Mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applying 
knowledge). Artinya, pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya 
harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. 

5) Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi pengembangan 
pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses 
perbaikan dan penyempurnaan strategi. 

Di sisi lain, Hernowo (2005:93) menawarkan langkah-langkah praktis 
menggunakan strategi pembelajaran berdarakan CTL. 

1) Kaitkan setiap mata pelajaran dengan seorang tokoh yang sukses dalam 
menerapkan mata pelajaran tersebut. 

2) Kisahkan terlebih dahulu riwayat hidup sang tokoh atau temukan cara-cara 
sukses yang ditempuh sang tokoh dalam menerapkan ilmu yang 
dimilikinya. 

3) Rumuskan dan tunjukkan manfaat yang jelas dan spesifik kepada anak 
didik berkaitan dengan ilmu (mata pelajaran) yang diajarkan kepada 
mereka. 

4) Upayakan agar ilmu-ilmu yang dipelajari di sekolah dapat memotivasi anak 
didik untuk mengulang dan mengaitkannya dengan kehidupan keseharian 
mereka. 

5) Berikan kebebasan kepada setiap anak didik untuk mengkonstruksi ilmu 
yang diterimanya secara subjektif sehingga anak didik dapat menemukan 
sendiri cara belajar alamiah yang cocok dengan dirinya. 

6) Galilah kekayaan emosi yang ada pada diri setiap anak didik dan biarkan 
mereka mengekspresikannya dengan bebas. 

7) Bimbing mereka untuk menggunakan emosi dalam setiap pembelajaran 
sehingga anak didik penuh arti (tidak sia-sia dalam belajar di sekolah). 

Berdasarkan penjelasan di atas, berarti pendekatan kontekstual bertujuan 
membekali siswa dengan pengetahuan yang secara fleksibel dapat diterapkan 
(ditransfer) dari satu permasalahan ke permasalahan lain dan dari satu konteks  
ke konteks lainnya. Dengan transfer diharapkan: (a) siswa belajar dari 
mengalami sendiri, bukan dari ‘pemberian orang lain’; (b) keterampilan dan 
pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas (sempit) sedikit demi 
sedikit; (c) penting bagi siswa tahu ‘untuk apa’ ia belajar, dan ‘bagaimana’ ia 
menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu.  
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c. Pendekatan Komunikatif  

Munculnya pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa bermula dari 
adanya perubahan-perubahan dalam tradisi pembelajaran bahasa di Inggris 
pada tahun 1960-an menggunakan pendekatan situasional (Tarigan, 1989: 
270). Dalam pembelajaran bahasa secara situasional, bahasa diajarkan dengan 
cara mempraktikkan/melatihkan struktur-struktur dasar dalam berbagai kegiatan 
berdasarkan situasi yang bermakna. Namun, dalam perkembangan 
selanjutnya, seperti halnya teori linguistik yang mendasari audiolingualisme, 
ditolak di Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1960-an dan para pakar 
linguistik terapan Inggris pun mulai mempermasalahkan asumsi-asumsi yang 
mendasari pengajaran bahasa situasional. Menurut mereka, tidak ada 
harapan/masa depan untuk meneruskan mengajar gagasan yang tidak masuk 
akal terhadap peramalan bahasa berdasarkan peristiwa-peristiwa situasional. 
Apa yang dibutuhkan adalah suatu studi yang lebih cermat mengenai bahasa 
itu sendiri dan kembali kepada konsep tradisional bahwa ucapan-ucapan 
mengandung makna dalam dirinya dan mengekspresikan makna serta maksud-
maksud pembicara dan penulis yang menciptakannya (Howatt, 1984:280, 
dalam Tarigan, 1989:270). 

Pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk 
membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa, juga 
mengembangkan prosedur-prosedur bagi pembelajaran empat keterampilan 
berbahasa (menyimak, membaca, berbicara, dan menulis), mengakui dan 
menghargai saling ketergantungan bahasa.  

Ciri utama pendekatan komunikatif  adalah adanya dua kegiatan yang saling 
berkaitan erat, yakni adanya kegiatan-kegiatan komunikatif fungsional 
(functional communication activies) dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya 
interaksi sosial (social interaction activies). Kegiatan komunikatif fungsional 
terdiri atas empat hal, yakni: mengolah infomasi, berbagi dan mengolah 
informasi, berbagi informasi dengan kerja sama terbatas, dan berbagi informasi 
dengan kerja sama tak terbatas. Kegiatan interaksi sosial terdiri atas enam hal, 
yakni:  improvisasi  lakon-lakon pendek yang lucu, aneka simulasi, dialog dan 
bermain peran, sidang-sidang konversasi, diskusi, serta berdebat. 

Ada delapan aspek yang berkaitan erat dengan pendekatan komunikatif 
(Nunan, 1989, dalam Solchan T.W., dkk. 2001:66), yaitu: 

1) Teori Bahasa Pendekatan Komunikatif berdasarkan teori bahasa 
menyatakan bahwa pada hakikatnya bahasa adalah suatu sistem untuk 
mengekspresikan makna, yang menekankan pada dimensi semantik dan 
komunikatif daripada ciri-ciri gramatikal bahasa. Oleh karena itu, yang perlu 
ditonjolkan adalah interaksi dan komunikasi bahasa, bukan pengetahuan 
tentang bahasa. 

2) Teori belajar yang cocok untuk pendekatan ini adalah teori pemerolehan 
bahasa kedua secara alamiah. 
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3) Tujuan mengembangkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi 
(kompetensi dan performansi komunikatif). 

4) Silabus harus disusun searah dengan tujuan pembelajaran dan tujuan yang 
dirumuskan dan materi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan siswa. 

5) Tipe kegiatan tukar menukar informasi, negosiasi makna atau kegiatan lain 
yang bersifat riil. 

6) Peran guru fasilitator proses komunikasi, partisipan tugas dan tes, 
penganalisis kebutuhan, konselor, dan manajer proses belajar. 

7) Peran siswa pemberi dan penerima, sehingga siswa tidak hanya menguasai 
bentuk bahasa, tapi juga bentuk dan maknanya. 

8) Peranan materi pendukung usaha meningkatkan kemahiran berbahasa 
dalam tindak komunikasi nyata. 

Prosedur-prosedur pembelajaran berdasarkan pendekatan komunikatif lebih 
bersifat evolusioner daripada revolusioner. Adapun garis kegiatan pembelajaran 
yang ditawarkan mereka adalah; penyajian dilaog singkat, pelatihan lisan dialog 
yang disajikan, penyajian tanya jawab, penelaah dan pengkajian, penarikan 
simpulan, aktivitas interpretatif, aktivitas produksi lisan, pemberian tugas, 
pelaksanaan evaluasi. 

d. Pendekatan Integratif 

Pendekatan Integratif dapat dimaknakan sebagai pendekatan yang  
menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Integratif terbagi menjadi 
interbidang studi dan antarbidang studi. Interbidang studi artinya beberapa 
aspek dalam satu bidang studi diintegrasikan. Misalnya, mendengarkan 
diintegrasikan dengan berbicara dan menulis. Menulis diintegrasikan dengan 
berbicara dan membaca. Materi kebahasaan diintegrasikan dengan 
keterampilan bahasa. Integratif antarbidang studi merupakan pengintegrasian 
bahan dari beberapa bidang studi. Misalnya, bahasa Indonesia dengan 
matematika atau dengan bidang studi lainnya.  

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, integratif interbidang studi lebih banyak 
digunakan. Saat mengajarkan kalimat, guru tidak secara langsung 
menyodorkan materi kalimat ke siswa tetapi diawali dengan membaca atau 
yang lainnya. Perpindahannya diatur secara tipis. Bahkan, guru yang pandai 
mengintegrasikan penyampaian materi dapat menyebabkan siswa tidak 
merasakan perpindahan materi.  

Integratif sangat diharapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 
Pengintegrasiannya diaplikasikan sesuai dengan kompetensi dasar yang perlu 
dimiliki siswa. Materi tidak dipisah-pisahkan. Materi ajar justru merupakan 
kesatuan yang perlu dikemas secara menarik.  
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C. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran yang dibicarakan pada bagian ini tidak sepenuhnya 
disebut sebagai metode pembelajaran bahasa Indonesia. Artinya, metode-
metode tersebut juga dikenal dalam pembelajaran mata pelajaran-mata 
pelajaran yang lain. Namun, metode-metode tersebut memungkinkan dapat 
diterapkan dalam rancangan pembelajaran bahasa Indonesia.  

1. Metode Diskusi 

Diskusi adalah proses pembelajaran melalui interaksi dalam kelompok. Setiap 
anggota kelompok saling bertukar ide tentang suatu isu dengan tujuan untuk 
memecahkan suatu masalah,menjawab suatu pertanyaan, menambah 
pengetahuan atau pemahaman, atau membuat suatu keputusan. Apabila 
proses diskusi melibatkan seluruh anggota kelas, pembelajaran dapat  terjadi 
secara langsung dan bersifat student centered (berpisat pada siswa) Dikatakan 
pembelajaran langsung karena guru menentukan tujuan yang harus dicapai 
melalui diskusi, mengontrol aktivitas siswa serta  menentukan fokus dan 
keberhasilan pembelajaran. Dikatakan berpusat kepada siswa karena sebagian 
besar input pembelajaran berasal dari siswa, mereka secara aktif aktif dan 
meningkatkan belajar, serta mereka dapat menemukan hasil diskusi mereka. 

2. Metode Kerja Kelompok Kecil (Small-Group Work) 

Mengorganisasikan siswa dalam kelompok kecil merupakan metode yang 
banyak dianjurkan oleh para pendidik. Metode ini dapat dilakukan untuk 
mengajarkan materi-materi khusus. Kerja kelompok kecil merupakan metode 
pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Siswa dituntut untuk memperoleh 
pengetahunan sendiri melalui bekerja secara bersama-sama. Tugas guru 
hanyalah memonitor apa yang dikerjakan siswa. Yang ingin diperolah melalui 
kerja kelompok adalah kemampuan interaksi sosial, atau kemampuan 
akademik atau mungkin juga keduanya. 

3. Metode Komunikatif 

Desain yang bermuatan komunikatif harus mencakup semua keterampilan 
berbahasa. Setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran. Setiap 
pembelajaran dispesifikkan ke dalam tujuan konkret yang merupakan produk 
akhir. Sebuah produk di sini dimaksudkan sebagai sebuah informasi yang dapat 
dipahami, ditulis, diutarakan, atau disajikan ke dalam nonlinguistis. Sepucuk 
surat adalah sebuah produk. Demikian pula, sebuah perintah, pesan, laporan, 
atau peta, juga merupakan produk yang dapat dilihat dan diamati. Dengan 
begitu, produk-produk tersebut dihasilkan melalui penyelesaian tugas yang 
berhasil. 

Contohnya menyampaikan pesan kepada orang lain yang sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. Tujuan itu dapat dipecah menjadi (a) memahami pesan, (b) 
mengajukan pertanyaan untuk menghilangkan keraguan, (c) mengajukan 
pertanyaan untuk memperoleh lebih banyak informasi, (d) membuat catatan, (e) 
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menyusun catatan secara logis, dan (f) menyampaikan pesan secara lisan. 
Dengan begitu, untuk materi bahasan penyampaian pesan saja, aktivitas 
komunikasi dapat terbangun secara menarik, mendalam, dan membuat siswa 
lebih intensif. 

4. Metode Partisipatori 

Metode pembelajaran partisipatori lebih menekankan keterlibatan siswa secara 
penuh. Siswa dianggap sebagai penentu keberhasilan belajar. Siswa 
didudukkan sebagai subjek belajar. Dengan berpartisipasi aktif, siswa dapat 
menemukan hasil belajar. Guru hanya bersifat sebagai pemandu atau 
fasilitator. 

Dalam metode partisipatori siswa aktif, dinamis, dan berlaku sebagai subjek. 
Namun, bukan berarti guru harus pasif, tetapi guru juga aktif dalam 
memfasilitasi belajar siswa dengan suara, gambar, tulisan dinding, dan 
sebagainya. Guru berperan sebagai pemandu yang penuh dengan motivasi, 
pandai berperan sebagai moderator dan kreatif. Konteks siswa menjadi 
tumpuan utama. 

5. Metode Kuantum 

Quantum Learning (QL) merupakan metode pendekatan belajar yang bertumpu 
dari metode Freire dari Lozanov. QL mengutamakan percepatan belajar dengan 
cara partisipatori peserta didik dalam melihat potensi diri dalam kondisi 
penguasaan diri. Gaya belajar dengan mengacu pada otak kanan dan otak kiri 
menjadi ciri khas QL. Menurut QL bahwa proses belajar mengajar adalah 
fenomena yang kompleks. Segala sesuatu dapat berarti setiap kata, pikiran, 
tindakan, dan asosiasi, serta sejauh mana guru menggubah lingkungan, 
presentasi, dan rancangan pengajaran maka sejauh itulah proses belajar 
berlangsung. Hubungan dinamis dalam lingkungan kelas merupakan landasan 
dan kerangka untuk belajar. Dengan begitu, pembelajar dapat mememori, 
membaca, menulis, dan membuat peta pikiran dengan cepat. 

6. Metode Konstruktivistik 

Asumsi sentral metode konstruktivistik adalah bahwa belajar itu menemukan. 
Meskipun guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka melakukan 
proses mental atau kerja otak atas informasi itu agar informasi tersebut masuk 
ke dalam pemahaman mereka. Konstruktivistik dimulai dari masalah (sering 
muncul dari siswa sendiri) dan selanjutnya membantu siswa menyelesaikan 
dan menemukan langkah-langkah pemecahan masalah tersebut.  

