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Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur tidak putus selalu kami panjatkan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, dzat yang maha tinggi, atas rakhmat dan ilmuNya yang

diturunkan kepada umat manusia.

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru yang diikuti

dengan peningkatan kesejahteraan guru, diharapkan dapat

meningkatkan mutu pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan

mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2OO7,

pelaksanaan uji sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan

melalui portofolio.

Berdasarkan prosedur pelaksanaan portofolio, bagi peserta yang

belum dinyatakan lulus, LP|K Rayon merekomendasikan alternatif : (1)

melakukan kegiatan mandiri untuk melengkapi kekurangan dokumen

portofolio atau (2) mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (

PLPG ) yang diakhiri dengan ujian.

Penyelenggaraan PLPG telah distandardisasikan oleh Konsorsium

Sertilikasi Guru ( KSG ) Jakarta dalam bentuk pedoman PLPG secara

Nasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Panitia Sertifikasi Guru (

PSG ) Rayon 12 dalam rangka standardisasi penyelenggaraan PLPG

mulai penyediaan tempat, ruang kelas, jumlah jam, sistem penilaian,

kualitas instruktur dan ketersediaan bahan ajar. Bahan ajar yang ada di

tangan Saudara ini salah satu upaya PSG Rayon 12 dalam memenuhi



standard pelaksanaan PLPG secara nasional untuk itu saya menyambut

dengan baik atas terbitnya Bahan Ajar PLPG ini.

Sukses PLPG tidak hanya tergantung ketersediaan buku, kualitas

instruktur, sarana prasarana yang disediakan namun lebih daripada itu

adalah kesiapan peserta baik mental maupun fisik, untuk itu harapan

saya para peserta PLPG telah menyiapkannya dengan baik sejak

keberangkatannya dari rumah masing-masing.

Pada kesempatan ini ijinkan saya, memberikan penghargaan yang

tinggi kepada Dosen/lnstruktur yang telah berkontribusi dan berusaha

men)rusun buku ini, agar dapat membantu guru menempuh program

PLPG dalam rangka sertihkasi guru. Buku ini menggunakan pilihan

bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sehingga pembaca dapat

menikmatinya dengan seksama.

Akhirnya kepada khalayak pembaca saya ucapkan selamat

menikmati buku ini, semoga dapat memperoleh manfaat yang sebanyak-

banyaknya.

Rektor Universitas Negeri Semarang

Sudijono Sastroatmodjo
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PENDAHULUAN 
 

Fakta tentang kualitas guru menunjukkan bahwa sedikitnya 50 

persen guru di Indonesia tidak memiliki kualitas sesuai standardisasi 

pendidikan nasional (SPN). Berdasarkan catatan Human Development 

Index (HDI), fakta ini menunjukkan bahwa mutu guru di Indonesia belum 

memadai untuk melakukan perubahan yang sifatnya mendasar pada 

pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Dari data statistik HDI 

terdapat 60% guru SD, 40% SMP, 43% SMA, 34% SMK dianggap belum 

layak untuk mengajar di jenjang masing-masing. Selain itu, 17,2% guru 

atau setara dengan 69.477 guru mengajar bukan pada bidang studinya. 

Dengan demikian, kualitas SDM guru kita adalah urutan 109 dari 179 

negara di dunia. Untuk itu, perlu dibangun landasan kuat untuk 

meningkatkan kualitas guru dengan standardisasi rata-rata bukan 

standardisasi minimal (Toharudin 2006:1). Pernyataan ini juga diperkuat 

oleh Rektor UNJ sebagai berikut. 

"Saat ini baru 50 persen dari guru se-Indonesia yang memiliki 

standardisasi dan kompetensi. Kondisi seperti ini masih dirasa kurang. 

Sehingga kualitas pendidikan kita belum menunjukkan peningkatan yang 

signifikan," (Sutjipto dalam Jurnalnet, 16/10/2005).  

Fakta lain yang diungkap oleh Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan, Dr. Fasli Djalal, bahwa sejumlah guru 

mendapatkan nilai nol untuk materi mata pelajaran yang sesungguhnya 

mereka ajarkan kepada murid-muridnya. Fakta itu terungkap berdasarkan 

ujian kompetensi yang dilakukan terhadap tenaga kependidikan tahun 

2004 lalu. Secara nasional, penguasaan materi pelajaran oleh guru 

ternyata tidak mencapai 50 persen dari seluruh materi keilmuan yang 

harus menjadi kompetensi guru. Beliau juga mengatakan skor mentah 

yang diperoleh guru untuk semua jenis pelajaran juga memprihatinkan. 

Guru PPKN, sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, 

fisika, biologi, kimia, ekonomi, sosiologi, geografi, dan pendidikan seni 
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hanya mendapatkan skor sekitar 20-an dengan rentang antara 13 hingga 

23 dari 40 soal. "Artinya, rata-rata nilai yang diperoleh adalah 30 hingga 

46 untuk skor nilai tertinggi 100," (Tempo Interaktif, 5 Januari 2006). 

Mengacu pada data kasar kondisi guru saat ini tentulah kita 

sangat prihatin dengan buruknya kompetensi guru itu. Padahal, memasuki 

tahun 2006 tuntutan minimal kepada siswa untuk memenuhi syarat 

kelulusan harus menguasai 42,5 persen. Untuk itu, layak kiranya pada 

tulisan ini dicari format bagaimanakah seharusnya mengembangkan guru 

yang profesional? 

 
A. Guru sebagai Profesi 

 Djojonegoro (1998:350) menyatakan bahwa profesionalisme 

dalam suatu pekerjaan atau jabatan ditentukan oleh tiga faktor penting, 

yaitu: (1) memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program 

pendidikan keahlian atau spesilaisasi, (2) kemampuan untuk 

memperbaiki kemampuan (keterampilan dan keahlian khusus) yang 

dimiliki, (3) penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap 

keahlian yang dimiliki itu. Menurut  Vollmer & Mills (1991:4) profesi 

adalah sebuah pekerjaan/jabatan yang memerlukan kemampuan 

intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan 

pelatihan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani 

atau memberikan advis pada orang lain dengan memperoleh upah 

atau gaji dalam jumlah tertentu. 

 Usman (1990:4) mengatakan bahwa guru merupakan suatu 

profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan 

keahlian khusus sebagai guru. Suatu profesi memiliki persyaratan 

tertentu, yaitu: (1) menuntut adanya keterampilan yang mendasarkan 

pada konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendasar, (2) 

menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai 

dengan profesinya, (3) menuntut tingkat pendidikan yang memadai, (4) 

menuntut adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari 
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pekerjaan yang dilaksanakan, (5) memungkinkan perkembangan 

sejalan dengan dinamika kehidupan, (6) memiliki kode etik sebagai 

acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, (7) memiliki obyek  

tetap seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan siswanya, dan (8) 

diakui di masyarakat karena memang diperlukan jasanya di 

masyarakat. 

 Pengertian di atas menunjukkan bahwa unsur-unsur terpenting 

dalam sebuah profesi adalah penguasaan sejumlah kompetensi 

sebagai keahlian khusus, yang diperoleh melalui pendidikan dan 

pelatihan khusus, untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif 

dan efisien. Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme adalah 

guru yang kompeten (memiliki kemampuan) di bidangnya. Karena itu 

kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan 

memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjalankan profesi 

keguruan. 

 

B. Kompetensi Guru 
 Sejalan dengan uraian pengertian kompetensi guru di atas, 

Sahertian (1990:4) mengatakan kompetensi adalah pemilikan, 

penguasaan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut jabatan 

seseorang. Oleh sebab itu seorang calon guru agar menguasai 

kompetensi guru dengan mengikuti pendidikan khusus yang 

diselenggarakan oleh LPTK. Kompetensi guru untuk melaksanakan 

kewenangan profesionalnya, mencakup tiga komponen sebagai 

berikut: (1) kemampuan kognitif, yakni kemampuan guru menguasai 

pengetahuan serta  keterampilan/keahlian kependidikan dan 

pengatahuan materi bidang studi yang diajarkan, (2) kemampuan 

afektif, yakni kemampuan yang meliputi seluruh fenomena perasaan 

dan emosi serta sikap-sikap tertentu terhadap diri sendiri dan orang 

lain, (3) kemampuan psikomotor, yakni kemampuan yang berkaitan 

dengan keterampilan atau kecakapan yang bersifat jasmaniah yang 
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pelaksanaannya berhubungan dengan tugas-tugasnya sebagai 

pengajar.  

 Dalam UU Guru dan Dosen disebutkan bahwa kompetensi 

guru mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan 

sosial sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi guru setelah program sarjana atau D4. 

Kompetensi pribadi meliputi: (1) pengembangan kepribadian, (2) 

berinteraksi dan berkomunikasi, (3) melaksanakan bimbingan dan 

penyuluhan, (4) melaksanakan administrasi sekolah, (5) melaksanakan 

tulisan sederhana untuk keperluan pengajaran.  

 

1. Kompetensi Profesional 
Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut 

keahlian (expertise) para anggotanya. Artinya pekerjaan itu tidak bisa 

dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan 

secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Profesional menunjuk 

pada dua hal, yaitu (1) orang yang menyandang profesi, (2) 

penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan 

profesinya (seperti misalnya dokter). 

Makmum (1996: 82) menyatakan bahwa teacher performance 

diartikan kinerja guru atau hasil kerja atau penampilan kerja. Secara 

konseptual dan umum penampilan kerja guru itu mencakup aspek-

aspek; (1) kemampuan profesional, (2) kemampuan sosial, dan (3) 

kemampuan personal. 

Johnson (dalam Sanusi, 1991:36) menyatakan bahwa standar 

umum itu sering dijabarkan sebagai berikut; (1) kemampuan 

profesional mencakup, (a) penguasaan materi pelajaran, (b) 

penguasaan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan 

dan keguruan, dan (c) penguasaan proses-proses pendidikan. (2) 

kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri 

kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu 
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membawakan tugasnya sebagai guru. (3) kemampuan personal 

(pribadi) yang beraspek afektif mencakup, (a) penampilan sikap positif 

terhadap keseluruhan tugas sebagai guru, (b)  pemahaman, 

penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh 

seorang guru, dan (c) penampilan untuk menjadikan dirinya sebagai 

panutan dan keteladanan bagi peserta didik. 

 

2. Kompetensi Kepribadian 
Kompetensi kepribadian menurut Suparno (2002:47) adalah 

mencakup kepribadian yang utuh, berbudi luhur, jujur, dewasa, 

beriman, bermoral; kemampuan mengaktualisasikan diri seperti 

disiplin, tanggung jawab, peka, objekti, luwes, berwawasan luas, dapat 

berkomunikasi dengan orang lain; kemampuan mengembangkan 

profesi seperti berpikir kreatif, kritis, reflektif, mau belajar sepanjang 

hayat, dapat ambil keputusan dll. (Depdiknas,2001). Kemampuan 

kepribadian lebih menyangkut jati diri seorang guru sebagai pribadi 

yang baik, tanggung jawab, terbuka, dan terus mau belajar untuk maju. 

Yang pertama ditekankan adalah guru itu bermoral dan 

beriman. Hal ini jelas merupakan kompetensi yang sangat penting 

karena salah satu tugas guru adalah membantu anak didik yang 

bertaqwa dan beriman serta menjadi anak yang baik. Bila guru sendiri 

tidak beriman kepada Tuhan dan tidak bermoral, maka menjadi sulit 

untuk dapat membantu anak didik beriman dan bermoral. Bila guru 

tidak percaya akan Allah, maka proses membantu anak didik percaya 

akan lebih sulit. Disini guru perlu menjadi teladan dalam beriman dan 

bertaqwa. Pernah terjadi seorang guru beragama berbuat skandal sex 

dengan muridnya, sehingga para murid yang lain tidak percaya 

kepadanya lagi. Para murid tidak dapat mengerti bahwa seorang guru 

yang mengajarkan moral, justru  ia sendiri tidak bermoral. Syukurlah 

guru itu akhirnya dipecat dari sekolah. 
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Yang kedua, guru harus mempunyai aktualisasi diri yang tinggi. 

Aktualisasi diri yang sangat penting adalah sikap bertanggungjawab. 

Seluruh tugas pendidikan dan bantuan kepada anak didik memerlukan 

tanggungjawab yang besar. Pendidikan yang menyangkut 

perkembangan anak didik tidak dapat dilakukan seenaknya, tetapi 

perlu direncanakan, perlu dikembangkan dan perlu dilakukan dengan 

tanggungjawab. Meskipun tugas guru lebih sebagai fasilitator, tetapi 

tetap bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan siswa. Dari 

pengalaman lapangan pendidikan anak menjadi rusak karena 

beberapa guru tidak bertanggungjawab. Misalnya, terjadi pelecehan 

seksual guru terhadap anak didik, guru meninggalkan kelas 

seenaknya, guru tidak mempersiapkan pelajaran dengan baik, guru 

tidak berani mengarahkan anak didik, dll. 

Kemampuan untuk berkomunikasi  dengan orang lain sangat 

penting bagi seorang guru karena tugasnya memang selalu berkaitan 

dengan orang lain seperti anak didik, guru lain, karyawan, orang tua 

murid, kepala sekolah dll. Kemampuan ini sangat penting untuk 

dikembangkan karena dalam pengalaman, sering terjadi guru yang 

sungguh pandai, tetapi karena kemampuan komunikasi dengan siswa 

tidak baik, ia sulit membantu anak didik maju. Komunikasi yang baik 

akan membantu proses pembelajaran dan pendidikan terutama pada 

pendidikan tingkat dasar sampai menengah. 

Kedisiplinan juga menjadi unsur penting bagi seorang guru. 

Kedisiplinan ini memang menjadi kelemahan bangsa Indonesia, yang 

perlu diberantas sejak bangku sekolah dasar. Untuk itu guru sendiri 

harus hidup dalam kedisiplinan sehingga anak didik dapat 

meneladannya. Di lapangan sering terlihat beberapa guru tidak disiplin 

mengatur waktu, seenaknya bolos; tidak disiplin dalam mengoreksi 

pekerjaan siswa sehingga siswa tidak mendapat masukan dari 

pekerjaan mereka. Ketidakdisiplinan guru tersebut membuat siswa 

ikut-ikutan suka bolos dan tidak tepat mengumpulkan perkerjaan 
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rumah. Yang perlu diperhatikan di sini adalah, meski guru sangat 

disiplin, ia harus tetap membangun komunikasi dan hubungan yang 

baik dengan siswa. Pendidikan dan perkembangan pengetahuan  di 

Indonesia kurang cepat salah satunya karena disiplin yang kurang 

tinggi termasuk disiplin dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

dalam belajar. 

Yang ketiga adalah sikap mau mengembangkan pengetahuan. 

Guru bila tidak ingin ketinggalan jaman dan juga dapat membantu 

anak didik terus terbuka terhadap kemajuan pengetahuan, mau tidak 

mau harus mengembangkan sikap ingin terus maju dengan terus 

belajar. Di jaman kemajuan ilmu pengetahuan sangat cepat seperti 

sekarang ini, guru dituntut untuk terus belajar agar pengetahuannya 

tetap segar. Guru tidak boleh berhenti belajar karena merasa sudah 

lulus sarjana. 