Metode konstruktivistik didasarkan pada teori belajar kognitif yang menekankan 
pada pembelajaran kooperatif, pembelajaran generatif, strategi bertanya, 
inkuiri, atau menemukan dan keterampilan metakognitif lainnya (belajar 
bagaimana seharusnya belajar). 
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D. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran yang dibahas berikut ini diharapkan dapat menjadi 
alternatif bagi guru bahasa Indonesia dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa 
Indonesia di kelas. Penerapan strategi-strategi tersebut dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia sangat bergantung kepada kreativitas guru, terutama dalam 
hal mencermati standar isi dan mengaitkannya  dengan strategi-strategi 
alternatif sehingga menghasilkan strategi pembelajaran bahasa Indonesia yang 
tepat sasaran.  

1. Pengalaman Penting (Critical Incident ) 

Strategi ini digunakan untuk memulai pelajaran. Tujuan dan penggunaan 
strategi ini untuk melibatkan siswa sejak awal dengan melihat pengalaman 
mereka. 

Langkah- langkah: 

a. Sampaikan kepada siswa topik atau materi yang akan dipelajari. 
b. Beri kesempatan beberapa menit kepada siswa untuk mengingat 

pengalaman mereka yang tidak terlupakan berkaitan dengan materi yang 
ada. 

c. Tanyakan pengalaman apa yang menurut mereka tidak terlupakan. 
d. Sampaikan materi pelajaran dengan mengaitkan pengalaman siswa dengan 

materi yang akan disampaikan. 
Strategi ini dapat digunakan dengan maksimal pada mata pealajaran yang 
bersifat praktis. 

2. Tebak Pelajaran (Prediction Guide) 

Strategi ini digunakan untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran 
secara aktif dari awal sampai akhir. Melalui strategi ini siswa diharapkan dapat 
terlibat dalam pelajaran dan tetap mempunyai perhatian ketika guru 
menyampaikan materi. 

Pertama kali siswa diminta untuk menebak apa yang akan muncul dalam topik 
tertentu. Selama penyampaian materi, siswa dituntut untuk mencocokkan hasil 
tebakan mereka dengan materi yang disampaikan oleh guru.  

Langkah-langkah: 

a. Tentukan topik yang akan disampaikan. 
b. Bagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. 
c. Guru meminta siswa untuk menebak apa saja yang kira-kira akan mereka 

dapatkan dalam pelajaran. 
d. Siswa diminta untuk membuat perkiraan itu di dalam kelompok kecil. 
e. Sampaikan materi pelajaran secara interaktif. 
f. Selama proses pembelajaran siswa diminta untuk mengidentifikasi tebakan 

mereka yang sesuai dengan materi yang disampaikan. 



Metodologi Pembelajaran – MGMP  16 

g. Pada akhir pelajaran, tanyakan berapa jumlah tebakan mereka yang benar. 
Strategi ini dapat diterapkan pada hampir semua mata pelajaran. Kelas 

akan menjadi dinamis jika diadakan kompetisi antarkelompok untuk mencari 
kelompok dengan prediksi yang paling banyak benarnya. 

3.  Menilai Kelas (Assessment Search) 

Strategi ini dapat dilakukan dalam waktu yang cepat dan sekaligus melibatkan 
siswa untuk saling mengenal dan bekerja sama. 

Langkah-langkah: 

1) Buatlah tiga atau empat pertanyaan untuk mengetahui kondisi kelas, 
pertanyaan itu dapat berupa:  
a) Pengetahuan siswa terhadap materi pelajaran. 
b) Sikap mereka terhadap materi 
c) Pengalaman mereka yang ada hubungannya dengan materi 
d) Keterampilan yang telah mereka peroleh 
e) Latar belakang mereka 
f) Harapan yang ingin didapat siswa dari mata pelajaran ini 

2) Tulislah pertanyaan tersebut sehingga dapat dijawab secara kongkret. 
Contohnya: Apa yang Anda ketahui tentang.................? 

3) Bagi siswa menjadi kelompok kecil. Beri masing-masing siswa satu 
pertanyaan dan minta masing-masing untuk menginterview teman satu 
grup untuk mendapatkan jawaban dari mereka. 

4) Pastikan bahwa setiap siswa mempunyai pertanyaan sesuai dengan 
bagiannya. Dengan demikian, jika jumlah siswa adalah 18, yang dibagi 
menjadi tiga kelompok, akan ada 6 orang yang mempunyai pertanyaan 
yang sama. 

5) Mintalah masing-masing kelompok untuk menyeleksi dan meringkas data 
dari hasil interview yang telah dilakukan. 

6) Minta masing-masing kelompok untuk melaporkan hasil dari apa yang telah 
mereka pelajari dari temannya ke kelas. 

Catatan: 

  Siswa dapat diminta untuk membuat pertanyaan sendiri.  
  Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama, dan membuat mereka 

berpasangan dan menginterview pasangannya secara bergantian. 
  Minta mereka melaporkan hasilnya ke kelas (variasi ini cocok dalam kelas 

besar). 
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4. Pertanyaan dari Siswa (Questions Students Have)  

Teknik ini merupakan teknik yang mudah dilakukan yang dapat dipakai untuk 
mengetahui kebutuhan dan harapan siswa. Teknik ini menggunakan elisitasi 
dalam memperoleh partisipasi siswa secara tertulis. 

Langkah-langkah: 

a. Bagikan potongan-potongan kertas (ukuran kartu pos) kepada siswa. 

b. Minta setiap siswa untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang 
berkaitan dengan materi pelajaran (tidak perlu menuliskan nama). 

c. Setelah semua selesai membuat pertanyaan masing-masing diminta untuk 
memberikan kertas yang berisi pertanyaan kepada teman di samping kirinya. 
Dalam hal ini, jika posisi duduk siswa adalah lingkaran, akan terjadi gerakan 
perputaran kertas searah jarum jam. Jika posisi duduk mereka berderet 
sesuai dengan posisi mereka asalkan semua siswa dapat giliran untuk 
membaca semua pertanyaan dari teman-temannya. 

d. Pada saat menerima kertas dari teman di sampingnya, siswa diminta untuk 
membaca pertanyaan yang ada. Jika pertanyaan itu juga ingin dia ketahui 
jawabannya, maka dia harus memberi tanda centang, jika tidak ingin 
diketahui atau tidak menarik, berikan langsung pada teman di samping kiri. 
Dan begitu seterusnya sampai semua soal kembali kepada pemiliknya, 

e. Ketika kertas pertanyaan tadi kembali kepada pemiliknya, siswa diminta 
untuk menghitung tanda centang yang ada pada kertasnya. Pada saat ini 
carilah pertanyaan yang mendapat tanda centang paling banyak. 

f. Beri respons kepada pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan: (1) jawaban 
langsung secara singkat dan (2) menunda jawaban sampai pada waktu yang 
tepat atau waktu membahas topik tersebut. Jawaban secara pribadi dapat 
diberikan di luar kelas. 

g. Jika waktu cukup, minta beberapa orang siswa untuk membacakan 
pertanyaan yang ia tulis meskipun tidak mendapat tanda centang yang 
banyak kemudian beri jawaban. 

h. Kumpulkan semua kertas. Besar kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan 
yang akan Anda jawab pada pertemuan berikutnya. 

Catatan: 

  Jika kelas terlalu besar sehingga akan memakan waktu yang banyak untuk 
dapat memutar kertas, pecahlah siswa menjadi kelompok yang lebih kecil 
kemudian ikuti instruksi seperti di atas. 

  Dapat juga dengan mengumpulkaan pertanyaan-pertanyaan tersebut tanpa 
diputar kemudian beberapa pertanyaan secara acak. 
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5. Saling Tukar Pengetahuan (Active Knowledge Sharing) 

Strategi ini dapat digunakan untuk melihat tingkat kemampuan siswa di 
samping untuk membentuk kerja sama tim. 

Langkah-langkah: 

a. Buatlah pertanyaan yang berhubungan dengan materi pelajaran yang akan 
diajarkan, pertanyaan itu dapat berupa: 

- definisi suatu istilah, 
- pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda, 
- mengidentifikasikan seseoang, menanyakan sikap atau tindakan yang 

mungkin dilakukan, 
- melengkapi kalimat. 

b. Minta siswa untuk menjawab sebaik-baiknya. 

c. Minta siswa untuk berkeliling mencari teman yang dapat membantu 
menjawab pertanyaan yang tidak diketahui atau diragukan jawabannya. 
Tekankan pada mereka untuk selalu membantu. 

d. Minta siswa untuk kembali ke tempat duduknya kemudian periksalah 
jawaban mereka. Jawablah pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh 
siswa. Gunakan jawaban yang muncul sebagai jembatan untuk mengenal 
topik penting yang disampaikan di kelas. 

 

6. Tim Pendengar (Listening Teams) 

Strategi ini membantu siswa untuk tetap konsentrasi dan terfokus dalam 
pelajaran yang menggunakan metode ceramah. Strategi ini bertujuan 
membentuk kelompok yang mempunyai tugas atau tanggung jawab tertentu 
berkaitan dengan materi pelajaran.  

Langkah-langkah: 

a. Bagilah siswa menjadi empat kelompok, masing-masing kelompok 
mendapat salah satu dari tugas berikut ini: 

1) Penanya: Bertugas membuat pertanyaan minimal dua berkaitan dengan 
materi yang baru saja disampaikan. 

2) Pendukung: Bertugas mencari ide-ide yang disetujui atau dipandang 
berguna dari materi pelajaran yang baru saja disampaikan dengan 
memberi alasan. 

3) Penentang: Bertugas mencari ide-ide yang tidak disetujui atau dipandang 
tidak berguna dari materi pelajaran yang baru saja disampaikan dengan 
memberi alasan. 

4) Pemberi contoh: Bertugas memberi contoh spesifik atau penerapan dari 
materi yang disampaikan guru. 
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b. Sampaikan materi pelajaran dengan metode ceramah. Setelah selesai, beri 
kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk menyelesaikan tugas 
mereka.  

c. Minta masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil dari tugas 
mereka. 

d. Beri klarifikasi secukupnya. 

 

7.  Pengajaran Sinergis (Synergetic Teaching) 

Strategi ini memberi kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi hasil 
belajar dari materi yang sama dengan cara yang berbeda dengan 
membandingkan catatan mereka. 

Langkah-langkah: 

a. Bagi kelas menjadi dua kelompok. 
b. Pindahkan kelompok pertama ke kelas lain yang tidak memungkinkan 

mereka mendengarkan kuliah Anda untuk membaca bacaan dan topik yang 
akan Anda ajarkan. Pastikan bahwa bacaan dapat dipahami dengan baik 
dan sesuai dengan waktu yang Anda gunakan. 

c. Dalam waktu yang sama, sampaikan materi tersebut kepada kelompok 
kedua dengan strategi ceramah di kelas. 

d. Setelah selesai, mintalah siswa untuk berpasangan dengan kawan yang 
tadi menerima pelajaran dengan cara yang berbeda. Anggota kelompok 
satu akan mencari kawan dari anggota kelompok dua. 

e. Keduanya diminta untuk menggabungkan hasil belajar yang mereka 
peroleh dengan cara yang berbeda tersebut. 

f. Mintalah beberapa orang untuk menyampaikan hasil belajar mereka atau 
menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan. 

g. Ben penjelasan untuk setiap jawaban siswa yang belum jelas. 
 

8. Debat Aktif (Active Debate) 

Debat bisa menjadi satu metode berharga yang dapat mendorong pemikiran 
dan perenungan terutama kalau siswa diharapkan dapat mempertahankan 
pendapat yang bertentangan dengan keyakinan mereka sendiri. Ini merupakan 
strategi yang secara aktif melibatkan semua siswa di dalam kelas bukan hanya 
pelaku debatnya saja. 

 

9. Jigsaw Learning (Belajar Model Jigsaw) 

Strategi ini merupakan strategi yang menarik untuk digunakan jika materi yang 
akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut tidak 
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mengharuskan urutan penyampaian. Kelebihan strategi ini adalah dapat 
melibatkan seluruh siswa dalam belajar dan sekaligus mengajarkannya kepada 
orang lain. 

Langkah-langkah: 
a. Pilihlah materi pelajaran yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian 

(segmen). 
b. Bagilah siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah segmen 

yang ada. Jika jumlah siswa adalah 50 sementara jumlah segmen ada 5, 
maka masing-masing kelompok terdiri atas 10 orang. Jika jumlah ini 
dianggap terlalu besar, bagi lagi menjadi dua sehingga setiap kelompok 
terdiri dan 5 orang, kemudian setelah proses telah selesai gabungkan kedua 
kelompok pecahan tersebut 

c. Setiap kelompok mendapat tugas membaca dan memahami materi pelajaran 
yang berbeda-beda 

d. Setiap kelompok mengirimkan anggota-anggotanya ke kelompok lain untuk 
menyampaikan apa yang telah mereka pelajani di kelompok. 

e. Kembalikan suasana kelas seperti semula kemudian tanyakan sekiranya ada 
persoalan yang tidak terpecahkan dalam kelompok. 

f. Sampaikan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk mengecek 
pemahaman mereka terhadap materi  

 
Catatan: 
Siswa dapat diminta untuk membuat pertanyaan sendiri.  
 

10. Setiap Orang Adalah Guru (Everyone Is A Teacher Hero) 

Strategi ini sangat tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara 
keseluruhan dan secara individual. Strategi ini memberikan kesempatan 
kepada setiap siswa untuk berperan sebagai guru bagi kawan-kawannya. 

Dengan strategi ini, siswa yang selama ini tidak mau terlibatkan, akan ‘terpaksa’ 
ikut serta dalam pembelajaran secara aktif. 

Langkah-langkah: 
a. Bagikan secarik kertas kepada seluruh siswa. Setiap siswa diminta untuk 

menuliskan satu pertanyaan tentang materi pelajaran yang sedang di-pelajari 
di kelas. 

b. Kumpulkan kertas, acak kertas tersebut kemudian bagikan kepada setiap 
siswa. Pastikan bahwa tidak ada siswa yang menerima soal yang ditulis 
sendiri. Minta mereka untuk membaca dalam hati pertanyaan dalam kertas 
tersebut kemudian memikirkan jawabannya. 

c. Minta siswa secara sukarela untuk membacakan pertanyaan tersebut dan 
menjawabnya. 

d. Setelah jawaban diberikan, mintalah siswa lainnya untuk menambahkan. 
e. Lanjutkan dengan sukarelawan berikutnya. 
 
 



Metodologi Pembelajaran – MGMP  21 

Catatan: 
Kumpulkan kertas tersebut. Siapkan panelis yang akan menjawab pertanyaan 
tersebut. Bacakan setiap kertas dan diskusikan. Gantilah panelis secara 
bergantian. 
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BAB III 
STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA  

DAN APLIKASINYA DI KELAS 
 

A.  Strategi Pembelajaran Menyimak/Mendengarkan 
Berikut ini dikemukakan beberapa strategi pembelajaran menyimak, yaitu 
bercerita/menyimak cerita, dictogloss, Simon berkata, nomor telepon, dan 
tampilan jam. Dalam aplikasinya di kelas, guru diharapkan dapat menyesuaikan 
standar isi dengan strategi yang dipakai. Dengan demikian, tujuan yang ingin 
dicapai dalam pembelajaran tetap terarah.  

1.  Bercerita/Menyimak Cerita 

Sebagai mengawali bagian ini perlu dipertegas tentang konsep cerita. Cerita 
adalah hasil karya sastra yang di dalamnya terdapat kenikmatan dan 
kesenangan bagi pengarang yang telah menyusun dan mengarangnya, 
pendongeng yang menyampaikannya, dan penyimak yang menyimaknya. 
Cerita adalah seni. Seni  memberi pengaruh, baik pada jiwa orang dewasa 
maupun anak-anak, karena ia dapat mengasah rasa dan akal. Seni yang 
disajikan untuk anak-anak haruslah berbeda, baik kualitas, kuantitas, gaya 
bahasa, maupun metode penyampaiannya dari orang dewasa. 

Dalam pembelajaran bercerita, agar sebuah cerita memberikan makna dalam 
pembelajaran, seorang guru bahasa mestinya mampu memilih teks cerita yang 
bermakna. Pemilihan teks cerita tentunya disesuaikan dengan tuntutan Standar 
Kompetensi dan Kompetensi Dasat sebagaimana tertera dalam silabus. Untuk 
Standar Kompetensi “Mendengarkan pembacaan cerita rakyat” dengan 
Kompetensi Dasar “Menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita 
rakyat”, guru dapat memilih cerita rakyat yang bernuansa lokal. Artinya, guru 
tidak harus selalu memaparkan cerita rakyat yang terdapat dalam buku 
panduan/buku pegangan pembelajaran. Sebagai misal, dalam buku 
panduan/buku pegangan, juga buku teks untuk siswa, tertera cerita rakyat 
“Timun Emas”. Ini tidak selalu berarti guru harus bercerita tentang Timun Emas. 
Guru dapat saja berkreasi menggali cerita-cerita rakyat yang bernuansa lokal 
dan dekat dengan kehidupan anak.  

Berikut ini disajikan sebuah cerita rakyat yang bernuansa lokal untuk 
pembelajaran bercerita pada siswa SMP atau SMA di NAD. 

Putri Pukes (Inen Manyak Pukes) 
Cerita Rakyat Tanah Gayo 
(Penulis: Teuku Alamsyah) 

 
Tersebutlah di Tanah Gayo seorang putri yang bernama Pukes. Di tempat asal 
cerita ini, Putri Pukes lazim juga disapa sebagai Inen Manyak Pukes.  Putri 
Pukes sejak kecil hidup bahagia bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah 
adat gayo. Ketika menginjak usia dewasa, Putri  Pukes telah menjadi gadis 
yang cantik jelita, bertabiat santun, dan penuh pengabdian kepada kedua orang 
tuanya.  
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Sebuah keluarga di kampung tetangga mendengar berita tentang Putri Pukes 
dan dia berniat melamar Putri Pukes untuk menjadi menantunya. Putri Pukes 
akan dikawinkannya dengan putranya Banta Keumari. Datanglah utusan ke 
rumah orang tua Putri Pukes untuk melamar sang gadis. Singkat cerita, 
lamaran diterima dan waktu acara pernikahan pun sudah ditetapkan. 

Tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Pesta meriah ala Tanah Gayo pun berlang-
sung. Tetamu datang dari berbagai penjuru desa. Tidak lupa pula ditampilkan 
Tari Guel, Tari Reusam Beurume, dan Tari Putroe Bungsu. Semua tamu 
merasa terhibur. Acara pesta berlangsung tiga hari tiga malam.  

Esoknya adalah hari yang bersejarah bagi Putri Pukes. Ia harus rela berpisah 
dengan kedua orang tuanya, sanak saudaranya, handai tolan, dan rumahnya 
tercinta tempat ia mengukir kasih mesra bersama ayah bunda dan adik-
adiknya. Ia harus rela pula berpisah dengan tepian air tempat ia bermandi sejak 
kecil hingga ia dewasa. Semua itu harus ia tinggalkan. Putri Pukes akan 
mengiringi suaminya hidup bersama mertua di kampung suaminya. Sulit ia 
bayangkan kapan ia akan dapat kembali lagi ke kampung halamannya tercinta. 
Memang adat negerinya sudah demikian adanya. 

Ketika akan berangkat meninggalkan rumahnya, ibundanya berpesan, “Wahai 
anakku Putri Pukes. Kini engkau telah dewasa, engkau telah bersuami. Kami 
telah mendidikmu dengan segenap kemampuan yang ada. Kini tempuhlah 
hidupmu dan jadilah dirimu sendiri. Kemesraan yang pernah ada antara kita kini  
akan berganti dengan kemesraan dalam bentuk yang lain. Dengarlah kata-kata 
suamimu dan berbaktilah padanya sebagaimana layaknya seorang istri. 
Janganlah engkau pernah bermasam muka pada suamimu. Semoga engkau 
menemukan kebahagiaan dalam hidupmu anakku! Satu lagi pesanku, “Setelah 
meninggalkan rumah ini jangan sekalipun engkau menoleh ke belakang. 
Teruslah berjalan ke kampong suamimu. 

Di tengah perjalanan batas antara kampungnya dan kampung suaminya, 
kerinduan Putri Pukes tak terbendung lagi. Tanpa sadar ia menoleh ke 
belakang. Tampak olehnya sayup-sayup atap rumahnya dan tampak pula 
sepintas pohon Alpukat bergoyang bersama angin. Namun, tanpa diduga tiba-
tiba langit kelam, hujan turun disertai petir yang menggelegar. Putri Pukes dan 
suaminya terkesima. Setelah cuaca bersahabat kembali, Putri Pukes dan 
suaminya telah menjadi batu dan hingga kini batu tersebut dapat dijumpai di 
daerah perbatasan Kota Takengon menuju Bintang.       

Langkah-langkah yang lebih spesifik yang dapat ditempuh oleh guru dalam 
pelaksanaan pembelajaran bercerita adalah sebagai berikut. 

Langkah 1.  Menjalin Interaksi dengan Siswa 

Sebagai kegiatan awal pembelajaran, guru mengarahkan siswa pada situasi 
siap memasuki kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini antara lain dapat berupa (1) 
tanya jawab singkat mengenai cerita-cerita yang pernah didengar atau dibaca 
siswa, dapat juga pembelajaran dimulai dari sebuah kisah film yang 
diperkirakan dapat menarik minat siswa pada topik pembelajaran. Contoh 
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1 
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2 

Ket. 1: posisi siswa         
2. posisi guru 

(untuk siswa SMA), “Anak-anak, Romeo dan Juliet adalah sebuah kisah tragis 
kehidupan dua anak manusia yang berakhir dengan kematian. Kisah ini abadi 
sepanjang zaman. Selalu menarik untuk diceritakan dan didengar!” “Masih ingat 
siapa pengarang cerita Romeo dan Juliet?” 

“Hari ini topik kita adalah berbicara (guru menulis topik di papan tulis). 
“Indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah sebagai 
berikut....” “Sekarang kita akan membentuk formasi kelas. (guru memberikan 
beberapa instruksi) 

Langkah 2. Membentuk Formasi Kelas 

Formasi kelas yang disarankan dalam pembelajaran bercerita adalah duduk 
melingkar. Posisi guru berada di tengah-tengah lingkaran sebagaimana terlihat 
pada denah berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pembelajaran bercerita, disarankan formasi kelas berbentuk melingkar. 
Dalam lingkaran itu, guru sebagai pencerita mengambil posisi di tengah 
lingkaran atau di tengah-tengah para siswa. Di tengah lingkaran itu, guru harus 
bebas bergerak ke setiap sudut. Hanya terdapat sedikit ruang terbuka dalam 
lingkaran itu sebagai ‘pintu’ bagi guru masuk di tengah lingkaran. Di tengah 
lingkaran sebaiknya diletakkan sebuah kursi karena guru tidak mungkin 
sepenuhnya bercerita sambil berdiri. Adakalanya guru juga harus duduk. Akan 
lebih mantap lagi jika guru mengambil posisi duduk sesuai dengan tuntutan 
cerita. Contoh, “Pangeran itu pun bertitah dari singgasananya yang megah”. 
Pada penggalan ini cukup beralasan jika guru mengambil posisi duduk. 

Langkah 3. Pemberian Instruksi 

Setelah semua siswa duduk dalam formasi melingkar, guru memberikan 
beberapa petunjuk sebagai berikut. 

1) “Anak-anak! (Bapak atau Ibu) sudah mempersiapkan fotokopi teks cerita  
yang akan Bapak/Ibu bacakan sebentar lagi.” (membagikan teks cerita 
kepada semua siswa). “Ketika (Bapak atau Ibu) membacakan teks cerita, 
silakan anak-anak mengikutinya melalui teks yang sudah Bapak/Ibu 
bagikan. Penting untuk diingat, jangan ada yang membaca bersuara ketika 
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Bapak/Ibu membacakan cerita. “Upayakan perhatian sepenuhnya terpusat 
pada teks cerita yang dibacakan”.   

2) “Setelah pembacaan cerita selesai, setiap siswa (individu) menjawab 
pertanyaan-pertanyaan berikut!” (pertanyaan diberikan setelah pembacaan 
cerita selesai). 

  Tuliskan sisi yang paling menarik dari cerita tersebut!  
  Mengapa sisi itu paling menarik menurut pandanganmu! 
  Bagaimanakah karakter tokoh utama dalam cerita? 
  Apa yang akan Anda lakukan seandainya Anda tokoh utama cerita! 
  Tulislah nilai-nilai religius, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai moral 

yang terdapat dalam cerita! 
 

Langkah 4. Perubahan Formasi Kelas 

         (perubahan formasi kelas untuk kerja kelompok) 

1) Setelah tugas individu diperkirakan selesai dikerjakan oleh siswa (10 menit), 
langkah berikutnya adalah mengubah formasi kelas dari formasi melingkar 
menjadi formasi duduk berkelompok. Dalam kelompok, siswa saling sharing 
terhadap tugas yang sudah dikerjakan secara individu tadi dan hasil tugas 
individu disatukan menjadi tugas kelompok untuk dipresentasikan.  
 
catatan: pada setiap kelompok jangan ada ketua kelompok. Dalam 
kelompoknya, semua siswa adalah anggota kelompok) 

2) Presentasi hasil kerja kelompok (dapat berupa menempelkan hasil kerja 
kelompok pada dinding kelas atau pada papan tulis, dan seorang siswa 
mewakili kelompoknya mempresentasikan hasil kerja kelompok yang sudah 
ditempelkan) 

3)  Diskusi pleno 
4)  Pemberian penguatan, penyimpulan hasil pembelajaran, dan penentuan   

batas-batas tugas. 
 

Langkah 5. Penulisan Refleksi Pembelajaran 

1) Meminta semua siswa menulis refleksi terhadap pembelajaran sebagai 
salah satu dokumen portofolio. 

2) Jika waktu masih memungkinkan, mintalah salah seorang siswa 
membacakan refleksinya dan berilah komentar. 
 

Contoh Refleksi (Asrul Fuadi, kelas II SMP Negeri Antara)  

Pembelajaran hari ini berbeda. Selama menjadi siswa, baru hari ini saya 
mengikuti pelajaran yang suasananya lain dari biasa. Sungguh sangat 
menyenangkan. Ini sudah 13.30 WIB, tetapi saya belum merasa lelah dan 
belum merasa lapar. Waktu kerja kelompok tadi memang agak repot. Semua  
teman dalam kelompok saya mempertahankan ide masing-masing. Hasilnya, 
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kelompok kami adalah yang paling terakhir siap menyelesaikan tugas. Tapi 
Alhamdulillah walaupun ada sedikit ketegangan, tugas kami selesai juga.  

                                                                       

Komentar guru (ditulis di bagian bawah refleksi siswa) 

  Saya memang berharap pembelajaran hari ini bermakna bagi siswa. 
  Kerja sama dalam kelompok memang tidak mudah. Kita harus 

membiasakan diri mendengarkan gagasan orang lain karena setiap orang 
mempunyai gagasan, dan itu patut dihargai. Saling menghargai inilah 
sebetulnya salah satu tujuan kerja kelompok.  

 

2.  Dictoglos  

Dalam pembelajaran menyimak dengan strategi ini,  guru membacakan sebuah 
wacana singkat kepada siswa dengan kecepatan normal dan siswa diminta 
menuliskan kata sebanyak yang mereka mampu. Mereka kemudian bekerja 
sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk merekonstruksi wacana dengan 
mendasarkan kepada serpihan-serpihan yang telah mereka tulis. Strategi ini 
mirip dengan metode dikte tradisional, walaupun hanya bersifat superfisial. Ada 
empat tahap dalam teknik dictoglos ini. 