 

3. Kompetensi Paedagogik 
Selanjutnya kemampuan paedagogik menurut Suparno 

(2002:52) disebut juga kemampuan dalam pembelajaran atau 

pendidikan yang memuat pemahaman akan sifat, ciri anak didik dan 

perkembangannya, mengerti beberapa konsep pendidikan yang 

berguna untuk membantu siswa, menguasai beberapa metodologi 

mengajar yang sesuai dengan bahan dan perkambangan siswa, serta 

menguasai sistem evaluasi yang tepat dan baik yang pada gilirannya 

semakin meningkatkan kemampuan siswa. 

Pertama, sangat jelas bahwa guru perlu mengenal anak didik 

yang mau dibantunya. Guru diharapkan memahami sifat-sifat, karakter, 

tingkat pemikiran, perkembangan fisik dan psikis anak didik. Dengan 

mengerti hal-hal itu guru akan  mudah mengerti kesulitan dan 

kemudahan anak didik dalam belajar dan mengembangkan diri. 

Dengan demikian guru akan lebih mudah membantu siswa 

berkembang. Untuk itu diperlukan pendekatan yang baik, tahu ilmu 
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psikologi anak dan perkembangan anak dan tahu  bagaimana 

perkembangan pengetahuan anak. Biasanya selama kuliah di FKIP 

guru mendalami teori-teori psikologi tersebut. Namun yang sangat 

penting adalah memahami anak secara tepat di sekolah yang nyata. 

Kedua, guru perlu juga menguasai beberapa teori tentang 

pendidikan terlebih pendidikan di jaman modern ini. Oleh karena 

sistem pendidikan di Indonesia lebih dikembangkan kearah pendidikan 

yang demokratis, maka teori dan filsafat pendidikan yang lebih bersifat 

demokratis perlu didalami dan dikuasai. Dengan mengerti bermacam-

macam teori pendidikan, diharapkan guru dapat memilih mana yang 

paling baik untuk membantu perkembangan anak didik. Oleh karena 

guru kelaslah yang sungguh mengerti situasi kongrit siswa mereka, 

diharapkan guru dapat meramu teori-teori itu sehingga cocok dengan 

situasi anak didik yang diasuhnya. Untuk itu guru diharapkan memiliki 

kreatifititas untuk selalu menyesuaikan teori yang digunakan dengan 

situasi belajar siswa secara nyata. 

Ketiga, guru juga diharapkan memahami bermacam-macam 

model pembelajaran. Dengan semakin mengerti banyak model 

pembelajaran, maka dia akan lebih mudah mengajar pada anak sesuai 

dengan situasi anak didiknya. Dan yang tidak kalah penting dalam 

pembelajaran adalah guru dapat membuat evaluasi yang tepat 

sehingga dapat sungguh memantau dan mengerti apakah siswa 

sungguh berkembang seperti yang direncanakan sebelumnya. Apakah 

proses pendidikan sudah dilaksanakan dengan baik dan membantu 

anak berkembang secara efisien dan efektif.  

Kompetensi profesional meliputi: (1) menguasai landasan 

pendidikan, (2) menguasai bahan pembelajaran, (3) menyusun 

program pembelajaran, (4) melaksanakan program pembelajaran, dan 

(5) menilai proses serta hasil pembelajaran. 
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4. Kompetensi Sosial 
Kompetensi sosial meliputi: (1) memiliki empati pada orang lain, 

(2) memiliki toleransi pada orang lain, (3) memiliki sikap dan 

kepribadian yang positif serta melekat pada setiap kopetensi yang lain, 

dan (4) mampu bekerja sama dengan orang lain. 

Menurut Gadner (1983) dalam  Sumardi (Kompas, 18 Maret 

2006) kompetensi sosial itu sebagai social intellegence atau 

kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial merupakan salah satu dari 

sembilan kecerdasan (logika, bahasa, musik, raga, ruang, pribadi, 

alam, dan kuliner) yang berhasil diidentifikasi oleh Gardner. 

Semua kecerdasan itu dimiliki oleh seseorang. Hanya saja, 

mungkin beberapa di antaranya menonjol, sedangkan yang lain biasa 

atau bahkan kurang. Uniknya lagi, beberapa kecerdasan itu bekerja 

secara padu dan simultan ketika seseorang berpikir dan atau 

mengerjakan sesuatu (Amstrong, 1994). 

Sehubungan dengan apa yang dikatakan oleh Amstrong itu 

ialah bahwa walau kita membahas dan berusaha mengembangkan 

kecerdasan sosial, kita tidak boleh melepaskannya dengan 

kecerdasan-kecerdasan yang lain. Hal ini sejalan dengan kenyataan 

bahwa dewasa ini banyak muncul berbagai masalah sosial 

kemasyarakatan yang hanya dapat dipahami dan dipecahkan melalui 

pendekatan holistik, pendekatan komperehensif, atau pendekatan 

multidisiplin. 

Kecerdasan lain yang terkait erat dengan kecerdasan sosial 

adalah kecerdasan pribadi (personal intellegence), lebih khusus lagi 

kecerdasan emosi atau emotial intellegence (Goleman, 1995). 

Kecerdasan sosial juga berkaitan erat dengan kecerdasan keuangan 

(Kiyosaki, 1998). Banyak orang yang terkerdilkan kecerdasan 

sosialnya karena impitan kesulitan ekonomi. 

Dewasa ini mulai disadari betapa pentingnya peran kecerdasan 

sosial dan kecerdasan emosi bagi seseorang dalam usahanya meniti 
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karier di masyarakat, lembaga, atau perusahaan. Banyak orang sukses 

yang kalau kita cermati ternyata mereka memiliki kemampuan bekerja 

sama, berempati, dan pengendalian diri yang menonjol. 

Dari uraian dan contoh-contoh di atas dapat kita singkatkan 

bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan seseorang 

berkomunikasi, bergaul, bekerja sama, dan memberi kepada orang 

lain. Inilah kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang pendidik 

yang diamanatkan oleh UU Guru dan Dosen, yang pada gilirannya 

harus dapat ditularkan kepada anak-anak didiknya. 

Untuk mengembangkan kompetensi sosial seseorang pendidik, 

kita perlu tahu target atau dimensi-dimensi kompetensi ini. Beberapa 

dimensi ini, misalnya, dapat kita saring dari konsep life skills 

(www.lifeskills4kids.com). Dari 35 life skills atau kecerdasan hidup itu, 

ada 15 yang dapat dimasukkan kedalam dimensi kompetensi sosial, 

yaitu: (1) kerja tim, (2) melihat peluang, (3) peran dalam kegiatan 

kelompok, (4) tanggung jawab sebagai warga, (5) kepemimpinan, (6) 

relawan sosial, (7) kedewasaan dalam bekreasi, (8) berbagi, (9) 

berempati, (10) kepedulian kepada sesama, (11) toleransi, (12) solusi 

konflik, (13) menerima perbedaan, (14) kerja sama, dan (15) 

komunikasi. 

Kelima belas kecerdasan hidup ini dapat dijadikan topik silabus 

dalam pembelajaran dan pengembangan kompetensi sosial bagi para 

pendidik dan calon pendidik. Topik-topik ini dapat dikembangkan 

menjadi materi ajar yang dikaitkan dengan kasus-kasus yang aktual 

dan relevan atau kontekstual dengan kehidupan masyarakat kita. 

Dari uraian tentang profesi dan kompetensi guru, menjadi jelas 

bahwa pekerjaan/jabatan guru adalah sebagai profesi yang layak 

mendapatkan penghargaan, baik finansial maupun non finansial. 
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C. Memimpikan Guru yang Profesional 
Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, pemerintah telah 

memberikan perhatian khusus dengan merumuskan sebuah Undang-

Undang yang mengatur profesi guru dan dosen. Dalam pembahasan 

rancangan Undang-Undang ini (hingga disahkan pada 6 Desember 

2005) tersirat keinginan Pemerintah untuk memperbaiki wajah suram 

nasib guru dari sisi kesejahteraan dan profesionalisme. Jumlah guru di 

Indonesia saat ini 2,2 juta orang, dan hanya sebagian kecil guru dari 

sekolah negeri dan sekolah elit yang hidup berkecukupan. 

Mengandalkan penghasilan dan profesi guru, jauh dari cukup sehingga 

tidak sedikit guru yang mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. 

Sertifikasi kompetensi guru sebagai tindak lanjut dari Undang-

Undang ini menyisakan persoalan sebagaimana disampaikan 

Mendiknas pada media masa pada saat pengesahan Undang-Undang 

ini, antara lain kesepahaman akan ukuran uji kompetensi guru. Sejak 

awal gagasan pembuatan RUU Guru dan Dosen dilatarbelakangi oleh 

komitmen bersama untuk mengangkat martabat guru dalam 

memajukan pendidikan nasional, dan menjadikan profesi ini menjadi 

pilihan utama bagi generasi guru berikutnya (Situmorang dan 

Budyanto 2005:1). 

Guru, peserta didik, dan kurikulum merupakan tiga komponen 

utama pendidikan. Ketiga komponen ini saling terkait dan saling 

mempengaruhi, serta tidak dapat dipisahkan antara satu komponen 

dengan komponen yang lainnya. Dari ketiga komponen tersebut, faktor 

gurulah yang dinilai sebagai satu faktor yang paling penting dan 

strategis, karena di tangan para gurulah proses belajar dan mengajar 

dilaksanakan, baik di dalam dan di luar sekolah dengan menggunakan 

bahan ajar, baik yang terdapat di dalam kurikulum nasional maupun 

kurikulum lokal. 
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Untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar secara 

efektif, guru harus memiliki kemampuan profesionalisme yang dapat 

dihandalkan. Kemampuan profesionalisme yang handal tersebut tidak 

dibawa sejak lahir oleh calon guru, tetapi harus dibangun, dibentuk, 

dipupuk dan dikembangkan melalui satu proses, strategi, kebijakan 

dan program yang tepat. Proses, strategi, kebijakan, dan program 

pembinaan guru di masa lalu perlu dirumuskan kembali (Suparlan 

2006:1). 

James M. Cooper, dalam tulisannya bertajuk “The teachers as a 

Decision Maker”, mengawali dengan satu pertanyaan menggelitik 

“what is teacher?”. Cooper menjawab pertanyaan itu dengan 

menjelaskan tetang guru dari aspek pelaksanaan tugasnya sebagai 

tenaga profesional. Demikian pula, Dedi Supriadi dalam bukunya yang 

bertajuk “Mengangkat Citra dan Martabat Guru” telah menjelaskan 

(secara amat jelas) tentang makna profesi, profesional, 

profesionalisme, dan profesionalitas sebagai berikut ini Profesi 
menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, 

tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan itu. Misalnya, guru 

sebagai profesi yang amat mulia. Profesional menunjuk dua hal, yakni 

orangnya dan kinerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 

Sebagai contoh, seorang profesional muda, atau dia bekerja secara 

profesional. Profesionalisme menunjuk kepada derajat atau tingkat 

kinerja seseorang sebagai seorang profesional dalam melaksanakan 

profesi yang mulia itu. 

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa “Pendidik 

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan tulisan dan 

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi”. 
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Sebagai tenaga profesional, guru memang dikenal sebagai 

salah satu jenis dari sekian banyak pekerjaan (occupation) yang 

memerlukan bidang keahlian khusus, seperti dokter, insinyur, dan 

bidang pekerjaan lain yang memerlukan bidang keahlian yang lebih 

spesifik. Dalam dunia yang sedemikian maju, semua bidang pekerjaan 

memerlukan adanya spesialisasi, yang ditandai dengan adanya 

standar kompetensi tertentu, termasuk guru. 

Guru merupakan tenaga profesional dalam bidang pendidikan 

dan pengajaran. Westby-Gybson (1965), Soerjadi (2001:1-2) 

menyebutkan beberapa persyaratan suatu pekerjaan disebut sebagai 

profesi. Pertama, adanya pengakuan oleh masyarakat dan pemerintah 

mengenai bidang layanan tertentu yang hanya dapat dilakukan karena 

keahlian tertentu dengan kualifikasi tertentu yang berbeda dengan 

profesi lain. Kedua, bidang ilmu yang menjadi landasan teknik dan 

prosedur kerja yang unik. Ketiga, memerlukan persiapan yang sengaja 

dan sistematis sebelum orang mengerjakan pekerjaan profesional 

tersebut. Keempat, memiliki mekanisme yang diperlukan untuk 

melakukan seleksi secara efektif, sehingga yang dianggap 

kompetitiflah yang diperbolehkan dalam melaksanakan bidang 

pekerjaan tersebut. Kelima, memiliki organisasi profesi yang, di 

samping melindungi kepentingan anggotanya, juga berfungsi untuk 

meyakinkan agar para anggotannya menyelenggarakan layanan 

keahlian yang terbaik yang dapat diberikan (Suparlan,  2004:2). 

Profesionalisme guru didukung oleh tiga hal, yakni (1) keahlian, 

(2) komitmen, dan (3) keterampilan (Supriadi 1998:96). Untuk dapat 

melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik, pemerintah sejak 

lama telah berupaya untuk merumuskan perangkat standar komptensi 

guru. Dapat dianalogikan dengan pentingnya hakim dan Undang-

Undang, yang menyatakan bahwa, ‘berilah aku hakim dan jaksa yang 

baik, yang dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun akan 

dapat dihasilkan keputusan yang baik’, maka kaidah itu dapat 
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dianalogikan dengan pentingnya guru, yakni dengan ungkapan bijak 

‘berilah aku guru yang baik, dan dengan kurikulum yang kurang baik 

sekali pun aku akan dapat menghasilkan peserta didik yang baik’. 

Artinya, bahwa aspek kualitas hakim dan jaksa masih jauh lebih 

penting dibandingkan dengan aspek undang-undangnya. Hal yang 

sama, aspek guru masih lebih penting dibandingkan aspek kurikulum. 

Sama dengan manusia dengan senjatanya, yang terpenting adalah 

manusianya, ‘man behind the gun’.  

Untuk menggambarkan guru profesional, Supriadi mengutip 

laporan dari Jurnal Educational Leadership edisi Maret 1993, bahwa 

guru profesional dituntut memiliki lima hal. Pertama, guru mempunyai 

komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Ini berarti bahwa 

komitmen tertinggi guru adalah kepada kepentingan siswa. Kedua, 

guru menguasai secara mendalam bahan/materi pelajaran yang 

diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada para siswa. Bagi guru 

hal ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga, guru 

bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai 

teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai 

tes hasil belajar. Keempat, guru mampu berpikir sistematis tentang apa 

yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya. Kelima, guru 

seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam 

lingkungan profesinya, misalnya di PGRI dan organisasi profesi 

lainnya. Apabila kelima hal tersebut dapat dimiliki oleh guru, maka guru 

tersebut dapat disebut sebagai tenaga dan pendidik yang benar-benar 

profesional dalam menjalankan tugasnya (Supriadi 2003:14). 

 
D. Standar Pengembangan Karir Guru 

Mutu pendidikan amat ditentukan oleh kualitas gurunya. 