1) Persiapan. Pada tahap ini, guru mempersiapkan siswa menghadapi teks 
yang akan mereka dengar dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
dan mendiskusikan gambar stimulus, dengan membahas kosakata, dengan 
meyakinkan bahwa siswa tahu apa yang harus dilakukan, dan dengan 
meyakinkan bahwa siswa ada pada kelompok yang sesuai. 

2) Dikte. Siswa mendengarkan dikte dua kali. Pertama, mereka hanya 
mendengar dan mendapatkan gambaran umum teks tersebut. Kedua, 
mereka membuat catatan, dengan dimotivasi hanya untuk mencatat kata-
kata isi yang nantinya akan membantu mereka merekonstruksi teks. Untuk 
alasan konsistensi, lebih baik siswa mendengarkan teks tersebut melalui 
tape-recorder bukan dari teks bacaan guru. 

3) Rekonstruksi. Pada akhir dikte, siswa mengumpulkan catatan-catatan dan  
menyusun kembali teks versi mereka. Selama tahap ini perlu diingat bahwa 
guru tidak memberikan masukan bahasa kepada siswa. 

4) Analisis dan koreksi. Ada berbagai cara untuk menangani tahap ini. 
Pertama, setiap teks versi siswa bisa ditulis pada papan tulis atau 
ditayangkan melalui overhead proyektor (OHP). Kedua, teks bisa 
diperbanyak dan dibagi-bagikan kepada semua siswa. Ketiga, siswa bisa 
membandingkan versi mereka dengan teks asli, kalimat demi kalimat. 

Strategi dictoglos ini bisa menjadi jembatan yang berguna antara menyimak 
buttom-up dan top-down. Dalam kasus pertama, pembelajar terutama 
berurusan dengan bagaimana mengenali unsur-unsur individual di dalam teks 
(strategi buttom-up). Namun, selama diskusi kelompok kecil, beberapa atau 
semua strategi top-down mungkin disertakan. Pada strategi ini, pembelajar 
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akan mengintegrasikan pengetahuan “dalam kepala” atau background 
knowledge mereka. Melalui teknik dictoglos ini, pembelajar akan mampu: 

1) membuat prediksi-prediksi; 
2) membuat inferensi-inferensi tentang hal-hal yang tidak ada di dalam teks; 
3) akan mengenali topik teks; 
4) akan mengenali jenis teks (apakah naratif, deskriptif, anekdot, dan 

sebagainya); dan 
5) akan mengenali berbagai jenis hubungan semantik di dalam teks. 

Dengan demikian, strategi dictoglos mampu memanfaatkan prinsip bahwa dua 
kepala selalu lebih baik daripada satu kepala. Siswa mampu mengumpulkan 
dan memanfaatkan sumber-sumber, bahkan untuk siswa yang tergolong low-
level. Dengan bekerja sama, siswa akan mampu melakukan sesuatu di atas 
kompetensi mereka yang sebenarnya.  

Tentu saja, pembelajaran menyimak ini tidak harus mendominasi seluruh waktu 
dalam suatu tatap muka. Ia bisa diintegrasikan dalam pelajaran apa pun. Tahap 
pemanasan merupakan tahap yang paling cocok dan menyediakan cukup 
kesempatan untuk aktivitas menyimak ini (Azies dan Alwasilah, 2000).  

Contoh penerapannya dalam pembelajaran. 
Langkah 1. Persiapkanlah sebuah teks bacaan sepanjang satu atau dua 
                  paragraf  
Langkah 2. Bagilah siswa atas kelompok-kelompok. Setiap kelompok  
          terdiri atas 3 atau 5 orang. 
Langkah 3. Bacalah teks dengan kecepatan sedang. Instruksikan terlebih 
          dahulu agar semua siswa menyimak teks yang dibacakan. 
Langkah 4. Bacalah teks sekali lagi. Instruksikan agar semua siswa dalam 
                   kelompok  mencatat kata-kata yang dapat mereka tangkap 
                  dari teks yang dibacakan.  
Langkah 5. Semua kelompok merekonstruksi ulang teks yang dibacakan 
                   berdasarkan kata-kata atau penggalan kalimat yang mereka 
                  dapat dari hasil mencatat bahan simakan.  
Langkah 6. Presentasi hasil kerja kelompok. 
 

Contoh teks: 

Di sebuah negeri tinggallah seorang permaisuri tua. Raja negeri itu sudah lama 
mangkat. Permaisuri itu mempunyai seorang putri yang amat cantik parasnya. 
Putri itu telah bertunangan dengan seorang anak raja yang jauh negerinya. 
Ketika tiba waktunya akan kawin, bersiap-siaplah putri itu untuk berangkat ke 
negeri tunangannya. Di sanalah akan diadakan perhelatan perkawinan. 
Bundanya membekali dia dengan bermacam-macam perhiasan dari emas dan 
perak serta barang-baramg lain yang tak ternilai harganya. Semuanya 
disediakan oleh permaisuri itu karena ia sangat cinta kepada anaknya yang 
hanya seorang itu. Selain dari itu dititahkannya pula seorang pengasuh pergi 
bersama-sama untuk menjaga keselamatan putri itu dalam perjalanan. Masing-
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masing diberi seekor kuda untuk kendaraan. Kuda putri bernama Fallada dan 
binatang itu pandai berkata-kata. 

    

3.  Simon Berkata (Simon Says) 

Inilah barangkali permainan menyimak yang paling terkenal di antara 
permainan lain. Siswa kelas diberi serangkaian perintah, tetapi mereka hanya 
boleh patuh jika perintah itu diawali dengan Simon says .... contohnya adalah 
sebagai berikut: 

1. Stand up (tidak ada respons) 
2. Simon says, stan up (mereka berdiri) 
3. Simon says, clap twice (mereka bertepuk tangan) 
4. Clap three times (mereka diam) 
5. Sit down (mereka tetap berdiri) 
6. Simon says, touch your neighbour’s shoulder (mereka melakukannya) 
7. Pick up your pen (tidak ada respons) 
8. Simon says, write your name on ... 
 
Permainan ini akan menjadi lebih menarik jika dihubungkan dengan kompetisi 
antarkelompok. Dari sekian kelompok yang ada di kelas, guru bisa menentukan 
mana yang menjadi pemenang dengan menghitung kesalahan yang mereka 
lakukan. Pemenangnya adalah kelompok yang melakukan kesalahan paling 
sedikit dan/atau merespon perintah dengan benar dan cepat. 

4.  Nomor Telepon (Telephone Numbers) 

Bacalah dengan keras nomor telepon kemudian siswa menulis-kannya. 
Hasilnya dicek pada papan tulis. Cara lain yang lebih menarik adalah 
perdengarkanlah kepada siswa sebuah dialog. Dalam dialog tersebut 
disebutkan salah satu atau beberapa nomor telepon. Satu per satu nomor 
tersebut diperdengarkan kepada siswa dan siswa yang sebelumnya telah 
dikelompokkan tersebut diminta menuliskan nomor yang telah mereka dengar. 
Setelah berdiskusi, mereka diminta menuliskan nomor hasil ‘tangkapan’ mereka 
di papan tulis. Dengan nomor-nomor tersebut, guru bisa menentukan mana 
kelompok yang menang dengan membandingkan nomor mereka dengan nomor 
dalam tapescript. 

5.  Tampilan Jam (Clock Faces) 

Siswa menggambar lingkaran kecil pada secarik kertas. Pada saat guru 
membacakan waktu, mereka menggambar jarum jam pada posisi yang benar. 
Mereka tidak perlu menuliskan angka-angka dari 1-12 pada lingkaran tersebut. 
Permainan ini bisa dipadukan dengan keterampilan matematis siswa. Buatlah 
beberapa clock faces pada papan tulis sesuai dengan jumlah kelompok siswa. 
Pada model ini clock faces ini, guru menetukan posisi jarum (misalnya pada 
setiap 10 past 5, 15 to 11, 12 past  8, 15 to 7). 
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Tulislah nama setiap clock faces  sesuai dengan nama kelompok siswa 
tersebut. Sebagai contoh, kelompok A mempunyai clock faces A, yaitu 10 past 
5. Yang harus dilakukan siswa selanjutnya adalah merespons apa yang 
dikatakan guru, seperti “Your clock is 30 minute late”. Untuk kelompok A, siswa 
tentu harus menuliskan 5.40 (40 past 5) sebagai respons mereka. permainan ini 
sama dengan yang lain, juga bisa dikompetisikan. 

Pembelajaran menyimak dengan menggunakan tampilan jam ini dapat juga 
disajikan dalam bentuk cerita. Guru memperdengarkan sebuah cerita yang di 
dalamnya terdapat perputaran waktu. Siswa dalam kelom-poknya memindah-
mindahkan posisi jarum jam sesuai dengan perputaran waktu yang terdapat 
dalam cerita yang dibacakan/diperdengarkan. 

Contoh: 

Saya seorang peneliti bahasa-bahasa daerah di Nusantara. Saat ini saya 
berada di NAD untuk meneliti ragam dialek bahasa Aceh di Aceh Besar. Hari ini 
saya akan melakukan pengenalan wilayah penelitian. Perjalanan saya mulai 
dari Jantho menuju Seulimuem. Jam di tangan saya menunjukkan waktu tepat 
pukul 8.15. WIB. Dengan mengendarai sepeda motor, saya menuju Seulimuem. 
Dari Jantho ke Seulimeum menghabiskan waktu 13 menit. Di Seulimeum saya 
tidak singgah. Saya melanjutkan perjalanan menuju Sare. Dari Seulimeum ke 
Sare menghabiskan waktu 55 menit.   

 

B. Strategi Pembelajaran Membaca 

- Teknik Cloze 

Istilah cloze diambil dari persepsi psikologi gestal yang merupakan proses 
merupakan proses ‘menutup’ sesuatu yang belum lengkap. Dalam teknik cloze, 
tempat kosong sengaja disediakan dalam suatu wacana dengan 
menghilangkan kata-kata tertentu yang kesekian (ke-n: ke-5, ke-6, atau ke-7). 
Tugas siswa dalam tes ini adalah mengisikan kembali kata-kata yang 
dihilangkan tersebut. Untuk mengisikan kembali kata-kata itu secara tepat, 
siswa dituntut menguasai sistem gramatikal bahasa dan harus dapat 
memahami wacana.  

Kemampuan pembaca untuk mengisikan kata yang hilang dalam teks itu mirip 
dengan proses konstruktif. Jika konteksnya secara komplit bersifat redundan 
(melimpah/pengulangan), atau pengisian kata itu berupa peringatan, pengisian 
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data itu tidak berbeda dengan melengkapi pola visual yang belum sempurna. 
Akan tetapi, jika konteksnya belum dikenal, pengisian kata menjadi lebih sulit 
dilakukan karena kita harus memahami konteks itu terlebih dahulu. Itu 
sebabnya teknik cloze tepat digunakan untuk mengukur kemampuan pelajar 
untuk memahami suatu wacana (umumnya berupa tulisan, tetapi dapat juga 
secara lisan). 

Mengukur kemampuan berbahasa siswa menggunakan teknik close dapat 
dilakukan dengan memilih wacana yang ‘memaksa’ siswa untuk memahami 
wacana itu.  Untuk dapat memaksa siswa agar memahami wacana tersebut, 
wacana yang dipilih haruslah yang tingkat redundansinya rendah dan juga 
bukan merupakan wacana yang hanya dikenal oleh kelompok tertentu saja. 

Penghilangan kata dalam suatu wacana cloze dapat dilakukan dengan 
menghilangkan setiap kata yang ke-n atau menghilangkan setiap jenis kata 
tertentu; sifat, kerja, atau kata tugas (Nurgiantoro, 1995:183) 

Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Wilson Taylor (1953) dengan nama 
Cloze Procedure. Konsep ini menjelaskan tentang kecenderungan manusia 
untuk menyempurnakan suatu pola yang tidak lengkap secara mental menjadi 
satu kesatuan yang utuh; kecenderungan untuk mengisi atau melengkapi 
sesuatu yang sesungguhnya ada, namun tampak dalam keadaan yang tidak 
utuh; melihat bagian-bagian sebagai suatu keseluruhan. 

Berdasarkan konsep tersebut, Taylor mengembangkannya menjadi sebuah alat 
ukur keterbacaan wacana yang diberinya nama Cloze Procedure. Istilah ini juga 
dikenal dengan sebutan Teknik Isian Rumpang. Taylor menggambarkan teknik 
isian rumpang sebagai suatu metode yang dipergunakan untuk melatih daya 
tangkap pembaca/penyimak terhadap maksud/pesan penulis/pembicara 
dengan cara menyajikan secara tidak utuh dalam suatu wacana 
(merumpangkan bagian-bagian tertentu). Para pembaca/penyimak harus 
mampu mengolahnya menjadi sebuah pola yang utuh seperti wujudnya semula. 

Perhatikan contoh berikut. 

Anak perlu dikenalkan kepada alam sekitarnya sedini mungkin. Ini penting 
untuk perkembangan.................(1) dan emosinya. Anda dapat ...........(2) proses 
mekarnya bunga dan ..............(3) aneka warna bunga pada ..........(4). Kepada 
anak yang lebih ........(5) Anda dapat menceritakan bentuk ......(6) warna bunga 
yang indah ........(7), baunya yang harum, atau .........(8) membuat serangga 
tertarik dan ..........(9) untuk menghisap madu. 

Bandingkan dengan wacana di bawah ini! 

Selain, itu pengenalan ............(1) alam sekitar .......(2) penting ........(3) 
merangsang kepekaan  penginderaan anak. Tangannya bisa setiap kali 
disentuhkan ..........(4) permukaan ......(5) ujung daun ......(6) melatih alat 
perabanya. Anak .......(7) sudah pAndai berjalan .........(8) diajak menginjak 
rumput .........(9) berembun ........(10) pagi. 
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Pada dua contoh di atas, pembuatan teknik cloze tidak sama. 
Pengosongan/pelesapan kata pada wacana pertama dilakukan dengan tingkat 
keteraturan yang konsisten. Penghilangan kata pada wacana yang pertama 
dilakukan pada setiap kata kelima. Pelesapan baru dilakukan pada kalimat 
kedua, sedangkan kalimat pertama wacana tersebut dibiarkan hadir secara 
utuh. 