Mendiknas memberikan penegasan bahwa “guru yang utama” 

(Republika 10 Februari 2003). Belajar dapat dilakukan di mana saja, 

tetapi guru tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh siapa atau alat apa 
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pun juga. Untuk membangun pendidikan yang bermutu, yang paling 

penting bukan membangun gedung sekolah atau sarana dan 

prasarananya, melainkan harus dengan upaya peningkatan proses 

pengajaran dan pembalajaran yang berkualitas, yakni proses 

pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan, dan 

mencerdaskan. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh guru yang bermutu. 

Sebagai salah satu komponen utama pendidikan, guru harus 

memiliki tiga kualifikasi dasar: (1) menguasai materi atau bahan ajar, 

(2) antusiasme, dan (3) penuh kasih sayang (loving) dalam mengajar 

dan mendidik (Mas’ud 2003:194). 

Peningkatan mutu guru merupakan upaya yang amat kompleks, 

karena melibatkan banyak komponen. Pekerjaan besar ini mulai dari 

proses yang menjadi tugas lembaga pendidikan prajabatan yang 

dikenal dengan LPTK. Ternyata, LPTK mengalami kesulitan besar 

ketika dihadapkan kepada masalah kualitas calon mahasiswa kelas 

dua yang akan dididik menjadi guru. Ketidakmampuan LPTK ternyata 

memang di luar tanggung jawabnya, karena masalah rendahnya mutu 

calon guru itu lebih disebabkan oleh rendahnya penghargaan terhadap 

profesi guru. Pada akhirnya orang mudah menebak, karena pada 

akhirnya menyangkut duit atau gaji dan penghargaan. Gaji dan 

penghargaan guru belum dapat disejajarkan dengan profesi lain, 

karena indikasi adanya mutu profesionalisme guru masih rendah. 

Terjadilah lingkaran setan yang sudah diketahui sebab akibatnya. 

Banyak orang menganggap bahwa gaji dan penghargaan terhadap 

guru menjadi penyebab atau causa prima-nya. Namun, ada orang 

yang berpendapat bahwa antara gaji dan dedikasi tidak dapat 

dipisahkan. Gaji akan mengikuti dedikasi. Di samping itu, gaji dan 

dedikasi terkait erat dengan faktor lain yang bernama kompetensi 

profesional. Jadi, selain memang harus dipikirkan dengan sungguh-

sungguh upaya untuk meningkatkan gaji dan penghargaan kepada 
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guru, namun masih ada pekerjaan besar yang harus segera dilakukan, 

yakni meningkatkan dedikasi dan kompetensi guru. 

Apakah yang dimaksud kompetensi? Istilah kompetensi 

memang bukan barang baru. Pada tahun 70-an, terkenal wacana 

akademis tentang apa yang disebut sebagai Pendidikan dan Pelatihan 

Berbasis Kompetensi atau Competency-based Training and Education 

(CBTE). Pada saat itu Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis 

(Dikgutentis) Dikdasmen pernah mengeluarkan “buku saku berwarna 

biru” tentang “sepuluh kompetensi guru”. Dua dekade kemudian, 

Direktorat Tenaga Kependidikan (Dit Tendik), nama baru Dikgutentis 

telah membentuk satu tim Penyusun Kompetensi Guru yang 

beranggotakan para pakar pendidikan yang tergabung dalam 

Konsorsium Pendidikan untuk menghasilkan produk kompetensi guru. 

Setelah sekitar dua tahun berjalan, tim itu telah dapat menghasilkan 

rendahnya kompetensi guru. Sementara itu, para penyelenggra 

pendidikan di kabupaten/kota telah menunggu kelahiran kompetensi 

guru itu. Bahkan mereka mendambakan adanya satu instrumen atau 

alat ukur yang akan mereka gunakan dalam melaksanakan skill audit 

dengan tujuan untuk menentukan tingkat kompetensi guru di daerah 

masing-masing. 

Untuk menjelaskan pengertian tentang kompetensi itulah maka 

Gronzi (1997) dan Hager (1995) menjelaskan bahwa “An integrated 

view sees competence as a complex combination of knowledge, 

attitudes, skill, and values displayed in the context of task 

performance”. Secara sederhana dapat diartikan bahwa kompetensi 

guru merupakan kombinasi kompleks dari pengetahuan, sikap, 

keterampilan, dan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh guru dalam konteks 

kinerja tugas yang diberikan kepadanya. Sejalan dengan definisi 

tersebut, Direktorat Profesi Pendidik Ditjen PMPTK, menjelaskan 

bahwa “Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak”. 
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Berdasarkan pengertian tersebut, standar kompetensi guru 

diartikan sebagai ‘satu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan 

dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi 

seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional 

sesuai bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan’ (Direktorat 

Profesi Pendidik, Diten PMPTK, 2005). Standar kompetensi guru terdiri 

atas tiga komponen yang saling mengait, yakni (1) pengelolaan 

pembelajaran, (2) pengembangan profesi, dan (3) penguasaan 

akademik. Ketiga standar kompetensi tersebut dijiwai oleh sikap dan 

kepribadian yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas guru 

sebagai tenaga profesi. Ketiga komponen masing-masing terdiri atas 

dua kemampuan. Oleh karena itu, ketiga komponen tersebut secara 

keseluruhan meliputi 7 (tujuh) kompetensi, yaitu: (1) penyusunan 

rencana pembelajaran, (2) pelaksanaan interaksi belajar mengajar, (3) 

penilaian prestasi belajar peserta didik, (4) pelaksanaan tindak lanjut 

hasil penilaian prestasi belajar peserta didik, (5) pengembangan 

profesi, (6) pemahaman wawasan kependidikan, (7) penguasaan 

bahan kajian akademik. 

Standar kompetensi guru SKS memiliki tujuan dan manfaat 

ganda. Standar kompetensi guru bertujuan ‘untuk memperoleh acuan 

baku dalam pengukuran kinerja guru untuk mendapatkan jaminan 

kualitas proses pembelajaran’ (SKG, Direktorat Tendik 2003:5). Di 

samping itu, Standar Kompetensi Guru bermanfaat untuk: (1) menjadi 

tolok ukur semua pihak yang berkepentingan di bidang pendidikan 

dalam rangka pembinaan, peningkatan kualitas dan penjenjangan karir 

guru, (2) meningkatkan kinerja guru dalam bentuk kreativitas, inovasi, 

keterampilan, kemandirian, dan tanggung jawab sesuai dengan 

jabatan profesinya (Direktorat Profesi Pendidik, PMPTK, 2005). 
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E. Pengembangan Karir Guru 
Pada era sentralisasi pendidikan, pembinaan guru diatur secara 

terpusat oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan 

Nasional melalui PGPS (Peraturan Gaji Pegawai Sipil) dan ketentuan 

lain tentang kenaikan pangkat dengan sistem kredit. Dalam 

pelaksanaan di lapangan ketentuan tersebut berjalan dengan berbagai 

penyimpangan. PGPS sering diplesetkan menjadi ‘pinter goblok 

penghasilan sama’ atau ‘pandai pandir penghasilan sama’. 

Pelaksanaan kenaikan pangkat guru dengan sistem kredit pun sama. 

Kepala sekolah sering terpaksa menandatangani usul kenaikan 

pangkat guru hanya karena faktor ‘kasihan’. Dengan kondisi seperti itu, 

ada sebagaian kecil guru yang karena kapasitas pribadinya atau 

karena faktor lainnya dapat berubah atau meningkat karirnya menjadi 

kepala desa, anggota legeslatif, dan bahkan menjadi tenaga struktural 

di dinas pendidikan. Sedang sebagian besar lainnya mengalami nasib 

yang tidak menentu, antara lain karena belum ada kejelasan tentang 

standar pengembangan karir mereka. 

Mengingat kondisi itulah maka pada tahun 1970-an dan 1980-

an telah didirikan beberapa lembaga pendidikan dan pelatihan yang 

bernama Balai Penataran Guru (BPG), yang sekarang menjadi 

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di setiap provinsi, dan 

Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) yang sekarang 

menjadi Pusat Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (P4TK) untuk pelbagai mata pelajaran dan bidang 

keahlian di beberapa daerah di Indonesia. Pada tahun 1970-an 

kegiatan ‘up-grading’ guru mulai gencar dilaksanakan di BPG dan 

PPPG. Kegiatan itu pada umumnya dirancang oleh direktorat-direktorat 

di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah sekarang LPMP dan P4TK berada di bawah Ditjen PMPTK. 

Region-region penataran telah dibentuk di berbagai kawasan di 

Indonesia, dengan melibatkan antara direktorat terkait dengan 



 1-19 Pengembangan Profesionalitas Guru 

lembaga diklat (preservice training) dan lembaga pendidikan tenaga 

kependidikan (LPTK) sebagai lembaga preservice training, serta 

melibatkan juga peranan lembaga pendidikan sekolah sebagai on the 

job training yang dibina langsung oleh Kantor Wilayah Departemen 

pendidikan dan Kebudayaan yang ada di regionnya masing-masing. 

Salah satu pola pembinaan guru melalui diklat ini adalah 

mengikuti pola Pembinaan kegiatan Guru (PKG), yang sistem 

penyelenggaraan diklatnya dinilai melibatkan elemen pendidikan yang 

lebih luas. Melalui pola PKG ini, para guru dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: (1) guru biasa, yakni guru baru atau guru yang belum 

pernah mengikuti penataran, atau baru sebatas ditatar di tingkat 

kecamatan atau sekolah, (2) guru Inti, guru yang telah ditatar di tingkat 

provinsi atau nasional dan memperoleh predikat yang sebagai penatar 

di tingkat kabupaten, kecamatan, dan sekolah, (3) instruktur, guru yang 

telah mengikuti klegiatan diklat TOT (training of trainer) di tingkat pusat 

atau nasional dan memperoleh predikat sebagai penatar di tingkat 

provinsi. Sebagian besar instruktur ini juga telah memperoleh 

pengalaman dalam mengikuti penataran di luar negeri, (4) pengelola 

sanggar, guru instruktur yang diberi tugas untuk mengelola Sanggar 

PKG, yakni tempat bertemunya para guru berdiskusi atau mengikuti 

penataran tingkat kabupaten atau sekolah, (5) kepala sekolah, yakni 

instruktur yang telah diangkat untuk menduduki jabatan sebagai kepala 

sekolah, (6) Pengawas sekolah, satu jenjang fungsional bagi guru 

yang telah menjabat sebagai kepala sekolah. Selain itu, para guru 

memiliki wadah pembinaan profesional melalui orgabnisasi yang 

dikenal dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), sementara 

para kepala sekolah aktif dalam kegiatan Latihan Kerja Kepala 

Sekolah (LKKS), dan Latihan Kerja Pengawas Sekolah (LKPS) untuk 

pengawas sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagaian besar 

dilaksanakan di satu sanggar yang disebut sanggar PKG. 
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F. PENUTUP 
 Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, oleh 

Depdiknas sekarang dikelola oleh Direktorat Jenderal Peningkatan 

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Berbagai program 

peningkatan kompetensi dan profesionalisme tersebut dilaksanakan 

dengan melibatkan P4TK (PPPG), LPMP, Dinas Pendidikan, dan LPTK 

sebagai mitra kerja. 
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PENGEMBANGAN KETERAMPILAN MEMBACA  
 
 

A. Pendahuluan 
Hakikat belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi baik 

secara lisan maupun tertulis (GBPP, 1995:3). Dalam belajar bahasa, 

membaca merupakan salah satu komponen keterampilan yang sangat 

penting karena melalui aktivitas ini pembelajar akan memperoleh 

banyak informasi tentang berbagai hal. Melalui aktivitas membaca 

pembelajar memperoleh pelajaran yang beraneka ragam dari bahasa 

yang dipelajari. Oleh karena itu, membaca merupakan basis 

pembelajaran bagi pengembangan aktivitas-aktivitas berbahasa yang 

lain. 

Pada umumnya, keberhasilan keterampilan membaca diukur 

melalui kemampuan pembelajar memahami isi teks. Kemampuan 

memahami isi teks ini dapat diukur jika pembelajar dapat menunjukkan 

perilaku-perilaku, seperti: dapat menyebutkan nama, tempat, waktu, 

kejadian yang terdapat dalam teks; menyebutkan ide pokok; 

menunjukkan hubungan logis antar-ide pokok; membuat ringkasan; 

memberikan penilaian, dsb. Jika diamati perilaku-perilaku pembelajar 

tersebut mengarah pada jenjang kemampuan berpikir. 

Nuttall (1982:132) mengklasifikasikan tipe-tipe pertanyaan 

berdasarkan isi teks ke dalam 5 tipe. Tipe 1 adalah pertanyaan-

pertanyaan pemahaman literal. Tipe pertanyaan ini menuntut 

pembelajar untuk memberikan jawaban yang secara langsung dan 

eksplisit tersedia di dalam teks. Kegiatan yang dilakukan pembelajar 

adalah mengingat dan mengemukakan kembali hal-hal yang telah 

dibaca. Pertanyaan tipe ini hampir tidak melibatkan kemampuan 

pembelajar untuk berpikir. Hal-hal yang ditanyakan berkisar pada 

pertanyaan apa, kapan, siapa, di mana, dll.  

Tipe 2 adalah pertanyaan reorganisasi atau reinterpretasi. 

Pertanyaan ini meminta pembelajar untuk menggabungkan informasi-
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informasi yang diperoleh melalui pemahaman literal, kemudian 

meramunya dengan bagian-bagian teks yang lain dan 

menginterpretasikanya. Dengan demikian, pembelajar akan 

memperoleh pemahaman secara keseluruhan.  

Tipe 3 adalah pertanyaan inferensi. Pertanyaan tipe ini 

meminta pembelajar untuk menarik kesimpulan dari keseluruhan isi 

teks berdasarkan pada informasi yang dinyatakan secara eksplisit 

maupun implisit. Pertanyaan ini lebih sulit dibandingkan dengan tipe-

tipe sebelumnya karena tipe pertanyaan ini menuntut pembelajar 

memahami teks secara baik agar dapat mengemukakan implikasinya. 

Dalam banyak kasus, kesulitan terletak pada kemampuan intelektual 

bukan kemampuan linguistik.  

Tipe 4 adalah pertanyaan evaluasi. Pertanyaan-pertanyaan 

evaluasi melibatkan kemampuan untuk membuat suatu penilaian 

tentang teks yang dibacanya. Pertanyaan jenis ini cukup rumit 

dibandingkan  tipe-tipe pertanyaan yang lainnya. Pertanyaan yang 

diajukan tidak semata-mata direspon begitu saja tetapi perlu dianalisis 

dan dilengkapi dengan alasan-alasan yang objektif. Pertanyaan-

pertanyaan apresiasi sastra pada umumnya dapat mewakili tipe ini.  

Tipe 5 adalah pertanyaan respon personal. Dari semua tipe 

pertanyaan di atas, jawaban atas tipe pertanyaan ini sebagian besar 

tergantung pada pembaca/pembelajar. Jawaban yang dikemukakan 

pembelajar lebih bersifat terbuka dan pribadi. 