Pengosongan/pelesapan pada wacana kedua tidak dilakukan atas dasar 
keteraturan jarak. Penghilangan kata pada wacana tersebut tampak tidak 
konsisten atau tidak sistematis berdasarkan jarak. Kalau diperhatikan dengan 
cermat, penghilangan kata dalam wacana kedua berpola jenis kata. Kata-kata 
yang dilesapkan adalah kata yang berjenis kata tugas. 

Bandingkan dengan teks aslinya berikut ini. 

Wacana I 

Anak perlu diperkenalkan pada alam sekitarnya sedini mungkin. Ini penting 
untuk perkembangan intelektual dan emosinya. Anda dapat menceritakan 
proses mekarnya bunga dan mengenalkan aneka warna bunga pada anak. 
Kepada anak yang lebih besar, Anda dapat menceritakan bentuk dan warna 
bunga yang indah serta baunya yang harum atau yang membuat serangga 
tertarik dan datang untuk menghisap madu. 

Wacana II 

Selain itu pengenalan terhadap alam sekitar juga penting untuk merangsang 
kepekaan penginderaan anak. Tangannya bisa setiap kali disentuhkan ke 
permukaan daun dan ujung daun untuk melatih alat perabanya. Anak yang 
sudah pandai berjalan dapat diajak menginjak rumput yang berembun setiap 
pagi. 

Jawaban siswa untuk mengisi cloze dalam fungsinya sebagai alat ukur 
hendaknya tepat benar, yakni kata yang persis sama dengan teks aslinya. Jika 
jawaban yang dikehendaki oleh wacana I di atas terdiri atas: (1) intelektual, (2) 
menceritakan, (3) mengenalkan, (4) anak, (5) besar, dan seterusnya, demikian 
pula seharusnya siswa mengisi/menjawabnya. Cara ini biasanya dimaksudkan 
untuk dipergunakan oleh sekelompok besar siswa dalam kelas yang besar. 

Dalam kenyataannya, penggunaan teknik cloze tidak terlalu menuntut jawaban 
persis dari siswanya. Kata-kata yang bersinonim atau kata-kata yang dapat 
menggantikan kedudukan kata asli, baik ditinjau dari segi makna atau struktur 
kalimatnya, dapat juga diterima sebagai jawaban yang benar.  Cara ini 
biasanya digunakan dalam teknik pengajaran yang dimaksudkan untuk melatih 
keterampilan siswa membaca (Harjasujana dan Mulyati, 1997). 

C. Strategi Pembelajaran Menulis 

Terdapat bermacam strategi pembelajaran menulis yang dapat diterapkan oleh 
guru di kelas. Berikut ini dikemukakan beberapa alternatif pembelajaran 
menulis yang dapat diimplementasikan guru di kelas. 
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1. Kerja sama kelas 

Strategi pembelajaran kerja sama kelas ini terutama dimaksudkan untuk 
pembelajaran menulis paragraf (paragraf narasi,  deskripsi,  persuasi, 
eksposisi, dan argumentasi). Pelaksanaan strategi ini mengikuti tahapan 
berikut. 

a. Bagilah kelas atas kelompok-kelompok (satu kelompok 8-10 orang) 
b. Mintalah pada setiap kelompok menentukan sebuah topik yang akan ditulis. 

Topik dapat juga ditentukan oleh guru. Misalnya tentang warna: hitam, 
putih, merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan warna-warna yang lain. 

c.  Mintalah setiap kelompok memilih salah satu warna.  
d.  Setiap siswa dalam kelompok menulis satu kalimat yang berhubungan 

dengan warna yang mereka pilih. 
e. Hasil akhir adalah setiap kelompok menghasilkan satu paragraf yang 

dibangun bersama. 
f. Pemajangan hasil kerja kelompok 
g. Presentasi 
h. Diskusi 
i. Penguatan dari guru menyangkut penggunaan kaidah-kaidah bahasa 

dalam menulis. 
 

2. Menulis Berdasarkan Media Gambar 

Gambar dalam konteks ini lebih berperan sebagai stimulus untuk menulis. Pada 
aktivitas ini, guru dapat menggunakan gambar yang berasal dari koran, 
majalah, atau sumber-sumber lain atau gambar buatan guru sendiri. Subjek 
gambar dapat berupa seorang tokoh terkenal, pemandangan lokal, sebuah 
peristiwa, gambar bangunan, tempat atau bangunan bersejarah. Aktivitas 
pembelajaran dapat dimulai dengan meminta siswa menulis pertanyaan-
pertanyaan tentang gambar. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab 
dalam bentuk tulisan deskriptif. 

Contoh: 

a. Perhatikan gambar di bawah ini baik-baik. 
b. Tulislah pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan gambar tersebut. 
c. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kamu buat hingga 

membentuk sebuah paragraf.  
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Gambar yang dijadikan sebagai stimulus untuk menulis dapat juga berupa 
gambar seri. Antara gambar yang satu dan gambar yang lain mempunyai kaitan 
maksud atau cerita yang membentuk situasi konteks tertentu. Gambar-gambar 
tersebut dapat diberi nomor urut yang menunjukkan urutan peristiwa, dapat 
pula tanpa nomor sehingga menuntut siswa untuk menemukan sendiri kaitan 
peristiwa dalam gambar.  

3. Menulis Surat 

Menulis surat dapat dijadikan sebagai salah satu strategi pembelajaran 
menulis. Jenis surat yang ditulis dapat berupa surat pribadi dan dapat pula 
berupa surat resmi. Jika menulis lebih menekankan pada ketepatan struktur 
bahasa, menulis surat resmi lebih diutamakan, misalnya surat lamaran 
pekerjaan atau surat undangan. Untuk menulis surat lamaran pekerjaan, 
umpamanya, guru dapat memanfaatkan iklan di surat kabar tentang lowongan 
kerja. Siswa diminta menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan lowongan 
kerja yang tertera pada iklan. Untuk surat undangan, siswa dapat diminta 
menulis undangan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan OSIS.  

 

4.  Menyelesaikan Cerita 

Pembelajaran menulis model ini dapat dilakukan secara kelompok atau 
individu. Langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut. 

a. Pilihlah sebuah teks yang sesuai dengan tingkatan siswa (SMP/MTs, 
SMA/MA) 

b. Teks difotokopi sebanyak jumlah siswa di kelas. 
c. Bentuklah formasi kelas (formasi huruf U atau kelompok-kelompok kecil, 3 

orang per kelompok atau berpasangan) 
d. Bagilah teks kepada semua siswa. 
e. Mintalah mereka membaca dalam hati teks tersebut. 
f. Secara individu atau berkelompok mintalah mereka melanjutkan isi cerita 

atau mengakhiri isi cerita yang ada pada teks yang dibagikan. 
g. Presentasi, diskusi, penguatan, dan simpulan pembelajaran. 
 

Contoh Teks! 

Di sebuah pulau yang terpencil jauh di tengah lautan tinggallah sepasang suami 
istri dengan rukun dan damai. Mereka tidak pernah mengalami persengketaan.  
Namun, pada suatu senja ketika sang suami kembali dari laut, ia menemukan 
sepotong cermin terletak di pantai. Diambilnya cermin itu dan alangkah heran 
hatinya melihat bayangan manusia di dalamnya. “Inilah agaknya ayahku yang 
meninggal beberapa bulan yang lalu,” pikirnya. 

Cepat-cepat ia pulang ke rumah. Cermin itu dibungkusnya, lalu disimpan di 
bawah tempat tidur. Hal ini tidak diceritakannya kepada istrinya. Keesokan 
harinya, ketika istrinya membersihkan tempat tidur, ia menemukan bungkusan 
itu. Alangkah terkejutnya dia setelah membukanya dan menemukan ada 
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gambar seorang wanita di dalam benda yang dibungkus dengan rapi itu. 
“Suamiku sudah berkhianat,” pikirnya. “Dulu ia berjanji akan setia sampai mati.” 
“Rupanya sewaktu ke laut, ia mengambil kesempatan mencari wanita lain.” 

Ketika suaminya pulang dari laut senja hari, dia tidak menyambutnya dengan 
senyum seperti biasanya, tetapi dengan omelan dulu. “Kamu mengatakan 
bahwa sayalah satu-satunya wanita dalam hidupmu!” “Kamu berjanji setia 
sampai mati, tetapi sekarang kamu punya wanita simpanan!” “Ada apa ini?” 
“Mengapa kamu bilang saya punya wanita simpanan?” tanyanya. “Ini lihatlah!” 
teriak sang istri sambil menyerahkan cermin itu kepada suaminya. Sang suami 
melihat ke dalam cermin kemudian berkata,  “Lihatlah baik-baik!” “Ini kan 
gambar mendiang ayahku!” 

(selesaikanlah cerita ini versi kamu masing-masing!)     

Pembelajaran menulis model ini dapat juga dipadukan dengan kemampuan 
siswa menerapkan kaidah ejaan khususnya menyangkut penggunaan kata 
depan dan tanda baca. Teks yang diberikan kepada siswa tidak diberi tanda 
baca apa pun dan penulisan kata depan juga diabaikan. Tugas siswa adalah 
menulis ulang teks dengan menerapkan kaidah penggunaan huruf kapital, 
penulisan kata depan, dan penggunaan tanda baca secara tepat. Tugas 
menyelesaikan cerita tetap diberikan.  

 

Petunjuk! 

1) Tulislah kembali teks di bawah ini dengan menerapkan kaidah EYD 
(penulisan kata depan, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan tanda baca) 

2) Tambahkan paragraf versi Anda untuk mengakhiri cerita tersebut! 

3)  Berilah judul yang sesuai untuk teks tersebut.   

disebuah pulau yang terpencil jauh ditengah lautan tinggallah sepasang suami 
istri dengan rukun dan damai mereka tidak pernah mengalami persengketaan 
namun pada suatu senja ketika sang suami kembali dari laut ia menemukan 
sepotong cermin terletak dipantai diambilnya cermin itu dan alangkah heran 
hatinya melihat bayangan manusia didalamnya inilah agaknya ayahku yang 
meninggal beberapa bulan yang lalu pikirnya. 

cepat-cepat ia pulang kerumah cermin itu dibungkusnya lalu disimpan dibawah 
tempat tidur hal ini tidak diceritakannya kepada istrinya keesokan harinya ketika 
istrinya membersihkan tempat tidur ia menemukan bungkusan itu alangkah 
terkejutnya dia setelah membukanya dan menemukan ada gambar seorang 
wanita didalam benda yang dibungkus dengan rapi itu suamiku sudah 
berkhianat pikirnya dulu ia berjanji akan setia sampai mati rupanya sewaktu 
kelaut ia mengambil kesempatan mencari wanita lain. 

ketika suaminya pulang dari laut senja hari dia tidak menyambutnya dengan 
senyum seperti biasanya tetapi dengan omelan dulu kamu mengatakan bahwa 
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sayalah satu-satunya wanita dalam hidupmu kamu berjanji setia sampai mati 
tetapi sekarang kamu punya wanita simpanan ada apa ini mengapa kamu 
bilang saya punya wanita simpanan tanyanya ini lihatlah teriak sang istri sambil 
menyerahkan cermin itu kepada suaminya sang suami melihat ke dalam cermin 
kemudian berkata lihatlah baik-baik ini kan gambar mendiang ayahku. 

(selesaikanlah cerita ini versi kamu masing-masing!)    

 

5. Menulis dengan Memanfaatkan Benda 

Benda sebagai media dalam pembelajaran menulis model ini dapat benda apa 
saja. Benda-benda dimaksud adalah benda nyata bukan gambar suatu benda. 
Benda-benda itu boleh benda yang disiapkan sendiri oleh guru, boleh juga 
benda-benda yang dimiliki oleh siswa, misalnya alat-alat tulis, kacamata, 
sepatu, bahkan bisa juga baju seragam mereka.  Siswa diminta menulis tentang 
benda yang dipilihnya. Sebagai contoh, siswa A memilih benda kacamata. Dia 
menulis tentang kacamata.   

Kacamata 

Waktu aku masih kecil, kelas II SD, aku sudah senang membaca. Aku suka 
membaca buku cerita terutama buku cerita yang bergambar. Waktu itu, di 
kampung kami belum ada listrik. Kalau malam hari, aku membaca memakai 
lampu teplok. Aku membaca sambil tidur. Hal ini berlangsung terus hingga aku 
kelas V.  

Masa-masa awal aku duduk di kelas V, penglihatanku mulai suram. Aku 
merasa tidak begitu jelas melihat tulisan guru di papan tulis. Demikian juga 
mataku terasa perih dan berair ketika membaca tulisan yang hurufnya kecil. 
Untung pada tahun itu, aliran listrik sudah mulai masuk di kampung kami. Aku 
tidak lagi membaca memakai lampu teplok. Namun, meskipun waktu itu aku 
membaca dengan penerangan listrik, tak urung, mataku tetap terasa perih. 
Sejak waktu itu kondisi penglihatanku semakin bertambah parah.  

Melihat kondisiku yang demikian, ayah membawaku ke dokter mata di kota. 
Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa aku harus memakai kacamata. 
Sejak itulah kacamata menjadi teman setiaku  untuk berbagai keperluan. 
Pandanganku akan suram jika tak berkacamata..  

Suatu hari guru membawa mangga ke ruang kelas untuk pembelajaran 
menulis. Semua siswa diminta menulis sesuatu yang berkenaan dengan 
mangga. Berikut ini petikan sebuah hasil karya siswa. 

Kenanganku  

Enam tahun yang lalu, waktui itu aku kelas V SD. Ibuku tercinta mengupas 
mangga. Kala itu, kami hanya berdua di teras depan. Mangga harum manis 
yang dipetik oleh ayah di kebun kami tiga hari yang lalu sudah matang. Malam 
itu selesai salat magrib, ibu mengajakku duduk di teras depan rumah kami. Di 
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tangannya ada pisau dan sebuah mangga yang ditaruhnya di dalam piring 
kaleng. Kami duduk dan berbincang. Ibu mulai mengupas mangga pelan-pelan. 
Setelah semua kulit mangga terkupas, ibu memotong mangga itu bagian demi 
bagian. Setiap bagian yang dipotongnya diberikan kepadaku. Kami terus 
ngobrol. Ibu bercerita banyak tentang masa kecilnya. Tanpa terasa mangga di 
tangan ibuku sudah habis. Yang tersisa hanya bijinya. Kusadari waktu itu 
bahwa ibuku tak makan sepotong pun mangga yang dikupasnya. Semua aku 
yang makan. Ketika itu kutanyakan padanya, ibu hanya mengatakan bahwa dia 
sudah puas melihat aku menikmati mangga yang dikupasnya.  

Hari ini, ketika kulihat mangga seakan kulihat lagi tangan ibuku mengupas 
mangga. Terngiang di telingaku cerita tentang masa kecilnya bagai sebuah 
simponi. Masih kuingat raut wajahnya tersenyum manis melihat diriku 
menikmati mangga yang dikupasnya. Sayangnya, hari ini semua itu adalah 
kenangan. Ibuku tercinta telah menghadap-Nya kala diriku belum tamat SD. 
Sebuah mangga dalam hidupku adalah sebuah kenangan. Kenangan manis 
yang senantiasa bersemayam di relung jiwa. Kenangan manis akan orang 
tercinta. 

(Sumber: Alamsyah, 2009)  

6. Menulis dan Menjawab Pertanyaan 

Strategi ini dapat diterapkan oleh guru dengan beragam model bergantung 
kepada kreativitas guru. Model-model yang dimaksud adalah semacam 
pengintegrasian aspek-aspek keterampilan berbahasa. Misalnya, integrasi 
antara keterampilan menyimak dan menulis, membaca dan menulis, ataupun 
berbicara dan menulis. Berikut ini dipaparkan strategi Menulis dan Menjawab 
Pertanyaan dalam bentuk integrasi membaca dan menulis. Langkah-langkah 
yang disarankan untuk ditempuh adalah sebagai berikut. 

Model 1 

a. Pilihlah sebuah teks sepanjang maksimal tiga halaman.  
b. Bagilah teks tersebut kepada semua siswa. 
c. Mintalah mereka membaca dalam hati teks yang sudah dibagikan. 
d. Berilah tugas kepada setiap untuk menulis pertanyaan yang 

berhubungan dengan teks. Pada setiap akhir paragraf, guru dapat 
memandu dengan kata tanya yang dapat digunakan oleh siswa 
(misalnya, apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana) 

e. Mintalah mereka menjawab semua pertanyaan yang sudah mereka tulis. 
f. Lanjutkan pembelajaran dengan diskusi terhadap hasil kerja siswa. 
g. Pemberian penguatan dan simpulan pembelajaran. 

 

Model 2 

a. Pilihlah sebuah teks sepanjang maksimal tiga halaman. 
b. Bagilah siswa atas empat kelompok (jumlah kelompok upayakan genap) 
c. Bagilah teks kepada semua siswa dalam setiap kelompok. 
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d. Secara berkelompok tugaskanlah mereka menulis pertanyaan terhadap 
isi teks sesuai dengan panduan pertanyaan. 

e. Tukarkanlah pertanyaan setiap kelompok. Misalnya kelompok A dan 
kelompok C, kelompok B dan kelompok D. 

f. Mintalah mereka menjawab pertanyaan yang sudah diajukan oleh 
kelompok lain. 

g. Jika ada pertanyaan kelompok yang kurang tepat, mintalah mereka 
mengomentarinya secara tertulis. 

h. Bandingkan hasil kerja setiap kelompok. 
i. Presentasi, diskusi, pemberian penguatan, dan simpulan pembelajaran. 

 

Contoh Teks 

SINGA DAN TIKUS 

Di hutan, hiduplah seekor singa yang dijuluki Si Raja Hutan karena ia besar dan 
sangat kuat. ia menjadi pemimpin seluruh binatang yang ada di hutan tersebut. 
Jika mengaum, suaranya sangat keras, menakutkan dan menggetarkan seluruh 
isi hutan. Ia sangat berwibawa. (apa, di mana, mengapa) 

Alkisah, di hutan ini hidup juga sekelompok tikus yang tinggal di dalam lubang-
lubang di antara bebatuan. Tikus-tikus ini tidak mengenal Singa Si Raja Hutan 
karena jarang keluar dari sarangnya. (mengapa) 

Pada suatu hari, mereka keluar untuk bermain di atas bebatuan tempat mereka 
tinggal. Mereka berlompatan dengan riangnya. Kemudian, salah seekor dari 
tikus-tikus itu melompat tinggi. Ia terjatuh, jauh dari tempatnya melompat tadi. 
Dan, ternyata ia terjatuh tepat di atas kepala Singa yang sedang tidur lelap. 
(apa)  

Singa terbangun kaget. Ia kemudian berdiri. Wajahnya teramat marah. 
Mulutnya menganga, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam menakutkan. 
Terdengarlah aumannya yang sangat keras. Tikus-tikus tadi tersentak kaget. 
Mereka berlarian ke dalam bebatuan tempat mereka tinggal. Sementara Tikus 
yang terjatuh ke muka Singa tadi terdiam tidak bergerak sedikit pun dari 
tempatnya. (mengapa) 

Sang Raja Hutan melihat Tikus kecil itu. Ia menangkap dan mengangkatnya 
tinggi-tinggi. Si Tikus menjerit ketakutan. “Cit... cit... cit...” “Herrrggh... diamlah 
kau, Tikus kecil,” bentak Singa. “Kau makhluk lemah. Beraninya kamu berjalan 
di atas mukaku, sehingga mengganggu tidurku. Apa kau tidak takut? Aku akan 
membunuhmu!” kata Singa mengancam. (apa) 

Tikus semakin ketakutan. Ia coba memberanikan diri. “Tolonglah, ampuni 
hamba, Tuan!. Jangan bunuh hamba. Mungkin suatu saat Tuan membutuhkan 
hamba.” (apa) 

Mendengar itu Singa tertawa. “Apa? Kau makhluk kecil dan lemah kubutuhkan? 
Aku adalah Raja di hutan ini dan seisi hutan ini tunduk padaku,” Singa 
menjelaskan. “Tapi, baiklah, aku yang besar ini malu rasanya membunuh 
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makhluk kecil sepertimu. Nasibmu beruntung hari ini.  Pergilah!” Singa 
menghardik. (apa) 

Kemudian, Singa melempar tikus jauh-jauh. “Terima kasih, Tuan!” teriak Tikus, 
yang segera saja berlari. Tikus kembali pada saudara-saudaranya. Ia 
menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya. “Sungguh Raja Hutan 
itu baik sekali, telah melepaskan dan memaafkanku. Aku akan membalas 
kebaikannya itu,” katanya. (apa) 

Suatu hari, Singa sedang berjalan-jalan di tengah hutan. Ia melihat sepotong 
daging yang besar di dalam jala. Ia tak sadar kalau itu perangkap pemburu. Ia 
makan daging itu dengan lahap. Lalu Singa pun terperangkap. Ia berusaha 
melepaskan diri dari perangkap itu. Namun, ia tak mampu melakukannya. Ia 
mengaum keras, menggetarkan seisi hutan. (bagaimana) 

Berdatanganlah singa yang lain, istri, anak, dan saudara-saudaranya. Singa 
betina maju dan berusaha melepaskan tali perangkap dengan cakar-cakarnya 
yang tajam. Tapi, ia tak herhasil. Kemudian, majulah anak-anaknya, singa-
singa kecil, dan bersama-sama memutuskan tali perangkap itu. Juga tak 
berhasil. Singa yang lain maju melakukan hal yang sama. Hasilnya pun sama. 
(apa) 

Si Raja Hutan yang terperangkap itu kembali mengaum keras, sampai 
terdengar oleh Tikus yang terjatuh di wajah Singa tempo hari. Ia keluar dari 
lubangnya dan berlari ke arah datangnya suara. Ia melihat Singa yang 
terperangkap. (mengapa)  

“Jangan takut, Tuan. Aku datang membantumu,” katanya. Singa-singa yang 
berada di situ melihat ke arahnya dengan heran. “Kami saja yang besar dan 
kuat tak mampu melakukannya, apalagi kamu yang lemah dan kecil,” kata 
mereka sangsi. 

“Aku akan mencobanya,” jawab Tikus. Tikus mulai menggigit tali jerat dengan 
gigi-giginya yang tajam. Akhirnya, terputuslah tali-tali itu satu per satu, sampai 
salah satu kaki singa bisa terlepas. Tetapi, Singa yang besar itu tetap belum 
dapat melepaskan dirinya. Tikus itu pun terus menggigit tali-tali itu sampai 
akhirnya badan Singa terlepas semua. Singa bangun dan berteriak gembira 
bersama singa-singa lain. Ia sangat berterima kasih pada Tikus yang telah 
menolongnya. 

“Ketika melepaskanmu dulu, aku tidak berpikir sama sekali bahwa suatu saat 
kau dapat menolongku. Lalu menyelamatkanku dari bahaya seperti yang kau 
lakukan sekarang ini. Ketika itu, aku memaafkanmu karena kau makhluk kecil 
dan lemah. Sekarang, aku tahu bahwa siapa pun dapat menolong yang lain. 
Makhluk yang lemah sekalipun. Terima kasih atas pertolonganmu,” ucap Singa. 

“Sama-sama, Tuan,” kata Tikus. Tikus itu pergi dengan membawa pengalaman 
baru baginya. Ia berlari dan ingin segera menceritakan hal itu pada teman-
temannya. 

(Sumber: Majid A. Abdul Aziz, 2002). 
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7. Menulis Ulang Teks  

Strategi pembelajaran menulis dalam bentuk Menulis Ulang Teks dapat 
dipadukan atau diintegrasikan dengan pembelajaran keterampilan menyimak 
dan membaca. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk pelaksanaan 
strategi ini adalah sebagai berikut. 

Alternatif 1 (integrasi menyimak dan menulis) 

a. Pilihlah sebuah teks yang panjangnya maksimal 2 halaman. 
b. Perbanyaklah teks tersebut untuk semua siswa. 
c. Bentuklah formasi kelas melingkar (guru berada di tengah lingkaran) 
d. Bagilah teks kepada semua siswa. 
e. Bacalah teks tersebut dengan suara nyaring sebanyak 1 kali dan mintalah 

siswa menyimak pembacaan teks sambil memperhatikan (membaca dalam 
hati) teks yang ada pada mereka. 

f. Untuk memastikan siswa menyimak pembacaan teks, guru dapat meminta 
siswa melanjutkan membaca satu atau dua kalimat. Kemudian guru 
melanjutkan membaca teks dan meminta siswa yang lain melanjutkan satu 
atau dua kalimat. 

g. Setelah pembacaan teks selesai, guru menarik kembali semua teks yang 
dibagikan kepada siswa. 

h. Siswa diminta menulis ulang isi teks dengan bahasa mereka sendiri. 
i. Presentasi, diskusi, pemberian penguatan, dan menyimpulkan 

pembelajaran.   
 

Alternatif 2 (integrasi membaca dan menulis) 

a. Pilihlah sebuah teks yang panjangnya maksimal 2 halaman. 
b. Perbanyaklah teks tersebut untuk semua siswa. 
c. Bentuklah formasi kelas melingkar (guru berada di tengah lingkaran) 
d. Bagilah teks kepada semua siswa. 
e. Mintalah semua siswa membaca dalam hati teks yang sudah dibagikan. 

Pada waktu membaca, siswa tidak diperkenankan menulis. 
f. Tentukanlah lamanya waktu bagi siswa untuk membaca teks (10-20 menit) 
g. Setelah waktu yang ditetapkan untuk membaca teks selesai, guru menarik 

kembali semua teks yang dibagikan kepada siswa. 
h. Siswa diminta menulis ulang isi teks dengan bahasa mereka sendiri. 
i. Presentasi, diskusi, pemberian penguatan, dan menyimpulkan 

pembelajaran.   
 

 
 
D. Strategi Pembelajaran Berbicara 
1. Debat Aktif 

Debat bisa menjadi satu metode berharga yang dapat mendorong pemikiran 
dan perenungan terutama kalau siswa diharapkan dapat mempertahankan 
pendapat yang bertentangan dengan keyakinan mereka sendiri. Ini merupakan 
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strategi yang secara aktif melibatkan semua siswa di dalam kelas bukan hanya 
pelaku debatnya saja.  