Semua perilaku yang ditunjukkan pembelajar berdasarkan 

klasifikasi yang dikemukakan oleh Nuttall merupakan indikator 

keberhasilan pembelajar dalam memahami isi teks. Selanjutnya, 

seberapa tinggi jenjang kognitif tersebut terukur tergantung dari 

pertanyaan-pertanyaan, tugas-tugas, dan latihan yang diberikan oleh 

guru. Mencermati aktivitas-aktivitas pembelajar dalam memahami isi 

teks dapat dikemukakan bahwa aktivitas tersebut mengindikasikan 
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jenis strategi belajar yang digunakan. Strategi yang digunakan dalam 

memahami isi teks dapat dikategorikan ke dalam strategi kognitif. 

Hal yang perlu dicermati dari pengukuran keberhasilan 

pembelajaran membaca di atas adalah apakah suatu teks cukup 

dipahami dengan interpretasi lokal yang hanya mengandalkan pada isi 

teks. Perlu disadari pula bahwa teks itu sendiri mempunyai otonomi 

sehingga hal itu tidak cukup hanya dipahami dengan interpretasi lokal. 

Ada teks lain yang mengiringi yang tidak dijawab melalui interpretasi 

lokal. Dengan demikian jika makna suatu teks hanya digali 

berdasarkan interpretasi lokal, hal itu dapat diperkirakan bahwa teks 

tersebut kurang dimanfaatkan secara optimal untuk pembelajaran 

membaca. Bagaimana pembelajaran membaca dapat dioptimalkan? 

Untuk itu, dalam tulisan ini dibahas beberapa strategi pembelajaran 

membaca serta strategi penilaiannya. 

 

B. Uraian Materi 
STRATEGI PEMBELAJARAN MEMBACA 
1. Strategi Kognitif dalam Pembelajaran Membaca 

Strategi kognitif adalah salah satu strategi langsung dalam 

pembelajaran bahasa yang melibatkan bahasa sasaran. Strategi ini 

berfungsi untuk membantu pembelajar dalam memahami dan 

menghasilkan bahasa yang dipelajari. Sebagai strategi yang 

esensial dalam pembelajaran bahasa, strategi ini terdiri atas 

strategi latihan, menerima dan mengirim pesan, analisis dan 

penalaran, dan menciptakan struktur-struktur untuk memahami dan 

menghasilkan bahasa yang dipelajari. 

Latihan merupakan strategi yang paling rendah dari strategi 

kognitif. Pada tahap ini pembelajar lebih banyak berlatih untuk 

mengingat dan menggunakan kaidah-kaidah bahasa, pola-pola 

untuk menangkap makna teks yang dibaca. Kegiatan ini perlu 

dilatihkan agar pembelajar dapat mengenali makna dari informasi 
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yang dibaca. Strategi berikutnya adalah strategi untuk menerima 

dan mengirimkan pesan. Pada tahap ini, aktivitas pembelajar 

adalah mendapatkan ide pokok dengan cepat melalui kegiatan 

membaca sekilas atau membaca terarah. Pembelajar dapat 

memanfaatkan sumber-sumber yang diperoleh dari teks yang 

dibaca untuk keperluan menyampaikan idenya. 

Tahap yang lebih tinggi adalah strategi analisis dan 

penalaran. Strategi ini mengidentifikasikan kegiatan pembelajar 

untuk berpikir secara deduktif, menganalisis informasi yang dibaca 

dengan cara membandingkan hal-hal yang berbeda, mengubah 

bentuk wacana yang dibaca dalam bentuk lain sehingga mudah 

dipahami. 

Tahap yang paling tinggi dari strategi kognitif adalah 

penciptaan struktur-struktur bahasa untuk memahami dan 

menghasilkan bahasa yang dipelajari. Kegiatan ini merupakan 

kegiatan pembelajar untuk mendayagunakan struktur-struktur teks 

yang dibaca ke dalam bentuk yang lain. Hal-hal yang menandai 

kegiatan ini adalah kegiatan untuk membuat catatan-catatan, 

membuat ringkasan, dan mencatat hal-hal penting. Berikut ini 

adalah tabel 1 strategi kognitif secara lengkap. 
Tabel 1 Strategi Kognitif 

Kategori Strategi Substrategi 
1. Strategi           

Kognitif 
a. latihan 
 
b. menerima dan 

mengirim pesan 
 
c. menganalisis 

dan bernalar 
 
 
d. menciptakan 

struktur bahasa 
untuk memahami 
dan 
menghasilkan 
bahasa 

mengulang, latihan sistem bunyi dan 
tulisan secara formal, mengingat dan 
menggunakan formula dan pola-pola, 
menggabungkan, dan latihan secara 
alamiah. 
Mendapatkan ide secara cepat, 
menggunakan sumber-sumber untuk 
menerima dan mengirim pesan 
berpikir secara deduktif, menganalisis 
ekspresi-ekspresi, menganalisis 
secara kontras, menerjemahkan, 
mentransfer 
membuat catatan, meringkas, 
mencatat hal-hal pokok 
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Penerapan strategi kognitif dalam pembelajar membaca 

seperti yang tampak dari tabel di atas lebih ditekankan pada 

pemahaman terhadap isi teks. Tentu saja pembelajaran seperti itu 

mempunyai kelemahan. Kelemahan yang menonjol dari  strategi 

kognitif adalah tidak mengembangkan keterampilan pembelajar 

dalam berinteraksi dengan yang lainnya.  

Piaget (dalam Ajisuksmo, 1996:43) mengemukakan bahwa 

“manusia adalah makluk intelektual dan makluk sosial”. Lebih lanjut 

dikemukakan bahwa kemampuan berpikir manusia berkembang 

melalui interaksi sosial. Pendapat yang sama dikemukakan pula 

oleh Vygotsky (dalam Ajisuksmo) bahwa perkembangan intelektual 

adalah proses internalisasi dan personalisasi yang dialami oleh 

individu-individu di dalam aktivitas sosial. Jika proses pembelajaran 

hanya ditekankan pada perkembangan kognitif semata-mata, maka 

usaha untuk mempersiapkan pembelajar yang kreatif dan mandiri 

tidak akan tercapai. Oleh karena itu, perkembangan kognitif 

pembelajar perlu dilengkapi dengan perkembangan aspek yang 

lainnya. 

 

2. Strategi Metakognitif dalam Pembelajaran Membaca 
Strategi kognitif yang diterapkan dalam pembelajaran 

membaca untuk menyerap informasi secara tertulis merupakan 

salah satu unsur yang penting. Namun dalam era informasi dan 

globalisasi ini, di mana informasi mengalir begitu cepat baik melalui 

media cetak maupun elektronik, bertemunya berbagai budaya, 

masuknya pasar bebas, dan masih banyak lagi, strategi kognitif 

tidak cukup menjawab tantangan zaman. Untuk menanggapi situasi 

seperti itu, diperlukan pribadi-pribadi yang mandiri, kreatif, dapat 

berkerja sama, memiliki sikap tenggang rasa, dan empati. Oleh 

karena itu, diperlukan strategi lain untuk melengkapi strategi kognitif 
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yang selama ini lebih banyak digunakan dalam pembelajaran 

bahasa. Strategi tersebut adalah strategi metakognitif. 

Metakognisi adalah kemampuan, kesadaran, dan kontrol 

terhadap proses kognitif yang terjadi pada pembelajar (Matlin, 

1998:256). Strategi metakognitif adalah kekuatan atau daya yang 

tidak hanya melibatkan kemampuan kognitif, melainkan sesuatu 

kekuatan yang memberikan jalan bagi pembelajar untuk 

mengkoordinasikan proses belajarnya dengan menggunakan 

strategi-strategi, seperti pemusatan, pengaturan, perencanaan, dan 

evaluasi (Oxford, 1990).  

Jadi, agar pembelajar mampu mengkoordinasikan proses 

belajarnya, pembelajar harus memiliki kemampuan kognitif, harus 

memiliki kesadaran, dan kemampuan untuk mengendalikan proses 

belajar yang terjadi pada dirinya. 

Strategi yang paling dasar dari strategi metakognitif adalah 

strategi untuk memusatkan pada proses belajar. Dalam 

pembelajaran membaca, seringkali pembelajar dihadapkan pada 

banyaknya kosa kata baru, topik-topik baru, struktur wacana yang 

sulit dipahami sehingga perhatian pembelajar menjadi berkurang. 

Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi keberhasilan dalam 

memahami makna teks yang dibaca. Untuk  mendapatkan kembali 

kesadaran secara penuh dapat dilakukan strategi, seperti meninjau 

secara luas atau menghubungkan materi-materi yang telah 

diketahui pembelajar, mengarahkan perhatian pada aspek-aspek 

yang lebih spesifik terhadap bahasa atau situasi tertentu. 

Strategi lain yang termasuk strategi metakognitif adalah 

strategi untuk mengatur dan merencanakan proses belajar. Strategi 

ini dilakukan melalui aktivitas seperti, berusaha menemukan 

bagaimana melakukan belajar bahasa, memahami dan 

menggunakan kondisi-kondisi yang berhubungan untuk 

mengoptimalkan belajar, menetapkan tujuan bagi pembelajaran 
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bahasa, mengidentifikasikan tujuan khusus pembelajaran, 

merencanakan tugas-tugas, dan berusaha mencari kesempatan 

untuk latihan.  

Salah satu contoh aktivitas pembelajar dalam menetapkan 

tujuan dan sasaran belajar untuk pembelajaran membaca adalah 

kesadaran akan tujuan-tujuan kegiatan membaca. Secara umum 

tujuan pembelajaran membaca adalah agar pembelajar mampu 

membaca materi-materi secara profesional melalui berbagai teknik 

membaca. Oleh karena itu, pembelajar perlu mengetahui berbagai 

macam tujuan membaca sehingga pembelajar dapat menentukan 

teknik-teknik membaca secara tepat sesuai dengan tujuan 

membaca, misalnya membaca untuk tujuan mencari informasi 

tertentu secara cepat, membaca untuk kesenangan, dll. Dengan 

demikian, proses pembelajaran membaca berlangsung secara 

efektif dan efisien. 

Selain dua strategi yang telah disebutkan di atas, masih ada 

satu strategi yaitu strategi untuk mengevaluasi belajar. Strategi ini 

meliputi strategi untuk memonitor dan mengevaluasi proses belajar. 

Strategi memonitor proses belajar bersumber pada kegiatan untuk 

menemukan sumber-sumber kesalahan yang dilakukan dan 

mencoba untuk mengatasi atau menghilangkan kesalahan-

kesalahan yang dibuatnya. Sebaliknya, strategi mengevaluasi 

proses belajar adalah strategi yang digunakan untuk mengetahui 

kemajuan pembelajaran dibandingkan dengan situasi sebelumnya. 

Kesadaran untuk mengkoordinasikan proses belajar yang terjadi 

pada diri pembelajar akan mengarahkan pada suatu sikap yang 

tidak tergantung atau mandiri. Sikap ini menunjukkan kedewasaan 

pembelajar karena pembelajar semakin menyadari akan siapa 

dirinya dan apa yang akan dilakukannya didasarkan pada 

kesadaran dan di bawah kendali. Detail-detail strategi metakognitif 

disajikan dalam tabel berikut ini.  
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Tabel 2 Strategi Metakognitif 

Kategori   Strategi Substrategi 
2. Strategi 

Metakogni-
tif 

a. pemusatan 
belajar 

 
 

b. mengatur dan 
merencanakan 
belajar 

 
 
 
 
 
 

c. menilai belajar 
 

meninjau secara luas dan 
menghubungkan hal-hal yang sudah 
diketahui, mengarahkan perhatian 
 
berusaha menemukan bagaimana 
melaku-kan kegiatan belajar bahasa, 
mengorgani-sasikan belajar secara 
optimal, menetap-kan tujuan, 
mengidentifikasikan tujuan khusus 
belajar bahasa, merencanakan tugas-
tugas, berusaha mencari kesempatan 
berlatih. 
 
Memonitor proses belajar dan 
mengevaluasi kemajuan belajar 

 

3. Strategi Sosial dalam Pembelajaran Membaca 
Oxford (1990:144) mengemukakan bahwa bahasa adalah 

suatu bentuk tingkah laku sosial. Artinya, suatu bahasa merupakan 

hasil interaksi antara seseorang atau sekelompok orang dengan 

orang lain. Agar komunikasi dalam interaksi tersebut berlangsung 

dengan baik diperlukan suatu strategi belajar bahasa yang tepat. 

Strategi yang tepat dalam proses belajar bahasa tersebut adalah 

strategi sosial. Adapun fungsi strategi sosial adalah membantu 

pembelajar mencapai kemampuan berkomunikasi melalui interaksi 

dengan yang lainnya. 

Strategi sosial terdiri atas strategi bertanya, bekerja sama 

dengan lainnya, dan bersikap empati. Strategi bertanya merupakan 

strategi yang paling dasar dalam interaksi sosial. Strategi ini 

membantu pembelajar untuk (1) mendapatkan makna yang 

mendekati makna yang dimaksud sehingga menambah 

pemahaman pembelajar; (2) menanamkan keberanian pembelajar 

dalam kelompoknya; (3) menyediakan lebih banyak input dalam 

belajar; (4) menunjukkan sikap ketertarikan dan keterlibatan siswa 
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dalam pembelajaran; (5) mengindikasikan apakah pertanyaan yang 

diajukan dapat dipahami dengan baik. Dalam pembelajaran 

membaca strategi ini tampak ketika pembelajar meminta verifikasi 

terhadap bagian-bagian teks yang tidak dipahaminya atau 

pembelajar meminta koreksi apakah sesuatu yang ditangkap atau 

dipahami dari teks yang dibacanya adalah benar.  

Pembelajaran membaca pada umumnya merupakan 

aktivitas yang mandiri untuk memahami isi teks. Namun, kegiatan 

ini dapat pula diusahakan sebagai bentuk kerja sama dalam 

kelompok. Sebagai contoh, setiap anggota kelompok mempunyai 

sebagian dari suatu cerita yang harus dibaca. Melalui proses 

bertanya, bernegosiasi, dan bekerja sama dengan anggota 

kelompok, mereka secara bersama-sama dapat menemukan 

keseluruhan cerita secara utuh. 

Strategi ini dapat membentuk pembelajar untuk mampu 

menghargai dan menghormati perbedaan, mengimbangi 

kelemahan, dan membangun suatu kekuatan dalam persaingan 

yang sehat (Covey, 1997). Dengan demikian, sikap egois, curiga, 

kecemburuan, protektif, permusuhan dapat semakin dikurangi, 

sehingga yang tumbuh adalah sikap terbuka dan kritis, saling 

mempercayai, penuh persahabatan, dan tidak bersikap protektif.  

Strategi bersikap empati merupakan hal yang esensial dalam 

komunikasi yang baik. Empati adalah suatu kemampuan dalam diri 

seseorang atau pembelajar untuk mengerti pikiran orang lain dan 

memahami perasaan orang lain. Pemahaman terhadap perbedaan-

perbedaan yang ada, misalnya di antara kelompok masyarakat, 

adat-istiadat, agama, dapat digali melalui pembelajaran membaca. 

Teks merupakan wadah yang sangat kaya menyajikan informasi-

informasi tentang budaya lain. Melalui pengembangan pemahaman 

budaya, pembelajar akan semakin terbuka pada seluruh 
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kenyataan, mampu bergaul dengan golongan sosial mana pun 

dengan tetap menghormati orang lain (Drost, 1998).  