Langkah-langkah: 

a. Kembangkan sebuah pernyataan kontroversial yang berkaitan dengan 
materi pelajaran. 

b. Bagi kelas kedalam dua tim. Mintalah satu kelompok berperan sebagai 
pendukung atau kelompok yang ‘pro” dan kelompok lain menjadi penentang 
atau “kontra”. 

c. Berikutnya buat dua sampai empat subkelompok dalam masing-masing 
kelompok debat. Misalnya, dalam kelas dengan 24 orang siswa anda dapat 
membuat tiga subkelompok “pro” dan tiga subkelompok “kontra” yang 
masing-masing terdiri atas empat orang. Setiap subkelompok diminta 
mengembangkan argumen yang mendukung masing-masing posisi, atau 
menyiapkan urutan daftar argumen yang bisa mereka diskusikan atau 
mereka seleksi. Pada akhir diskusi, setiap subkelompok memilih seorang 
juru bicara. 

d. Siapkan dua sampai empat kursi (tergantung pada jumlah subkelompok 
yang ada) untuk para juru bicara pada kelompok “pro” dan jumlah kursi 
yang sama untuk kelompok “ kontra”. Siswa lain duduk di belakang juru 
bicara. Mulailah debat dengan cara juru bicara mempresentasikan 
pandangan mereka. Proses ini disebut argumen pembuka. 

e. Setelah mendengarkan argumen pembuka, hentikan debat dan kembali ke 
subkelompok. Setiap subkelompok diminta untuk mempersiapkan argumen 
yang menolak argumen pembuka dari kelompok lawan. Setiap 
subkelompok memilih juru bicara usahakan yang baru. 

f. Lanjutkan kembali debat. Juru bicara yang saling berhadapan diminta untuk 
memberi argumen penentang. Ketika debat berlangsung, peserta yang lain 
didorong untuk memberi catatan yang berisi usulan argumen atau 
bantahan. Siswa diperbolehkan untuk bersorak atau bertepuk tangan untuk 
masing-masing argumen dari wakil kelompok mereka. 

g. Pada saat yang tepat, akhiri debat. Tidak perlu menentukan kelompok 
mana yang menang, buatlah kelas melingkar. Pastikan bahwa kelas 
terintegrasi dengan meminta mereka duduk berdampingan dengan mereka 
yang berada di kelompok lawan. Diskusikan apa yang telah dipelajari oleh 
siswa dari pengalaman debat tersebut. Minta siswa untuk mengidentifikasi 
argumen yang paling baik menurut mereka. 

 

Variasi 

Tambahkan satu kursi kosong untuk juru bicara. Biarkan siswa mengisi kursi 
kosong ini kapanpun mereka menginginkannya. Mulailah segera aktivitas debat 
argumen pembuka. Lanjutkan dengan debat normal, tapi secara berulang-
ulang, gantilah juru bicaranya. 
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2. Wawancara 
Tujuan: Siswa dapat berwawancara dengan orang lain dengan bahasa yang 
logis, runtut, dan tepat. Siswa disuruh mewawancarai orang lain. Lalu siswa 
tersebut menuliskan hasil wawancara tersebut. 

Alat yang diperlukan:  Lembar daftar pertanyaan. 

(Kegiatan dilakukan secara perorangan maupun kelompok). 

Cara Menerapkan: (1) guru memberikan penjelasan singkat tentang kegiatan 
hari itu, (2) guru memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk memilih 
tokoh, pekerja, atau siapa saja yang dimungkinkan dapat ditemuinya, (3) siswa 
menulis daftar pertanyaan yang akan mereka wawancarakan, (4) siswa saling 
mereviu daftar pertanyaan yang dibuatnya, (5) siswa melakukan wawancara di 
luar jam sekolah berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah direviu oleh 
temannya, (6) ketika di dalam kelas kembali, siswa melaporkan hasil 
wawancaranya secara lisan di depan kelompok (7) siswa menuliskan hasil 
wawancaranya ke dalam tulisan, (8) guru merefleksikan hasil pembelajaran hari 
itu. 

 

3. Pidato Tanpa Teks 

Tujuan: Siswa mampu berpidato dengan lancar tanpa menggunakan teks. 
Siswa secara bergantian melakukan pidato di depan kelompok lain dengan 
tema sesuai ide mereka. Dalam  waktu yang ditentukan, siswa melakukan 
pidato secara bergantian. Tugas siswa yang sudah atau belum melakukan 
pidato mengadakan pengamatan dan penilaian pada setiap siswa yang sedang 
berpidato, mengenai kelebihan dan kekurangannya. 

(Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok). 

Cara menerapkan:    (1) guru memberikan gambaran singkat tentang cara 
pelaksanaan pembelajaran pada saat itu,  (2) siswa membuat peta pikiran, (3) 
siswa mengidentifikasikan butir peta pikiran yang dibuat, (3) setiap siswa 
berpidato dengan peta pikiran yang dibuatnya di depan kelompok lain selama 
10 menit, (5) siswa di kelompok lain memberikan penilaian, (6) siswa yang 
terbaik menurut penilaian kelompok diberi kesempatan berpidato di depan 
kelompok besar/kelas, (7) guru merefleksikan pembelajaran saat itu. 

 

4. Menjadi Pembawa Acara 

Tujuan: Siswa dapat menjadi pembawa acara dengan baik, lancar, dan runtut 
dalam resepsi, upacara, atau pergelaran. Siswa memilih acara yang ingin 
dibawakannya. Dalam membawakan acara, siswa dapat pula berpasangan. 

Alat yang diperlukan: Mike atau pengeras suara. 

(Kegiatan dapat dilakukan secara perorangan maupun berpasangan). 
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Cara menerapkan: (1) guru memberikan penjelasan singkat tentang kegiatan 
yang akan dilaksanakan hari itu, (2) siswa memilih sendiri acara yang ingin 
dibawakannya, (3) siswa menyusun acara, (4) siswa tampil sebagai pembawa 
acara di depan kelompok, (5) siswa lain mengikuti jalannya acara, secara 
bergilir mereka bergantian membawakan, (6) siswa lain memberi komentar 
tentang penampilan temannya, (7) guru merefleksikan hasil pembelajaran hari 
itu. 

 

E.   Rancangan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Rancangan program pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan 
dan pengajaran yang dianut dalam kurikulum. Kurikulum, khususnya silabus,  
menjadi acuan utama dalam penyusunan  program pembelajaran. Namun, 
kondisi lingkungan sekitar, kondisi siswa dan guru merupakan hal penting yang 
tidak boleh diabaikan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 
tentang Standar Proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, 
dinyatakan bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan 
belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan 
pendidikan berkewajiban menyusun  RPP secara lengkap dan sistematis agar 
pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 
ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 
bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 
RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali 
pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan 
yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. 
Komponen RPP terdiri dari: Identitas mata pelajaran, standar kompetensi,  
kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, 
materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran 
(pendahuluan, inti, penutup), penutup, dan penilaian hasil belajar, dan sumber 
belajar. 
Berikut ini ditampilkan sebuah contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Bahasa Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodologi Pembelajaran – MGMP  43 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Jenjang Pendidikan              : SMP/MTs 
Mata Pelajaran                     : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester                   : VII/1  
Waktu                                   : 2 x 40 menit (1 x Pertemuan) 
 

I.   Standar Kompetensi 
      Mendengarkan 
      Mengapresiasi dongeng yang diperdengarkan 
II.  Kompetensi Dasar 
      Menemukan hal-hal yang menarik dari dongeng yang diperdengarkan 
III. Indikator 
     Setelah mempelajari topik ini siswa diharapkan dapat: 

1. Menentukan tema dan amanat dongeng yang diperdengarkan. 
2. Menjelaskan karakter tokoh dalam dongeng yang diperdengarkan. 
3. Menentukan hal-hal yang menarik dalam dongeng yang diperdengarkan 

disertai alasan yang logis. 
4. Menulis  kembali isi dongeng yang diperdengarkan dengan bahasa 

sendiri 
IV. Tujuan Pembelajaran 

  Siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng yang diperdengarkan 
sebagai perwujudan dari apresiasi  

  
V. Materi Ajar 

Cerita Tak Berujung 
Penulis: Abdul Aziz A. Majid 

 

Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang senang mendengarkan 
cerita. Orang-orang berdatangan dari negeri yang jauh untuk menyampaikan 
cerita-cerita yang indah dan diperdengarkan kepada raja. Raja memberikan 
hadiah berupa emas, pakaian, dan uang kepada orang yang membawakan 
ceritanya dengan bagus. 

Suatu hari, raja mengumpulkan semua orang yang ingin bercerita. Ia 
bermaksud menyampaikan keinginannya. 

“Aku ingin, salah seorang di antara kalian berkisah tentang cerita yang tak ada 
akhirnya. Siapa yang dapat melakukannya, ia akan menikah dengan putriku 
dan menjadi raja sesudahku. Sebaliknya, siapa saja yang bercerita dan 
ceritanya berakhir, aku akan mengirimkannya ke penjara!” kata Sang Raja 
dengan tegas. 

Setelah itu, orang-orang pun bubar. Mereka segera memikirkan bagaimana 
caranya agar memperoleh cerita yang tak ada akhirnya. Mereka tergiur oleh 
hadiah yang begitu besar yang dijanjikan oleh raja. Namun di sisi lain, mereka 
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juga merasa cemas dengan ancaman raja jika cerita mereka gagal. Akhirnya, 
suatu hari, seseorang pencerita datang menghadap Raja. 

“Saya tahu cerita yang tak berujung itu, Paduka,” kata pencerita itu mencoba 
meyakinkan. 

“Ceritakanlah!” perintah raja. 

Laki-laki itu kemudian bercerita sepanjang hari. Tetapi menjelang malam ia tak 
mampu meneruskan ceritanya. Akhirnya, tamatlah ceritanya. Seperti yang telah 
dijanjikan, Raja segera mengirimkannya ke penjara. 

Beberapa hari berselang datanglah pendongeng yang lain. 

“Saya tahu cerita yang tak berujung,” tutur pendongeng itu.  

“Kau yakin ceritamu tak ada akhirnya?” Raja mengingatkan. “Jika ceritamu itu 
ada akhirnya, aku akan mengirimmu ke penjara!” 

“Saya siap,” kata pendongeng itu mantap. Kemudian ia duduk dan mulai 
bercerita kepada Raja. Tetapi, ceritanya hanya berlangsung beberapa minggu, 
lalu berakhir. Akhirnya, Raja pun mengirimnya ke penjara. 

Beberapa Minggu berselang datang pencerita yang lain. 

“Saya tahu cerita yang tak ada akhirnya,” kata pencerita itu. 

“Aku ingin mendengarnya,” ucap Raja. “Apabila ceritamu berakhir, aku akan 
menyeretmu ke penjara seperti dua orang temanmu!” 

Pencerita itu menerima perjanjian. Lalu ia duduk dan mulai bercerita. Tiga 
Minggu telah berlalu. Tetapi memasuki akhir bulan, ceritanya usai juga. Ia tak 
dapat melanjutkan lagi. Raja pun menepati janjinya, ia menyeret orang itu ke 
penjara. Kemudian datang lagi pendongeng yang lain dan bercerita kepada 
Raja. Ceritanya berlangsung selama enam bulan. Ketika berakhir, Raja segera 
mengirimnya ke penjara. Datang lagi penceria yang lain dan ceritanya hanya 
bertahan selama setahun. Raja pun mengirimnya ke penjara. Begitulah 
seterusnya. 

Sampai pada suatu hari, ketika Raja duduk di singgasananya, datang seorang 
petani bermaksud menghadap Raja. Ia bermaksud memasuki istana Raja. 
Tetapi, para pengawal Raja melarangnya. Namun, Si Petani berusaha terus 
memaksa. Ketika para pengawal menangkapnya, mereka menanyai Si Petani.  

“Aku tahu cerita yang tidak ada ujungnya,” jawab Si Petani. 

Mendengar hal itu, para pengawal tak mempercayainya. Sebab petani itu 
tampak miskin dan pakaiannya compang-camping. Untunglah pada saat itu, 
Raja mendengar keributan itu. Setelah tahu persoalannya, raja memerintahkan 
para pengawalnya untuk menyuruh petani itu masuk.  
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“Berceritalah! Jika ceritamu berakhir, kau akan dipenjara seumur hidup!” Seru 
Sang Raja. 

Si Petani menyetujui ketentuan itu. 

“Ayo, berceritalah!” Perintah Sang Raja penasaran. 

Mulailah Si Petani bercerita. Katanya, “Pada zaman dahulu, hidup seorang Raja 
yang zalim dan angkuh. Dia selalu mengambil harta dan penghasilan rakyatnya. 
Raja itu suka menyiksa tanpa alasan. Suatu hari, Raja itu membangun sebuah 
gudang yang sangat besar. Lebih besar daripada bangunan yang ada di 
seluruh kota. Kemudian Raja mengumpilkan biji-bijian yang dimiliki penduduk, 
seperti jagung, kacang, dan sebagainya. Biji-biji itu disimpan semuanya di 
gudang. Gudang ini tidak diberi pintu, jendela, ataupun untuk jalan masuk, 
kecuali retakan yang sangat kecil yang hanya cukup untuk masuk dan 
keluarnya seekor semut.  

Suatu hari, orang-orang melihat semut-semut telah menyerang dari berbagai 
arah. Dari bawah, atas, utara, selatan, barat, dan timur. Semut-semut itu hampir 
memenuhi seluruh negeri. Dari segenap arah semut-semut itu menyerang 
sehingga matahari pun tertutup oleh mereka. Mereka berkumpul di sekeliling 
gudang yang sangat besar itu. Kemudian seekor semut masuk dan mengambil 
sebiji gandung lalu ia keluar. Seekor semut lain masuk dan keluar setelah 
membawa sebiji gandum. 

Si Petani terus saja menceritakan semut yang masuk dan keluar mengambil 
biji-bijian yang tersimpan dalam gudang. Dan terus ia mengatakan hal yang 
sama. Dua tahun, tiga tahun, empat tahun, sepuluh tahun sudah berlalu. Si 
Petani masih mengulangi ungkapan itu sampai Sang Raja pun akhirnya merasa 
kesal. 

“Lalu apa yang terjadi setelah itu?” tanya Raja penasaran. 

“Tunggu dulu, kita harus menyelesaikan cerita seluruh semut yang datang ke 
negeri itu. Sebab kita akan tahu apa yang terjadi kemudian setelah seluruh 
semut masuk ke dalam gudang,” kata si petani dengan nada datar. “Seekor 
semut masuk dan mengambil sebiji gandum,” sambungnya meneruskan cerita. 

“Apa yang terjadi kemudian?” Raja tetap penasaran. 

“Sabarlah, sesungguhnya Tuhan bersama orang-orang yang sabar,” kata Si 
Petani mengingatkan. 

Akhirnya Raja pun lelah mendengar cerita ini. 

“Cukup! Aku tidak ingin mendengar kelanjutan cerita. Cerita ini tak ada 
ujungnya!” 