Selain itu, sikap empati ini dapat pula ditumbuhkan melalui 

kesadaran untuk berusaha mengerti pemikiran dan berusaha 

memahami perasaan dalam perspektif orang lain. Dalam 

pembelajaran membaca, sikap ini dapat dicapai melalui kegiatan 

memahami makna teks yang disampaikan secara tersirat. 

Pembelajar harus mampu menangkap implikasi yang dapat 

ditimbulkan oleh makna yang tersembunyi dalam teks. Secara 

detail klasifikasi strategi sosial dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 3 Strategi Sosial 

Kategori   Strategi Substrategi 
3. Strategi     
     Sosial 

a. bertanya 
 
 
 
b. bekerja sama 

dengan lainnya 
 
c. Bersikap empati 

dengan lainnya 
 

bertanya untuk meminta klarifikasi 
atau verifikasi, dan bertanya untuk 
meminta koreksi 
 
bekerja sama dalam kelompok dan 
pemakai bahasa yang lebih mahir 
 
mengembangkan pemahaman 
budaya, dan menjadi sadar dengan 
pemikiran dan perasaan orang lain. 
 

 
4. Strategi Membaca Senyap Bertahan Berlanjut (MSBB)  

Guru banyak menghabiskan waktu untuk mengajar siswa 

bagaimana cara membaca, namun ternyata hanya sedikit guru 

yang menyediakan kesempatan bagi siswa untuk membaca materi 

yang mereka senangi. Guru tidak pula bisa dijadikan model 

membaca yang baik. MSBB dimaksudkan untuk dapat 

menyediakan kesempatan kepada siswa agar dapat 

mempraktikkan seni membaca, ialah kesempatan yang 

mengaktifkan siswa membaca materi yang mereka tentukan 

sendiri. Bermain bola dan melihat orang lain mempermainkan bola 

bisa memberikan kesempatan bagi pemula untuk bermain. Seperti 
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itu pula MSBB diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menjadi pembaca yang lebih baik dengan jalan 

membaca sendiri dan melihat orang lain membaca. Mc.Cracken 

dan Ma.Cracken (1978) menganjurkan pada MSBB agar 

memberitahukan kepada siswa berita yang berikut ini. 

a. Membaca buku itu perlu. 

b. Membaca itu bisa dilakukan oleh siapapun. 

c. Membaca itu berkomunikasi dengan pengarang. 

d. Anak dapat bertahan lama dengan berbagai ingatan. 

e. Buku harus dibaca dalam jumlah bab yang banyak. 

f. Guru mengira bahwa siswanya memahami bacaannya karena 

mereka bersusah payah untuk memberi tanda. 

g. Guru percaya bahwa siswanya bisa mengambil keputusan bila 

karya tulis dibuat dengan baik, jika siswa telah membaca 

sesuatu  yang penting guru mengharapkan siswanya akan 

berbagi pendapat sesudah MSBB. Membaca Senyap Bertahan 

Berlanjut cocok untuk semua tingkatan siswa  (Ganz & 

Theofield, 1974). MSBB terdiri atas tiga elemen penting yaitu (1) 

Persiapan, (2) Waktu Membaca, dan (3) Tindak Lanjut 

 

(1) Persiapan 
Langkah pertama yang penting ini mungkin merupakan 

kunci keberhasilan MSBB. Siswa harus memahami apa yang 

akan mereka kerjakan selama aktivitas berlangsung, mengapa 

yang demikian itu penting, dan bagaimana cara 

mengerjakannya. 

Berbagai pendapat dalam MSBB yang perlu dirundingkan 

dengan siswa beberapa hari sebelum acara membaca itu 

dimulai. Yang harus diutamakan pada tingkatan ini, ialah 

kenyataan bahwa siswa harus diizinkan memilih bacaan apapun 

yang mereka senangi selama jam pelajaran tersebut. Meski 
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siswa harus dianjurkan untuk membawa bacaan yang paling 

disukai untuk MSBB itu, namun dalam kenyataanya beberapa 

orang siswa akan lupa membawanya, sehingga guru 

berkewajiban untuk menghimpun bahan bacaan yang harus 

selalu ada di kelas dan dapat digunakan untuk jam MSBB. 

Kumpulan buku-buku itu harus dapat diganti sewaktu-waktu 

supaya sesuai dengan keberagaman pengajaran. 

Para guru juga tidak boleh lupa untuk memberitahu tenaga 

administrasi dan kolega mereka tentang apa yang mereka 

kerjakan dan harus memberitahu pula untuk tidak menginterupsi 

kecuali kalau memang darurat. Semua siswa di dalam kelas 

perlu memahami peraturan MSBB. Presentasi peraturan 

tersebut sehari atau dua hari sebelum MSBB dimulai akan 

memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk 

berdiskusi tentang perlunya peraturan yang khusus itu. Sangat 

dianjurkan supaya peraturan tersebut diulang sesaat sebelum 

MSBB dimulai. Ketiga aturan MSBB yang terpenting diuraikan 

sebagai berikut ini. 

a)  Setiap orang harus membaca. Baik siswa maupun guru 

harus membaca sesuatu yang menjadi pilihannya. 

Menyelesaikan pekerjaan rumah, menilai karya tulis, dan 

kegiatan lain yang serupa, merupakan pekerjaan yang 

terlarang selama MSBB berlangsung. Kegiatan membaca 

harus merupakan kesenangan bagi pembaca. 

b)  Selama MSBB tidak boleh ada gangguan. Kata 'terganggu' 

merupakan bahagian yang sangat penting dalam teknik 

MSBB ini. Gangguan akan menyebabkan hilangnya 

pemahaman dan minat siswa. Oleh karenanya, baik 

pertanyaan maupun komentar harus disimpan sampai 

program membaca senyap itu selesai. 
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c)  Tidak seorang pun akan dimintai laporan tentang sesuatu 

yang mereka baca. Sangatlah perlu bahwa siswa merasakan 

kesempatan itu merupakan waktu bagi mereka untuk 

membaca bebas, dengan tekanan pada membaca untuk 

kenikmatan. 

(2)  Waktu Membaca 
MSBB dimulai segera setelah siswa diberi waktu cukup 

untuk memilih bahan bacaannya dan guru telah mengulang 

memberitahukan semua peraturan secara singkat. Berdasarkan 

sesi pertama, pemberitahuan untuk mengikuti pelajaran hanya 

boleh sewaktu-waktu untuk mengingatkan agar siswa 

mencamkan peraturan. 

a)  Tata Waktu. Lama waktu pelaksanaan MSBB harus 

sedemikian sehingga sebagian besar siswa dalam kelas 

dapat mempertahankan bacaan senyapnya dengan mudah. 

Untuk siswa kelas yang lebih rendah, itu bisa berarti sekitar 

tiga sampai lima menit; untuk siswa yang duduk di kelas 

yang lebih tinggi pada tataran sekolah dasar, berarti lima 

sampai sepuluh menit. Pada tingkatan awal, mungkin lebih 

baik jika kemampuan siswa memelihara bacaan senyap itu 

diperkirakan tidak terlalu lama, sebab salah satu tujuan 

MSBB ialah meningkatkan secara berangsur-angsur 

ketekunan siswa. Untuk tingkat awal, tujuan yang wajar 

dicapai ialah lima belas sampai dua puluh menit, bergantung 

pada kemampuan dan minat siswa. Untuk tingkat 

pertengahan, waktu yang dicapai itu mungkin dua puluh 

sampai tiga puluh menit, sedangkan untuk sekolah 

menengah waktu yang dicapai itu harus tiga puluh menit 

paling sedikit. Perkiraan waktu itu boleh dianggap sebagai 

pedoman saja. 
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b)  Pengatur waktu MSBB. Pengatur waktu itu harus disetel 

sedemikian sehingga siswa tidak dapat melihat 

permukaannya. Prosedur ini dapat mengatasi masalah 

"pengintai waktu" dalam kelas. Untuk hal yang sama, jam 

kelas yang besar pun tidak boleh disamakan sebagai alat 

pengatur waktu. Keuntungan lain yang diperoleh dari weker 

atau pengatur waktu ialah bahwa kedua alat itu dapat 

digunakan untuk menentukan akhir kegiatan MSBB. Suara 

weker pasti dapat mengakhiri waktu MSBB dan bahwa 

sudah waktunya untuk pindah ke kegiatan lain. 

c)  Peran Guru. Selama MSBB guru melakukan pekerjaan yang 

sama benar dengan yang dilakukan oleh siswa dalam kelas 

ialah membaca untuk kesenangan. Guru mempunyai 

peranan yang penting dalam memberikan contoh berperilaku 

yang baik sebagai peserta MSBB. Untuk beberapa orang 

siswa keadaan seperti itu merupakan pengalaman pertama 

menyaksikan seorang dewasa membaca untuk kenikmatan 

yang sesungguhnya. Sangatlah penting untuk mencamkan 

kegiatan ini. Ada berbagai pekerjaan yang tidak boleh 

dilakukan guru selama MSBB. Guru tidak boleh memeriksa 

karya tulis, merencanakan pengajaran, mengawasi, atau 

melakukan kegiatan lain yang ada hubungannya dengan 

sekolah. Dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut 

guru memberikan kesan bahwa membaca itu penting bagi 

kalian tetapi tidak untuk saya. Demikian juga, guru tidak 

boleh berkeliling kelas untuk mengetahui siswa mana yang 

tidak membaca atau siswa yang berpotensi sebagai 

pembuat kekeruhan kelas. Di samping tidak berlaku sebagai 

model yang baik, guru yang melakukan pemantauan itu 

menjadi "pengganggu" yang potensial bagi MSBB. 
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d)  Interupsi Selama MSBB. Interupsi itu tidak boleh terjadi, 

terutama pada awal MSBB. Interupsi dapat menyebabkan 

guru dan sebagian besar siswa berpaling dari bacaannya. 

secara umum harus berhasil pada suatu akhir terhadap 

periode bacaan pada hari itu. Namun, orang yang merasa 

bersalah karena menginterupsi tidak boleh dicela. Guru 

kelas harus mau berkata,"Sayang, hal itu mengakhiri MSBB 

kita hari ini. Silakan jauhkan bacaanmu dan kita akan mulai 

dengan pelajaran kita selanjutnya". Instruktur harus siap 

untuk pindah dengan cepat ke jadwal kegiatan selanjutnya 

tanpa memberi perhatian siswa yang menginterupsi itu yang 

mungkin memang mencari perhatian. Kegiatan yang segera 

mengikuti MSBB itu tidak boleh tampak dipersiapkan 

sebagai alat untuk menghukum. Tes atau kegiatan lain yang 

sama sebaiknya dijadwal pada  kali lain. Setelah kebiasaan 

membaca senyap itu terbentuk dengan kuat, interupsi kecil-

kecil dan tak sengaja akan dapat dikendalikan secara lancar 

tanpa harus menghasilkan terhentinya MSBB itu. Dalam 

situasi ini, guru boleh merespon dengan berkata, "Saya 

berharap bahwa interupsi itu tidak membuat Anda sama 

sekali kehilangan jalan pikiran. Apakah Anda mengira bahwa 

Anda bisa kembali kepada kegiatan Anda membaca tanpa 

masalah?" Jika para siswa memberikan respon secara 

meyakinkan, maka guru harus menjadi model untuk kembali 

kepada bacaan secara langsung. Gangguan kecil-kecil bagi 

para instruktur dan yang hanya satu dua orang siswa yang 

tidak mempedulikan bacaannya janganlah dipedulikan. 

Setelah mengevaluasi situasi secara cepat, guru harus 

segera kembali membaca. Kegiatan ini akan memberikan 

dampak sebagai sesuatu yang tidak bermasalah dan guru 

bisa melanjutkan bacaannya. 
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e)  Mengakhiri jam membaca. MSBB berakhir dengan bunyi 

pengatur waktu. Instruktur harus bersiap untuk pindah ke 

kegiatan sesudahnya yang sudah terjadwal. Sewaktu-waktu, 

guru boleh menyediakan beberapa menit tambahan untuk 

membaca buat siswa. Waktu "tambahan" ini memberi 

kesempatan kepada siswa untuk membaca sampai waktu 

berhenti yang paling tepat. 

(3) Tindak Lanjut 
McCracken memberi saran agar setelah MSBB minggu 

pertama, guru boleh mulai berpikir untuk selalu saling memberi 

tahu apa yang dibaca selama periode membaca sunyi itu. Guru 

dapat menyiapkan contoh dengan memberikan komentar 

pendek mengenai ide-ide yang menarik yang telah dibaca 

siswa, dengan jalan memberikan catatan buku dan jumlah 

halaman yang dibaca, dan dengan mencatat kegiatan yang 

menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap 

kegiatan membaca.  

Kegiatan yang saling menunjang ini dapat menumbuhkan 

perhatian yang lebih tinggi terhadap membaca. Haruslah 

ditekankan bahwa kegiatan yang saling menunjang itu tidak 

dimulai pada akhir kegiatan setelah MSBB itu terwujud dengan 

kukuh. Jika guru terlalu pagi mulai memberi anjuran untuk 

berembug itu pada awal acara, maka MSBB berubah menjadi 

sesuatu yang berbeda dari yang diharapkan dengan membaca 

untuk kenikmatan. 

Peringatan dan Komentar 

Sekali lagi, keberhasilan MSBB ada di tangan guru. 

Dengan sikap bersungguh-sungguh terhadap bacaan, guru 

berarti mengkomunikasikan "nilai" membaca itu kepada siswa. 

Sebaliknya kekurangan perhatian dan gairah guru akan 

menghasilkan perhatian dan gairah yang sama dari siswa. 
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Pada pemanggungan awal kegiatan ini, barangkali sangat 

baik buka MSBB itu dilakukan secara perlahan-lahan dan 

dengan langkah pendek-pendek. MSBB itu harus dilakukan di 

kelas sebelum pertimbangan untuk mengadakannya pada 

tingkat sekolah secara luas. Meski telah banyak kemajuan yang 

dicapai dalam program sekolah yang luas dalam  MSBB ini, 

namun masih harus ada juga program-program cadangan yang 

memaksa membaca setiap membaca pada waktu yang 

bersama-sama dan dalam jumlah waktu yang sama pula. Sudah 

tentu perbedaan jumlah waktu yang dialokasikan untuk kelas-

kelas rendah dan waktu yang disediakan untuk kelas-kelas yang 

lebih tinggi harus merupakan salah satu persyaratan. 

Akhirnya meski MSBB itu merupakan teknik yang 

sederhana dan dapat dilaksanakan di kelas pada setiap jenjang, 

mengevaluasinya sangatlah sulit. Pertumbuhan waktu yang bisa 

dicapai oleh siswa dalam mempertahankan bacaan senyapnya 

sudah tentu merupakan salah satu cara untuk menilai 

keberhasilan kegiatan ini. Mungkin, alat lain untuk mengevaluasi 

keberhasilan MSBB ialah bagaimana betapa siswa itu menjadi 

reseptif untuk menindaklanjuti waktu yang diawali oleh guru. 

Meskipun hal ini merupakan alat evaluasi yang sangat subjektif, 

kesediaan siswa untuk memberikan penjelasan tentang apa 

yang dibacanya selama MSBB merupakan salah satu indikasi 

nilai yang pernah dicapai. 

Manajemen pembelajaran membaca 

Organisasi kelas tidak secara langsung berhubungan 

dengan proses membaca atau bahan bacaan atau metode atau 

pendekatan pembelajaran bacaan. Namun  tanpa organisasi 

dan manajemen kelas, maka pembelajaran dapat tidak efektif. 

Guru bukan hanya sekadar perlu tahu apa yang harus diajarkan, 
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namun guru juga harus menciptakan suasana kelas yang 

membuat kondusif untuk terjadinya pembelajaran. 

1. Pengaturan kelas, sebaiknya dilakukan pengelompokan 

menurut tingkatan kesiapan membaca siswa (Reading 

Readiness) di antara siswa di suatu kelas. Setiap kelompok 

kemudian diberikan tugas/materi membaca yang berbeda 

sesuai dengan tingkat kesiapannya. Khususnya bagi belajar 

membaca sangat penting siswa bekerja berkelompok, 

karena pembelajaran membaca perlu teman sebaya (peer) 

sebagai inspirasi siswa, sebagai pembanding dan sebagai 

pendorong/motivator untuk membangun rasa percaya diri. 

2. Peranan guru, Sebuah program pembelajaran membaca 

yang efisien dan efektif perlu guru yang kreatif, antusias atau 

bersemangat, dan mempunyai pengetahuan tentang 

membaca. 

Apa yang harus diperbuat guru adalah: 

− Sebelumnya guru harus mengenal karakteristik siswa-

siswanya, terlebih dahulu, seperti latar belakang sosial 

budayanya, tingkat kesiapan membacanya, supaya guru 

dapat melakukan penyesuaian (leveling) pendekatannya. 

− Metode yang digunakan dalam pembelajarannya harus 

menghubungkan aspek kognitif dan afektif, dan 

memanfaatkan pengalaman-pengalaman lalu siswa, serta 

memberikan pengalaman-pengalaman lain untuk 

mengembangkan gagasan dan penghayatannya yang akan 

diintegrasikan di dalam proses membacanya. 

− Guru bukan sekadar berperan sebagai instruktur di dalam 

proses pembelajaran, namun juga sebagai pembimbing, 

pendengar yang baik, pemberi pertanyaan, bereaksi, 

sebagai fasilitator, dan juga perangsang bagi proses belajar 

siswa. 
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PERENCANAAN PEMBELAJARAN MEMBACA 
Dalam proses kegiatan Belajar-Mengajar, perlu terjadi proses 

interaksi yang intens antara guru dan siswa, supaya pembelajaran 

menjadi efektif. Perilaku  konkrit yang dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

1. Sebelum memulai pembelajaran, guru harus menjelaskan terlebih 

dahulu tujuan membaca, karena hal ini dapat memotivasi dan 

mengarahkan perilaku membaca siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa siswa yang melakukan membaca dengan 

bertujuan hasilnya lebih baik dibanding siswa yang tanpa tujuan. 

2. Sebelumnya dijelaskan pula tugas-tugas membaca yang akan 

dilaksanakan, supaya siswa menggalang persiapan fisik dan mental 

dengan perkataan lain terjadi "mental readiness" untuk belajar. 

3. Siswa diberitahu materi apa yang akan diberikan, supaya ia tahu 

materi sebe-lumnya. Hal ini sesuai dengan Teori Skemata, dimana 

latar belakang penge-tahuan sebelumnya dapat membantu 

meningkatkan pemahaman dengan lebih baik. 

4. Timbulkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dari guru 

sehubungan dengan materi bacaan yang akan diajarkan.Hal ini 

dapat menimbulkan motivasi siswa untuk belajar. Sebaliknya 

bentuk pertanyaan adalah pertanyaan yang dimungkinkan jawaban 

lebih dari satu. 

5. Dalam proses pembelajaran siswa dibuat berpikir, sehingga terjadi 

keterlibatan mental (secara kognifit, aktif) dan dimungkinkan terjadi 

ekspresi secara verbal. 

6. Siswa didorong untuk mengembangkan jawaban-jawabannya, 

dengan ditanya alasan-alasannya.Ini perlu sebagai bahan contoh 

bagi sebayanya (peers). 

7. Berikan waktu dan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

8. Beri waktu yang cukup untuk menjawab tuntas. 
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9. Siswa diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian 

berdasarkan fakta dan bukan sekadar menduga-duga. 

10. Berikan feedback kepada siswa tentang kesalahan-kesalahannya 

supaya ia dapat cepat belajar. 

11. Berikan pujian sebagai reinforcement,ini perlu bagi terjadinya 

proses belajar yang sinambung. 

 
C. Penutup 

Menanggapi perkembangan informasi yang sangat cepat dan 

berbaurnya aneka budaya, serta adanya persaingan yang begitu ketat 

di berbagai bidang diperlukan pribadi-pribadi yang mandiri, kreatif, dan 

mampu bekerja sama dengan yang lainnya. Hal ini merupakan 

tantangan bagi guru untuk mempersiapkan peserta didik yang 

sungguh-sungguh mampu menghadapi tantangan dan perubahan 

zaman. Strategi-strategi belajar, khususnya pembelajaran membaca 

yang selama ini lebih banyak menekankan pada strategi kognitif dinilai 

kurang memadai untuk menjawab tantangan tersebut. Untuk itu perlu 

dikembangkan strategi-strategi lain, yang mengarah pada kebiasaan 

belajar mandiri, kreatif, dan yang dapat menciptakan persaingan dan 

kerja sama yang saling menguntungkan. Strategi belajar yang 

dimaksud adalah strategi metakognitif, strategi sosial, dan 

rekreasional. 

Usaha yang dapat dilakukan guru untuk mencapai harapan di 

atas adalah guru harus mempersiapkan proses pembelajaran secara 

sungguh-sungguh baik yang mencakup metode, bentuk-bentuk tugas, 

maupun pemilihan bahan. Guru tidak dapat hanya mengandalkan 

bahan-bahan yang terdapat di dalam buku teks, tetapi harus dicari 

bahan-bahan yang sesuai dengan kemampuan dan minat pembelajar. 

Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah tetapi perlu diusahakan karena 

sekolah merupakan salah satu lembaga yang dapat mengembangkan 

kemampuan-kemampuan tersebut.  
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BAB I  PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi 
Buku Ajar mengenai “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini meliputi 

materi pembelajaran tentang penulisan artikel ilmiah, jenis dan struktur 

artikel ilmiah,m artikel hasil pemikiran, artikel hasil penelitian, format 

tulisan, serta praktik penulisan artikel ilmiah. Secara garis besar, buku 

ajar ini mengantarkan peserta PLPG untuk memahami materi-materi 

tersebut di atas, namun demikian peserta juga diminta untuk 

menyusun draft penulisan artikel ilmiah di bidang kompetensi masing-

masing. Hal ini mempunyai tujuan agar setelah pelaksanaan 

matapelajaran ini peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam 

menyusun artikel ilmiah yang siap dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah 

yang tidak maupun terakreditasi. 

Buku ajar “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini mempunyai standar 

kompetensi dasar (1) mengenal penulisan artikel ilmiah; (2) mengenal 

perbedaan penulisan artikel ilmiah yang konseptual dan yang non 

konseptual; (3) mengenal format penulisan artikel ilmiah; dan (4) 

menyusun draft artikel ilmiah. Buku ajar ini mempunyai hubungan 

dengan buku ajar yang terutama adalah penelitian tindakan kelas. 

Karena standar kompetensi penelitian tindakan kelas adalah (1) 

mengenal metode penelitian tindakan kelas; (2) mengenal format 

laporan penelitian tindakan kelas, (3) menyusun draft proposal 

penelitian tindakan kelas. Jelas bahwa kompetensi dasar kedua mata 

pelajaran ini akan bersngkut paut, pada saat peserta PLPG 

berkeinginan untuk menuliskan hasil penelitian tindakan kelas ke 

dalam jurnal penelitian pendidikan. 
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B. Petunjuk Pembelajaran 
 Peserta PLPG harus selalu aktif mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. Peserta PLPG aktif berdiskusi dengan pelatih, 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami, selanjutnya mendiskusikan 

dengan teman lainnya. Di samping itu, peserta pelatihan mencermati 

contoh-contoh yang telah disajikan oleh pelatih dan yang tersaji di 

dalam buku ajar ini. Kemudian peserta PLPG harus belajar menyusun 

suatu draft artikel ilmiah yang selaras dengan format yang tersaji di 

dalam buku ajar ini. Hasil draft itu selanjutnya digunakan untuk 

memenuhi tugas mata pelajaran ini, serta dimintakan pendapat dari 

pelatih. Saran-saran dari pelatih yang belum dipahami perlu 

ditanyakan kembali kepada pelatih jika perlu meminta perbandingan 

dengan artikel yang telah termuat di dalam jurnal. 

 

C. Kompetensi dan Indikator 
1. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami kriteria 

penulisan artikel ilmiah; 

2. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami jenis dan 

struktur artikel ilmiah; 

3. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil pemikiran konseptual; 

4. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil penelitian; 

5. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan enumeratif; 

6. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan esai; 

7. Peserta mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam 

menyusun draft artikel ilmiah. 



BAB II  KEGIATAN BELAJAR I 
JENIS DAN STRUKTUR ARTIKEL ILMIAH 

 

A. Kompetensi dan Indikator 
Karya ilmiah tentu sudah merupakan bacaan yang sangat akrab 

dengan peserta PLPG. Sebagai guru, bapak dan ibu sudah sering 

membaca berbagai artikel, baik yang bersifat populer, ilmiah populer 

maupun yang memang benar-benar merupakan karya ilmiah. Berbekal 

pengalaman bapak dan ibu dalam memahami artikel ilmiah, bapak dan 

ibu akan mengkaji bentuk, sifat dan struktur karya tulis ilmiah. 

Berkaitan uraian di atas, maka setelah menyelesaikan kegiatan 

berlajar pertama ini, bapak dan ibu diharapkan mempunyai 

kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan sifat artikel ilmiah; 

2. Menjelaskan sikap ilmiah; 

3. Menjelaskan bentuk, struktur dan sifat-sifat artikel ilmiah 

4. Menjelaskan perbedaan artikel hasil pemikian konseptual dengan 

hasil penelitian 

 

B. Uraian Materi 
Sesuai dengan namanya, artikel ilmiah yang dimuat dalam 

jurnal diharapkan memenuhi kriteria sebagai sebuah karya ilmiah. 

Kriteria ini adalah cerminan sifat karya ilmiah yang berupa norma dan 

nilai yang berakar pada tradisi ilmiah yang diterima secara luas dan 

diikuti secara sungguh-sungguh oleh para ilmuwan (Taryadi, 1993:5). 

Oleh karena itu, penerbitan ilmiah secara inherent harus menampilkan 

sifat-sifat dan ciri-ciri khas karya ilmiah tersebut yang mungkin tidak 

selalu harus dipenuhi di dalam jenis penerbitan yang lain. Pertama, 

penerbitan ilmiah bersifat objektif, artinya isi penerbitan ilmiah hanya 

dapat dikembangkan dari fenomena yang memang exist, walaupun 
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kriteria eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasannya dapat 

berbeda antaa satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lain. 

Selain objektif, sifat lain karya ilmiah adalah rasional. Rasional 

menurut Karl Popper adalah tradisi berpikir kritis para ilmuwan. Oleh 

karena itu, penerbitan ilmiah juga membawa ciri khas ini yang 

sekaligus berfungsi sebagai wahana penyampaian kritik timbal-balik 

yang berkaitan dengan masalah yang dipersoalkan (Taryadi, 1993:6). 

Lain daripada itu, karena jurnal merupakan sarana komunikasi yang 

berada di garis depan dalam pengembangan IPTEKS, ia juga 

mengemban sifat pembaharu dan up-to-date atau tidak ketinggalan 

jaman. 

Selanjutnya, dalam menulis artikel ilmiah penulis hendaknya 

juga tidak mengabaikan komponen sikap ilmiah yang lain seperti 

menahan diri (reserved), hati-hati dan tidak over-claiming, jujur, lugas, 

dan tidak menyertakan motif-motif pribadi atau kepentingan-

kepantingan tertentu dalam menyampaikan pendapatnya. Semua 

sikap di atas, dilengkapi dengan keterbukaan dalam menyebutkan 

sumber bahan yang menjadi rujukannya, juga dipandang sebagai 

upaya penulis untuk memenuhi etika penulisan ilmiah. 

Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 
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penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 

Sesuai dengan tujuan penerbitannya, majalah ilmiah pada 

umumnya memuat salah satu dari hal-hal berikut: (1) kumpulan atau 

akumulasi pengetahuan baru, (2) pengamatan empirik, dan (3) 

gagasan atau usulan baru (Pringgoadisurjo, 1993). Dalam praktik hal-

hal tersebut akan diwujudkan atau dimuat di dalam salah satu dari dua 

bentuk artikel, yaitu artikel hasil pemikiran atau artikel non penelitian 

dan artikel hasil penelitian. Ada beberapa jurnal yang hanya memuat 

artikel hasil penelitian, misalnya Journal of Research in Science 

Teaching yang terbit di Amerika Serikat dan Jurnal Penelitian 

Kependidikan terbitan Lembaga Penelitian Unversitas Negeri Malang. 

Akan tetapi sebagian jurnal biasanya memuat kedua jenis artikel: hasil 

pemikiran dan hasil penelitian. Selain itu, seringkali majalah ilmiah juga 

memuat resensi buku dan obituari. Pemuatan artikel hasil penelitian, 

artikel hasi pemikiran, resensi dan obituari ini sejalan dengan 

rekomendasi Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (2000). Di 

dalam tulisan ini pembahasan akan dibatasi pada struktur dan anatomi 

dua jenis artikel saja yaitu artikel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian. 

 

C. Lembar Kegiatan 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 
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2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, jika 

ada yang tidak masuk karena 

sakit misalnya, maka peserta 

diajak berdoa kembali agar 

teman yang sakit dapat segera 

sembuh dan berkumpul untuk 

bersekolah kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan 

dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan bentuk, struktur dan 

sifat karya tulis ilmiah. 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian sifat artikel 

ilmiah; 

3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 
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tentang sikap ilmiah; 

3.3 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang bentuk dan struktur 

artikel ilmiah 

3.4 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

sikap ilmiah, sifat, bentuk, dan 

struktur artikel ilmiah; 

3.6 Fasilitator menekankan kembali 

kesimpulan yang tepat. 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama 

dengan peserta mengadakan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran hari itu, tentang 

beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian dari sikap 

ilmiah, sifat, bentuk, dan struktur 

artikel ilmiah; 

4.2 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai sifat artikel ilmiah; 
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b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai karakter sikap ilmiah; yang 

selanjutnya mempunyai kecenderungan positif jika dihadapkan 

pada kasus plagiariasme misalnya; 

c. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai bentuk, dan struktur karya tulis 

ilmiah. 