“Benar, tuanku, cerita ini tidak ada akhirnya,” jawab Si Petani lantang. 
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Kemudian Raja mengumumkan kepada seluruh warganya bahwa ia telah 
menemukan orang yang telah mengetahui ceria yang tidak berujung. Sang Raja 
akhirnya menikahkan Si Petani dengan putrinya. 

Kemudian, setelah sang raja wafat, si Petani diangkat menjadi raja. Ia 
memerintah dengan penuh bijaksana. Negeri itu pun semakin makmur dan jaya. 
Raja hidup bahagia dengan permaisurinya. 

 

VI. Pendekatan/Metode Pembelajaran: 

Pendekatan     :  Integratif-whole language 

(Keterampilan berbahasa yang diintegrasikan: menyimak-berbicara, menyimak-
menulis)   

Metode              :   Inquiri 
 Kerja Kelompok 
 Diskusi 
 Latihan 
Strategi Pembelajaran yang dapat diterapkan: Strategi Pemb. Bercerita 
VII. Kegiatan Pembelajaran 
Langkah-langkah Pembelajaran 
 

1. Kegiatan 
Awal 

 

 

 

                 

  Memperkenalkan gambaran umum 
pembelajaran: Mendengarkan dongeng  

  Membentuk formasi kelas melingkar 

  Menginformasikan topik pembelajaran dan 
mengadakan tanya jawab singkat terkait 
dengan topik 

 

10 

Menit 

2) Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

                  

 

  Membagikan teks dongeng ”Cerita Tak Berujung” 
  Memberikan petunjuk/instruksi/menyiapkan 

kondisi kelas ’siap’ untuk mendengarkan 
pembacaan dongeng 

  Mendengarkan pembacaan dongeng “Cerita Tak 
Berujung”  

  Dongeng dibacakan atau diperdengarkan 
sebanyak satu kali 

  Di sela-sela pembacaan, guru dapat meminta 
siswa untuk melanjutkan pembacaan sepanjang 
satu atau dua baris dengan tujuan 
memaksimalkan pikiran siswa dalam penyimakan.  

  Selesai pembacaan dongneng dilanjutkan dengan 
tanya jawab singkat tentang tanggapan siswa 
terhadap isi cerita 

 

 

 

 

 

 

     60 
Menit 
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  Perubahan formasi kelas dari bentuk melingkar 
menjadi bentuk kelompok (satu kelompok 3 atau 5 
orang siswa) 

   Setiap kelompok mendiskusikan tema, amanat, 
penokohan, dan bagian yang paling menarik dari 
dongeng yang dibacakan. (hasil kerja kelompok 
dituliskan di kertas plano) 

   Setiap kelompok selama 7 menit diminta 
mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 

  Kelompok lain diminta mengomentari 
  Setiap kelompok membuat simpulan hasil diskusi. 
  Membubarkan kelompok dan memberikan applus 

untuk kegiatan pembelajaran hari itu 
  Setiap siswa (individu) diminta menuliskan 

kembali isi cerita dengan bahasa mereka sendiri 
3) Kegiatan 
Penutup 

 

                         

  Memberikan penguatan 
  Guru bersama siswa membuat simpulan 

pembelajaran 
  Setiap siswa diminta menuliskan refleksi 

pembelajaran hari itu.  
  Menentukan batas-batas tugas untuk pertemuan 

berikutnya. 

 

 

    10 
Menit 

 Tugas Individu (PR): Tulislah kembali isi dongeng 
“Cerita Tak Berujung dengan bahasa kamu sendiri 

Catatan: Teks dongeng yang sudah dibagikan harus 
ditarik kembali untuk mengurangi kecenderungan 
siswa menjiplak isi cerita.   

Hasil karya siswa menuliskan kembali isi dongeng 
“Cerita Tak Berujung benar-benar didasarkan 
kepada hasil simakan mereka pada saat pembacaan 
dongeng 

 

 

VIII. Alat dan Sumber Belajar 

Alat: 

  Kertas plano 
  Isolasi/lem 
  Spidol warna-warni 
 

Sumber Belajar: 

  Depdiknas. 2007. Standar Isi KTSP. Jakarta: Depdiknas. 
  Depdiknas. 2006. Pintar Berbahasa Indonesia untuk Kelas V SD. Jakarta:  

Depdiknas. 
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  Nurgiyantoro, Burhan. 2003. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta:BPFE    
  Abdul Aziz A. Majid. 2002. Mendidik dengan Cerita. 

IX. Penilaian 

  Pengamatan (proses pembelajaran/kerja kelompok) 
  Portofolio 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Jenjang Pendidikan              : SMP/MTs 
Mata Pelajaran                     : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester                   : VII/1  
Waktu                                   : 2 x 40 menit (1 x Pertemuan) 
 

I. Konsep yang harus dikuasai siswa 

  Tema, amanat, dan penokohan dalam dongeng 
  Hal-hal yang menarik dalam dongeng yang diperdengarkan disertai 

alasan yang logis 
  Etika berbahasa dalam forum diskusi kelas 
  Kaidah-kaidah bahasa dalam menulis (paragraf, kalimat, diksi, dan 

kaidah EYD) 
 

II. Keterampilan berbahasa yang diintegrasikan 

  Menyimak-berbicara 
  Menyimak-menulis 
 

III. Hasil yang Diharapkan 

Setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat: 
  Menentukan tema, amanat, dan penokohan dalam dongeng yang 

diperdengarkan 
  Menentukan/menemukan hal-hal yang menarik dalam dongeng yang 

diperdengarkan disertai alasan yang logis 
  Menulis ulang isi dongeng dengan bahasa sendiri dengan 

memperhatikan kaidah-kaidah bahasa 
 

III. Prosedur 

Setelah dongeng selesai diperdengarkan dilanjutkan dengan tanya 
jawab dan pembentukan kelompok  

  Membagikan LKS kepada setiap kelompok 
  Setiap kelompok berdiskusi dengan teman sekelompoknya tentang 

tuntutan isi LKS 
  Setiap kelompok menuliskan hasil diskusi di kertas plano, dilanjukan 

dengan pemajangan, presentasi, dan diskusi.  
  Pemberian penguatan 

 

IV. Bentuk Tugas 

      Dalam kelompok masing-masing, diskusikanlah tugas berikut ini dan 
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      hasil diskusi tulislah di kertas plano yang telah dibagikan. 
1) Tuliskan tema dongeng tersebut disertai alasan! 
2) Tuliskan amanat dongeng tersebut disertai alasan! 
3) Bagaimanakah karakter tokoh dalam dongeng tersebut? 
4) Kemukakan bagian yang paling menarik dalam dongeng tersebut disertai 

alasan yang logis! 
Gambaran Hasil Kerja Siswa dalam Kelompok 

Nama Kelompok: Sangkuriang 

Simpulan hasil diskusi kelompok  

1) Tema dongeng ........ 

2) Amanat yang ingin disampaikan pengarang....... 

3) Karakter tokoh dalam dongeng 

  Tokoh A...... 

  Tokoh B... 

4) Bagian yang paling menarik dalam dongeng........... 

 

LEMBAR PENGAMATAN SIKAP 

1. Sikap Kerjasama 

No Nama 
Siswa 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10   

 

Jumlah

 

Nilai 

 

 

Ket. 

1. Yanti              

2. Laili              

3. Mirza              

4. Riza              

5. ….              
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2. Tanggung Jawab 

No Nama 
Siswa 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10   

 

Jumlah

 

Nilai 

 

 

Ket. 

1. Yanti              

2. Laili              

3. Mirza              

4. Riza              

5. ......              

 

3. Motivasi 

No Nama 
Siswa 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10   

 

Jumlah

 

Nilai 

 

 

Ket. 

1. Yanti              

2. Laili              

3. Mirza              

4. Riza              

5. ….              

 

Keterangan: 

Sangat Baik                 (A)    8,1 – 10 

Baik                              (B)    6,1 --  8 

Cukup                          (C)    4,1 --  6 

Kurang                         (D)    2,1 --  4 

Sangat Kurang            (E)     0   --  2  
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BAB IV 
RANGKUMAN 

  
Istilah pendekatan, metode, dan teknik dalam pembelajaran sering dikacaukan 
pengertiannya dan sering pula digunakan untuk mengacu pada makna yang 
sama. Istilah pendekatan, metode, dan teknik pada dasarnya memiliki 
perbedaan antara satu dan yang lain. Pendekatan bersifat aksiomatis, metode 
bersifat prosedural, sedangkan teknik bersifat implementasional. Di sisi lain 
terdapat istilah strategi. Strategi dimaksudkan sebagai daya upaya guru dalam 
menciptakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses 
pembelajaran agar tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai 
dan berhasil guna. Strategi berarti pilihan pola kegiatan belajar-mengajar yang 
diambil untuk mencapai tujuan secara efektif. 

Pendekatan whole language, pendekatan kontekstual, pendekatan komunikatif, 
dan pendekatan integratif merupakan pendekatan-pendekat-an yang dipandang 
tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Penetapan 
salah satu pendekatan dalam rancangan pembel-ajaran harus diikuti pula 
dengan penentuan metode yang sesuai. Agar pembelajaran dapat berlangsung 
secara efektif dan menyenangkan, perlu pula dipikirkan strategi pembelajaran 
yang tepat. Terdapat sejumlah strategi pembelajaran yang dapat dijadikan se-
bagai alternatif oleh guru bahasa Indonesia dalam pembelajaran di kelas. 
Strategi-strategi tersebut meliputi strategi pembelajaran keterampilan 
mendengarkan, strategi pembelajaran keterampilan menulis, strategi 
pembelajaran keterampilan membaca, dan strategi pembelajaran keterampilan 
berbicara. Pengaplikasian strategi-strategi tersebut di kelas harus disesuaikan 
dengan standar isi mata pelajaran. 
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BAB V 
EVALUASI 

 
1. Jelaskan perbedaan antara pendekatan, metode, teknik, dan strategi 
    dalam pembelajaran! 
 
2.  Terangkan konsep pendekatan whole language dalam pembelajaran 
      bahasa! 
 
3. Mengapa pembelajaran bahasa sebaiknya berlangsung secara utuh 
    dan tidak terkotak-kotak! 
 
4. Apakah yang dimaksud dengan penilaian portofolio? 
 
5. Jelaskan konsep CTL (Contextual Teaching Learning)  sebagai pendekatan 
dalam pembelajaran bahasa! 
 
6. Pilihlah salah satu SK dan KD dalam silabus, kembangkanlah RPP secara 

lengkap yang memperlihatkan adanya keterkaitan antara    indikator, materi,  
pendekatan, metode, strategi, kegiatan pembelajaran, 

    dan evaluasi! 
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Glosarium 
 
C    
Cloze                                            proses ‘menutup’ sesuatu yang belum  
                                                     lengkap; dijadikan sebagai alat untuk  
                                                     mengukur kemampuan membaca   
  
Clock faces                                  tampilan jam; model pembelajaran 
                                                     Integratif yang dapat mengukur kemam- 
                                                     puan  bahasa dan matematika 
D 
Digtogloss                                    strategi pembelajaran menyimak dalam  
                                                     bentuk merekonstruksi kembali isi suatu 
                                                     teks yang disampaikan melalui dikte 
                                                     secara terstruktur  
F 
Fasilitator                                      orang yang memberikan fasilitas; 
                                                      penyedia fasilitas; orang yang memfasi- 
                                                      litasi  
K                                                   
Kolaborasi                                     kerjasama 
 
Konferensi                                     rapat atau pertemuan untuk berunding 
                                                      atau bertukar pendapat mengenai suatu 
                                                      masalah yang dihadapi bersama  
 
Kontekstual                                   sesuai dengan konteks 
 
Kompetensi                                   kemampuan; kemampuan menguasai 
                                                      gramatika suatu bahasa secara abstrak 
                                                      atau batiniah  
 
Kuantum                                        banyaknya (jumlah sesuatu); bagian 
                                                      dari energi yang tidak dapat dibagi lagi  
 

 



Metodologi Pembelajaran – MGMP  55 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Azies, Furqanul dan Alwasilah, A. Chaedar. 2000. Pengajaran Bahasa 

Komunikatif Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya  
 
Alamsyah, Teuku. 2009.  “Modul Kuliah Strategi Belajar-Mengajar 

Bahasa dan Sastra Indonesia.” Digunakan sebagai Materi Kuliah  
SBM pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
FKIP Unsyiah. Tidak Diterbitkan.   

 
Harjasujana, Akhmad Slamet dan Yeti Mulyati. 1996/1997. Membaca II. 

Jakarta: Universitas Terbuka. 
 
Hernowo. 2005. Menjadi Guru yang Mau dan Mampu Mengajar dengan 
 Menggunakan Pendekatan Kontekstual. Bandung: MLC. 

Majid A. Abdul Azis. 2002. Mendidik dengan Cerita. Bandung: Remaja  
 Rosdakarya. 
 
Majid, Abdul. 2005. Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar 
 Kompetensi Guru. Bandung: Remaja Rosdakarya. 
 
Nurgiyantoro, Burhan. 1995. Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra. 

Yogyakarta: BPFE. 

Routman, R. 1991. Invitations: Changing as Teachers and Learner K-12. 
 Portsmouth,   NH: Heinemann  

Rahim, Farida. 2005. Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar. Jakarta: Bumi 
Aksara. 

Santosa, Puji. 2004. Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD. 
 Jakarta: UT 

Sanjaya, Wina. 2005. Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Ber-basis 
Kompetensi. Jakarta: Kencana.   

 
Sabri, Ahmad. 2007. Strategi Belajar-Mengajar dan Micro Teaching. Jakarta: 

Quantum Teaching. 
 
Uno, Hamzah B. 2008. Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar-

Mengajar yang Kreatif dan Efektif. Jakarta: Bumi Aksara.  
 



Metodologi Pembelajaran – MGMP  1 

 
 