 

D. Rangkuman 
Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 

 

E. Tes Formatif 
1.   Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 
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1. Aspek-aspek yang menentukan karakteristik karya tulis, kecuali 

a. sikap penulis 

b. panjang tulisan 

c. struktur sajian 

d. penggunaan bahasa 

2. Struktur sajian suatu karya tulis ilmiah pada umumnya terdiri dari 

a. pendahuluan, inti (pokok pembahasan), dan penutup 

b. pendahuluan, abstrak, bagian inti, simpulan 

c. abstrak, pendahuluan, bagian inti, simpulan 

d. abstrak, bagian inti, penutup 

3. Bagian penutup suatu karya tulis ilmia, pada umumnya 

menyajikan tentang 

a. rangkuman dan tindak lanjut 

b. simpulan umum 

c. rekomendasi penulis 

d. simpulan dan saran 

4. Substansi suatu karya tulis ilmiah dapat mencakup berbagai hal, 

dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. 

Berikut ini adalah contoh-contoh subatansi karya tulis ilmiah, 

kecuali 

a. pendidikan 

b. kebudayaan 

c. pemulung 

d. informatika 

5. Dalam karya tulis ilmiah, penulis bersikap netral, obyektif, dan 

tidak memihak. Sikap ini sesuai dengan hakikat karya tulis ilmiah 

yang merupakan kajian berdasarkan pada, kecuali 

a. fakta atau kenyataan 

b. argumentasi 

c. teori yang diakui kebenarannya 

d. data empirik/hasil penelitian 
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6. Keobyektifan penulis karya tulis ilmiahdicerminkan dalam gaya 

bahasa yang bersifat 

a. resmi 

b. baku 

c. impersonal 

d. personal 

7. Komponen suatu karya tulis ilmiah bervariasi sesuai dengan jenis 

karya tulis ilmiah dan tujuan penulisannya, namun pada um,umnya 

semua karya tulis ilmiah mempunayi komponen 

a. daftar pustaka 

b. abstrak 

c. daftar tabel 

d. lampiran 

8. Berikut ini adalah ciri-ciri suatu karya tulis ilmiah, kecuali 

a. memaparkan bidang ilmu tertentu 

b. merupakan deskripsi suatu kejadian 

c. menggunakan gaya bahasa resmi 

d. disajikan secara sistematis 

9. Di antara judul berikut, yang manakah yang paling sesuai untuk 

judul karya tulis ilmiah? 

a. senjata makan tuan 

b. kumbang cantik pengisap madu 

c. pengaruh gizi pada pertumbuhan anak 

d. pengaruh obat bius yang menghebohkan 

10. Untuk membedakan karya tulis ilmiah dan karya tulis bukan ilmiah, 

seseorang dapat mengkaji berbagai aspek tulisan. Salah satu 

aspek yang dapat digunakan sebagai pembeda adalah 

a. sistematika tulisan 

b. panjang tulisan 

c. ragam bahasa yang digunakan 

d. pengarang 
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2. Tes Uraian 
1. Setelah membaca uraian di atas, coba bapak dan ibu simpulkan 

bagaimana caranya mengenal karakteristik karya tulis ilmiah. 

Jelaskan mengapa bapak dan ibu menyimpulkan seperti itu? 

2. Sebutkan asspek-aspek yang dapat menggambarkan karakteristik 

suatu karya tulis ilmiahdan berikan penjelasan singkat untuk 

setiap aspek. Berdasarkan uraian itu, coba simpulkan 

karakteristik karya tulis ilmiah! 

3. Secara umum, struktur sajian suatu karya tulis ilmiah terdiri dari 

bagian awal, inti, dan bagian penutup. Coba jelaskan deskripsi 

masing-masing bagian dan apa bedanya dengan struktur sajian 

karya non ilmiah? 

 



BAB III  KEGIATAN BELAJAR II 
ARTIKEL HASIL PEMIKIRAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Kompetensi dan Indikator 
Pada kegiatan belajar yang kedua ini akan dibahas bagaimana 

menentukan kelayakan ide untuk dituangkan ke dalam tulisan serta 

struktur tulisan konseptual. Pembahasan mengenai materi ini akan 

bermanfaat pada saat bapak dan ibu menulis artikel konseptual. Di 

samping itu akan dibahas juga teknik menulis karya tulis ilmiah atas 

dasar hasil penelitian. Berkaitan uraian di atas, maka setelah 

menyelesaikan kegiatan berlajar kedua ini, bapak dan ibu diharapkan 

mempunyai kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan pembuatan judul karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

2. Menjelaskan abstrak dan kata kunci karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

3. Menjelaskan penulisan pendahuluan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

4. Menjelaskan penulisan metode karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

5. Menjelaskan penulisan hasil penelitian karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

6. Menjelaskan penulisan pembahasan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

7. Menjelaskan penulisan simpulan dan saran karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

8. Menjelaskan penulisan daftar pustaka karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 
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B. Uraian Materi 
1. Artikel Hasil Pemikiran 

Artikel hasil pemikiran adalah hasil pemikiran penulis atas 

suatu permasalahan, yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam 

upaya untuk menghasilkan artikel jenis ini penulis terlebih dahulu 

mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan permasalahannya, 

baik yang sejalan maupun yang bertentangan dengan apa yang 

dipikirkannya. Sumber-sumber yang dianjurkan untuk dirujuk dalam 

rangka menghasilkan artikel hasil pemikiran adalah juga artikel-

artikel hasil pemikiran yang relevan, hasil-hasil penelitian terdahulu, 

di samping teori-teori yang dapat digali dari buku-buku teks. 

Bagian paling vital dari artikel hasil pemikiran adalah 

pendapat atau pendirian penulis tentang hal yang dibahas, yang 

dikembangkan dari analisis terhadap pikiran-pikiran mengenai 

masalah yang sama yang telah dipublikasikan sebelumnya, dan 

pikiran baru penulis tentang hal yang dikaji, jika memang ada. Jadi, 

artikel hasil pemikiran bukanlah sekadar kolase atu tempelan 

cuplikan dari sejumlah artikel, apalagi pemindahan tulisan dari 

sejumlah sumber, tetapi adalah hasil pemikiran analitis dan kritis 

penulisnya. 

Artikel hasil pemikiran biasanya terdiri dari beberapa unsur 

pokok, yaitu judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, 

pendahuluan, bagian inti atau pembahasan, penutup, dan daftar 

rujukan. Uraian singkat tentang unsur-unsur tersebut disampaikan 

di bawah ini. 

 

a. Judul  

Judul artikel hasil pemikiran hendaknya mencerminkan 

dengan tepat masalah yang dibahas. Pilihan kata-kata harus tepat, 

mengandung unsur-unsur utama masalah, jelas, dan setelah 

disusun dalam bentuk judul harus memiliki daya tarik yang kuat 



 

 

9-14 Penulisan Karya Ilmiah 

bagi calon pembaca. Judul dapat ditulis dalam bentuk kalimat berita 

atau kalimat tanya. Salah satu ciri penting judul artikel hasil 

pemikiran adalah bersifat ”provokatif”, dalam arti merangsang 

pembaca untuk membaca artikel yang bersangkutan. Hal ini 

penting karena artikel hasil pemkiran pada dasarnya bertujuan 

untuk membuka wacana diskusi, argumentasi, analisis, dan sintesis 

pendapat-pendapat para ahli atau pemerhati bidang tertentu. 

Perhatikan judul-judul artikel di bawah ini, dan lakukan evaluasi 

terhadap judul-judul tersebut untuk melihat apakah kriteria yang 

disebutkan di atas terpenuhi. 

 Membangun Teori melalui Pendekatan Kualitatif (Forum 

Penelitian Kependidikan Tahun 7, No. 1) 

 Repelita IV: A Cautious Development Plan for Steady Growth 

(Kaleidoscope International Vol. IX No.1) 

 Interpreting Student’s and Teacher’s Discourse in Science 

Classes: An Underestimated Problem? (Journal of Research in 

Science Teaching Vol. 33, No.2.) 

 

Di dalam contoh-contoh judul di atas seharusnya tercermin 

ciri-ciri yang diharapkan ditunjukan oleh artikel hasil pemikiran 

seperti provokatif, argumentative, dan analitik. 

 

b. Nama Penulis  

Untuk menghindari bias terhadap senioritas dan wibawa atau 

inferioritas penulis, nama penulis artikel ditulis tanpa disertai gelar 

akademik atau gelar profesional yang lain. Jika dikehendaki gelar 

kebangsawanan atau keagamaan boleh disertakan. Nama lembaga 

tempat penulis bekerja sebagai catatan kaki di halaman pertama. 

Jika penulis lebih dari dua orang, hanya nama penulis utama saja 

yang dicantumkan disertai tambahan dkk. (dan kawan-kawan). 

Nama penulis lain ditulis dalam catatan kaki atau dalam catatan 
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akhir jika tempat pada catatan kaki atau di dalam catatan akhir jika 

tempat pada catatan kaki tidak mencukupi. 

 

c. Abstrak dan Kata Kunci 

Abstrak artikel hasil pemikiran adalah ringkasan dari artikel 

yang dituangkan secara padat; bukan komentar atau pengantar 

penulis. Panjang abstrak biasanya sekitar 50-75 kata yang disusun 

dalam satu paragraf, diketik dengan spasi tunggal. Format lebih 

sempit dari teks utama (margin kanan dan margin kiri menjorok 

masuk beberapa ketukan). 

Dengan membaca abstrak diharapkan (calon) pembaca 

segera memperoleh gambaran umum dari masalah yang dibahas di 

dalam artikel. Ciri-ciri umum artikel hasil pemikiran seperti kritis dan 

provokatif hendaknya juga sudah terlihat di dalam abstrak ini, 

sehingga (calon) pembaca tertarik untuk meneruskan 

pembacaannya. 

Abstrak hendaknya juga disertai dengan 3-5 kata kunci, yaitu 

istilah-istilah yang mewakili ide-ide atau konsep-konsep dasar yang 

terkait dengan ranah permasalahan yang dibahas dalam artikel. 

Jika dapat diperoleh, kata-kata kunci hendaknya diambil dari 

tesaurus bidang ilmu terkait. Perlu diperhatikan bahwa kata-kata 

kunci tidak hanya dapat dipetik dari judul artikel, tetapi juga dari 

tubuh artikel walaupun ide-ide atau konsep-konsep yang diwakili 

tidak secara eksplisit dinyatakan atau dipaparkan di dalam judul 

atau tubuh artikel. Perhatikan contoh abstrak dan kata-kata kunci 

berikut ini. 

 

Abstract: Theory Generation through Qualitative Study. A 
qualitative study is often contrasted with its quantitative 
counterpart. These two approaches are more often 
inappropriately considered as two different schools of 
thought than as two different tools. In fact these two 
approaches serve different purposes. A qualitative study 
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takes several stage in generating theories. Business 
transaction pattern and market characteristic, for example, 
can be investigated through qualitative study, while their 
tendencies, frequencies, and other related quantitative 
values can be more appropriately investigated through 
quantitative study. 

 
Key words: qualitative study, theory development 

 

d. Pendahuluan 

Bagian ini menguraikan hal-hal yang dapat menarik 

perhatian pembaca dan memberikan acuan (konteks) bagi 

permasalahan yang akan dibahas, misalnya dengan menonjolkan 

hal-hal yang kontroversial atau belum tuntas dalam pembahasan 

permasalahan yang terkait dengan artikel-artikel atau naskah-

naskah lain yang telah dipublikasikan terdahulu. Bagian 

pendahuluan ini hendaknya diakhiri dengan rumusan singkat (1-2 

kalimat) tentang hal-hal pokok yang akan dibahas dan tujuan 

pembahasan. Perhatikan tiga segmen bagian pendahuluan dalam 

contoh di bawah ini. 

 

Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang paling 
penting sekali bagi keberhasilan program pendidikan. 
Catatan sejarah pendidikan di negara-negara maju dan 
dikelompok-kelompok masyarakat yang telah berkembang 
kegiatan pendidikan menunjukan bahwa keadaan dunia 
pendidikan mereka sekarang ini telah dicapai dengan 
partisipasi masyarakat yang sangat signifikan di dalam 
berbagai bentuk. Di Amerika Serikat dalam tingkat 
pendidikan tinggi dikenal apa yang disebut “Land-Grant 
Universities...”dst. 

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli 
yang berkaitan dengan menurunnya partisipasi 
masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Sebagian 
ahli berpendapat bahwa sistem politik yang kurang 
demokratis dan budaya masyarakat paternalistik telah 
menyebabkan rendahnya partisipasi. Sementara itu 
penulis-penulis lain lebih memfokus pada faktor-faktor 
ekonomi... 
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Dari kajian terhadap berbagai tulisan dan hasil 
penelitian disebutkan di muka terlihat masih terdapat 
beberapa hal yang belum jelas benar atau setidak-
tidaknya masih menimbulkan keraguan mengenai sebab-
sebab menurunnya mutu partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan pendidikan. Dalam artikel-artikel ini akan 
dibahas kemungkinan-kemungkinan menurunnya 
partisipasi masyarakat tersebut berdasarkan analisis 
ekonomi pendidikan. Diharapka, dengan analisis ini 
kekurangan analisis terdahulu dapat dikurangi dan dapat 
disusun penjelasan baru yang lebih komprehensif. 

 

Di dalam petikan bagian pendahuluan di atas dapat dilihat 

alur argumentasi yang diikuti penulis untuk menunjukan masih 

adanya perbedaan pandangan tentang menurunnya partisipasi 

masyarakat di dalam pengembangan pendidikan. Tinjauan dari 

berbagai sudut pandang telah menghasilkan kesimpulan yang 

beragam, yang membuka kesempatan bagi penulis untuk 

menampilkan wacana penurunan partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan pendidikan dari sudut pandang yang lan. 

 

e. Bagian Inti 

Isi bagian ini sangat bervariasi, lazimnya berisi kupasan, 

analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, dan pendirian atau 

sikap penulis mengenai masalah yang dibicarakan. Banyaknya 

subbagian juga tidak ditentukan, tergantung kepada kecukupan 

kebutuhan penulis untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Di 

antara sifat-sifat artikel terpenting yang seharusnya ditampilkan di 

dalam bagian ini adalah kupasan yang argumentatif, analitik, dan 

kritis dengan sistematika yang runtut dan logis, sejauh mungkin 

juga berciri komparatif dan menjauhi sikap tertutup dan instruktif. 

Walaupun dmikian, perlu dijaga agar tampilan bagian ini tidak 

terlalu panjang dan menjadi bersifat enumeratif seperti diktat. 

Penggunaan subbagian dan sub-subbagian yang terlalu banyak 
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juga akan menyebabkan artikel tampil seperti diktat. Perhatikan 

contoh-contoh petikan bagian inti artikel berikut ini. 

 
Science earns its place on the curriculum because there is 
cultural commitment to the value of the knowledge and the 
practices by which this body of ideas has been derived. 
Hence, any consideration of the theoretical implementation 
must start by attempting to resolve the aims and intentions of 
this cultural practice…(Dari Osborne, 1996:54). 

 
Dalam situasi yang dicontohkan di atas perubahan atau 
penyesuaian paradigma dan praktik-praktik pendidikan 
adalah suatu keharusan jika dunia pendidikan Indonesia tidak 
ingin tertinggal dan kehilangan perannya sebagai wahana 
untuk menyiapkan generasi masa datang ironisnya, kalangan 
pendidikan sendiri tidak dengan cepat mengantisipasi, 
mengembangkan dan mengambil inisiatif inovasi yang 
diperlukan, walaupun kesadaran akan perlunya perubahan-
perubahan tertentu sudah secara luas dirasakan. Hesrh dan 
McKibbin (1983:3) menyatakan bahwa sebenarnya banyak 
pihak telah menyadari perlunya inovasi…(Dari Ibnu, 1996:2) 

 
John Hassard (1993) suggested that, ‘Unlike modern 
industrial society, where production was the cornerstone, in 
the post modern society simulation structure and control 
social affairs. We, at witnesses, are producing simulation 
whitin discorses. We are fabricating words, not because we 
are “falsyfaying” data, or “lying” about what we have learned, 
but because we are constructing truth within a shifting, but 
always limited discourse.’ (Dari Ropers-Huilman, 1997:5) 

 

Di dalam contoh-contoh bagian inti artikel hasil pemikiran di 

atas dapat dilihat dengan jelas bagian yang paling vital dari jenis 

artikel ini yaitu posisi atau pendirian penulis, seperti terlihat di 

dalam kalimat-kalimat: (1) Hence, any consideration of the 

theoretical base of science and its practical implementation must 

start by…, (2) Dalam situasi yang dicontohkan di atas perubahan 

atau penyesuaian paradigma dan praktek-praktek pendidikan, 

adalah suatu keharusan jika…, (3)…We are fabricating words not 

because …, or ‘lying’ about…, but…dan seterusnya. 
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f. Penutup atau Simpulan 

Penutup biasanya diisi dengan simpulan atau penegasan 

pendirian penulis atas masalah yang dibahas pada bagian 

sebelumnya. Banyak juga penulis yang berusaha menampilkan 

segala apa yang telah dibahas di bagian terdahulu, secara ringkas. 

Sebagian penulis menyertakan saran-saran atau pendirian 

alternative. Jika memang dianggap tepat bagian terakhir ini dapat 

dilihat pada berbagai artikel jurnal. Walaupun mungkin terdapat 

beberapa perbedaan gaya penyampaian, misi bagian akhir ini pada 

dasarnya sama: mengakhir diskusi dengan suatu pendirian atau 

menyodorkan beberapa alternative penyelesaian. Perhatikan 

contoh-contoh berikut. 

 

Konsep pemikiran tentang Demokrasi Ekonomi 
pada prinsipnya adalah khas Indonesia. menurut Dr. M. 
Hatta dalam konsep Demokrasi Ekonomi berlandaskan 
pada tiga hal, yaitu: (a) etika sosial yang tersimpul dalam 
nilai-nilai Pancasila; (b) rasionalitas ekonomi yang 
diwujudkan dengan perencanaan ekonomi oleh negara; 
dan (c) organisasi ekonomi yang mendasarkan azas 
bersama/koperasi. 

 
Isu tentang pelaksanaan Demokrasi Ekonomi 

dalam sistem perekonomian Indonesia menjadi menarik 
dan ramai pada era tahun 90-an. Hal tersebut terjadi 
sebagai reaksi atas permasalahan konglomerasi di 
Indonesia. Perlu diupayakan hubungan kemitraan yang 
baik antara pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian 
Indonesia. Pada saat ini nampak sudah ada political will 
dari pemerintah kita terhadap kegiatan ekonomi berskala 
menengah dan kecil. Namun demikian kemampuan politik 
saja tidak cukup tanpa disertai keberanian politik. 
Semangat untuk berpihak pada pengembangan usaha 
berskala menengah dan kecil perlu terus digalakkan, 
sehingga tingkat kesejahteraan seluruh msyarakat dapat 
ditingkatkan. 

 
(Dari Supriyanto, 1994:330-331) 
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if, as has been discussed in this article, 
argumentation has a central role play in science and 
learning about science, then its current omission is a 
problem that needs to be seriously addressed. For in the 
light of our emerging understanding of science as social 
practice, with rhetoric and argument as a central feature, 
to continue with current approaches to the teaching of 
science would be to misrepresent science and its nature. 
If his pattern is to change, then it seems crucial that any 
intervention should pay attention not only to ways of 
enhancing the argument skills of young people, but also 
improving teachers’ knowledge, awareness, and 
competence in managing student participation in 
discussion and argument. Given that, for good or for ill, 
science and technology have ascended to ascended to a 
position of cultural dominance, studying the role of 
argument in science offers a means of prying open the 
black box that is science. Such an effort would seem well 
advised-both for science and its relationship with the 
public, and the public and its relationship with science. 

 
(Dari Driver, Newton & Osborne, 2000:309) 

 

g. Daftar Rujukan  

Bahan rujukan yang dimasukan dalam daftar rujukan hanya 

yang benar-benar dirujuk di dalam tubuh artikel. Sebaliknya, semua 

rujukan yang telah disebutkan dalam tubuh artikel harus tercatat di 

dalam daftar rujukan. Tata aturan penulisan daftar rujukan 

bervariasi, tergantung gaya selingkung yang dianut. Walaupun 

demikian, harus senantiasa diperhatikan bahwa tata aturan ini 

secara konsisten diikuti dalam setiap nomor penelitian. 

 

2. Artikel Hasil Penelitian 
Artikel hasil penelitian sering merupakan bagian yang paling 

dominan dari sebuah jurnal. Berbagai jurnal bahkan 100% berisi 

artikel jenis ini. Jurnal Penelitian Kependidikan yang diterbitkan oleh 

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang, misalnya, dan 

Journal of Research in Science Teaching; termasuk kategori jurnal 
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yang semata-mata memuat hasil penelitian. Sebelum ditampilkan 

dalam sebagai artikel dalam jurnal, laporan penelitian harus 

disusun kembali agar memenuhi tata tampilan karangan 

sebagaimana yang dianjurkan oleh dewan penyunting jurnal yang 

bersangkutan dan tidak melampaui batas panjang karangan. Jadi, 

artikel hasil penelitian bukan sekadar bentuk ringkas atau 

”pengkerdilan” dari laporan teknis, tetapi merupakan hasil kerja 

penulisan baru, yang dipersiapkan dan dilakukan sedemikian rupa 

sehingga tetap menampilkan secara lengkap semua aspek penting 

penelitian, tetapi dalam format artikel yang jauh lebih kompak dan 

ringkas daripada laporan teknis aslinya. 

Bagian-bagian artikel hasil penelitian yang dimuat dalam 

jurnal adalah judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, bagian 

pendahuluan, metode, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan 

dan saran, dan daftar rujukan. 

 

a. Judul 
Judul artikel hasil penelitian diharapkan dapat dengan tepat 

memberikan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan. 

Variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel serta 

informasi lain yang dianggap penting hendaknya terlihat dalam 

judul artikel. Walaupun demikian, harus dijaga agar judul artikel 

tidak menjadi terlalu panjang. Sebagaimana judul penelitian, judul 

artikel umumnya terdiri dari 5-15 kata. Berikut adalah beberapa 

contoh. 

 Pengaruh Metode Demonstrasi Ber-OHP terhadap Hasil Belajar 

Membuat Pakaian Siswa SMKK Negeri Malang (Forum 

Penelitian Kependidikan Tahun 7, No.1). 

 Undergraduate Science Students’ Images of the Nature of 

Science (Research presented at the American Educational 
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Research Association Annual Conference, Chicago, 24-28 

March 1997). 

 Effect of Knowledge and Persuasion on High-School Students’ 

Attitudes towards Nuclear Power Plants (Journal of Research in 

Science Teaching Vol.32, Issue 1). 

 

Jika dibandingkan judul-judul di atas, akan sgera tampak 

perbedaannya dengan judul artikel hasil pemikiran, terutama 

dengan terlihatnya variabel-variabel utama yang diteliti seperti yang 

diperlihatkan pada judul yang pertama dan ketiga. 

 

b. Nama Penulis 
Pedoman penulisan nama penulis untuk artikel hasil 

pemikiran juga berlaku untuk penulisan artikel hasil penelitian. 

 

c. Abstrak dan Kata Kunci 

Dalam artikel hasil penelitian abstrak secara ringkas memuat 

uraian mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang 

digunakan, dan hasil penelitian. Tekanan terutama diberikan 

kepada hasil penelitian. Panjang abstrak lebih kurang sama dengan 

panjang artikel hasil pemikiran dan juga dilengkapi dengan kata-

kata kunci (3-5 buah). Kata-kata kunci menggambarkan ranah 

masalah yang diteliti. Masalah yang diteliti ini sering tercermin 

dalam variable-variabel penelitian dan hubungan antara variable-

variabel tersebut. Walaupun demikian, tidak ada keharusan kata-

kata kunci diambil dari variabel-variabel penelitian atau dari kata-

kata yang tercantum di dalam judul artikel. 

 

Contoh abstrak: 

Abstract: The aim of this study was to asses the readiness of 
elementary school teachers in mathematic teaching, from the 
point of view of the teacher mastery of the subject. Forty two 
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elementary school teachers from Kecamatan Jabung, 
Kabupaten Malang were given a test in mathematic which 
was devided in to two part, arithmatics and geometry. A 
minimum mastery score of 65 was set for those who would be 
classified as in adequate readiness as mathematics teachers. 
Those who obtained scores of less than 65 were classified as 
not in adequate readiness in teaching. The result of the study 
indicated that 78,8% of the teachers obtained scores of more 
than 65 in geometry. Sixty nine point five percent of the 
teachers got more than 65 arithmetic, and 69,5% gained 
scores of more than 65 scores in both geometry and 
arithmetics. 
 
Key words: mathematic teaching, teaching readiness, 
subject mastery. 

 

d. Pendahuluan 
Banyak jurnal tidak mencantumkan subjudul untuk 

pendahuluan. Bagian ini terutama berisi paparan tentang 

permasalaha penelitian, wawasan, dan rencana penulis dalam 

kaitan dengan upaya pemecahan masalah, tujuan penelitian, dan 

rangkuman kajian teoretik yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Kadang-kadang juga dimuat harapan akan hasil dan 

manfaat penelitian. 

Penyajian bagian pendahuluan dilakukan secara naratif, dan 

tidak perlu pemecahan (fisik) dari satu subbagin ke subbagian lain. 

Pemisahan dilakukan dengan penggantian paragraf. 

 

e. Metode 
Bagian ini menguraikan bagaimana penelitian dilakukan. 

Materi pokok bagian ini adalah rancangan atau desain penelitian, 

sasaran atau target penelitian (populasi dan sampel), teknik 

pengumpulan data dan pengembangan instrumen, dan teknik 

analisis data. Sub-subbagian di atas umumnya (atau sebaiknya) 

disampaikan dalam format esei dan sesedikit mungkin 

menggunakan format enumeratif, misalnya: 
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan rancangan observasi partisipatori. Peneliti terjun 

langsung ke dalam keidupan masyarakat desa, ikut serta 

melakukan berbagai aktivitas sosial sambil mengumpulkan data 

yang dapat diamati langsung di lapangan atau yang diperoleh dari 

informan kunci. Pencatatan dilakukan tidak langsung tetapi ditunda 

sampai peneliti dapat ”mengasingkan diri” dari anggota masyarakat 

sasaran. Informasi yang diberikan dari informan kunci diuji dengan 

membandingkannya dengan pendapat nara sumber yang lain. 

Analisis dengan menggunakan pendekatan... 

Rancangan eksperimen pretest-posttest control group design 

digunakan dalam penelitian ini. Subjek penelitian dipilih secara 

random dari seluruh siswa kelas 3 kemudian secara random pula 

ditempatkan ke dalam kelompok percobaan dan kelompok control. 

Data diambil dengan menggunakan tes yang telah dikembangkan 

dan divalidasi oleh Lembaga Pengembangan Tes Nasional. 

Analisis data dilakukan dengan... 

 

f. Hasil Penelitian 
Bagian ini memuat hasil penelitian, tepatnya hasil analisis 

data. Hasil yang disajikan adalah hasil bersih. Pengujian hipotesis 

dan penggunaan statistic tidak termasuk yang disajikan. 

Penyampaian hasil penelitian dapat dibantu dengan 

pengguaan tabel dan grafik (atau bentuk/format komunikasi yang 

lain). Grafik dan tabel harus dibahas dalam tubuh artikel tetapi tidak 

dengan cara pembahasan yang rinci satu per satu. Penyajian hasil 

yang cukup panjang dapat dibagi dalam beberapa subbagian 

Contoh: 

Jumlah tulisan dari tiga suku ranah utama yang dimuat di 

dalam berbagai jurnal, dalam kurun waktu satu sampai empat tahun 

dapat dilihat dalam Tabel 1. 
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Tabel 3.1 Distribusi Jumlah Tulisan dari Tiga Suku Ranah 

Pendidikan Sains yang Dimuat dalam Berbagai Jurnal 

antara Januari 1994-Juli 1997 

 

Suku ranah 1994 1995 1996 1997 Jumlah 

Konsep 7 7 13 6 32 

Sci. Literacy 5 3 14 6 28 

Teori & Pengaj. 2 12 1 5 20 

Jumlah 3 suku 

ranah 

    80 

Lain-lain     46 

 
Dari tabel 3.1 di atas terlihat bahwa frekuensi pemunculan 

artikel dari tiga suku ranah tersebut di atas jauh melebihi suku-suku 

ranah yang lain, yaitu 80:46. hal ini menunjukan bahwa...dst. 

 

g. Pembahasan 

Bagian ini merupakan bagian terpenting dari artikel hasil 

penelitian. Penulis artikel dalam bagian ini menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian dan menunjukan bagaimana temuan-temuan 

tersebut diperoleh, mengintepretasikan temuan, mengaitkan 

temuan penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan, 

dan memunculkan ”teori-teori” baru atau modifikasi teori yang telah 

ada. 

Contoh: 

 Dari temuan penelitian yang diuraikan dalam artikel ini 
dapat dilihat bahwa berbagai hal yang berkaitan dengan 
masalah kenakalan remaja yang selama ini diyakini 
kebenarannya menjadi goyah. Kebenaran dari berbagai hal 
tersebut ternyata tidak berlaku secara universal tetapi 
kondisional. Gejala-gejala kenakalan remaja tertentu hanya 
muncul apabila kondisi lingkungan sosial setempat 
mendukung akan terjadinya bentuk-bentuk kenalan terkait. 
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Hal ini sesuai dengan teori selektive cases dari Lincoln 
(1987:13) yang menyatakan bahwa... 

 

h. Simpulan dan Saran 
Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil 

penelitian dan pembahasan. Dari kedua hal ini dikembangakan 

pokok-pokok pikiran (baru) yang merupakan esensi dari temuan 

penelitian. Saran hendaknya dikembangkan berdasarkan temuan 

penelitian. Saran dapat mengacu kepada tindakan praktis, 

pengembangan teori baru, dan penelitian lanjutan. 

 

i. Daftar Rujukan  

Daftar rujukan ditulis dengan menggunakan pedoman umum 

yang juga berlaku bagi penulis artikel nonpenelitian. 

 

3. Penutup 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel 

hasil penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian 

dikembangkan dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel 

hasil pemikiran adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu 

masalah. Bagian terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian 

penulis tentang masalah yang dibahas dan diharapkan memicu 

wahana baru mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, 

dilain pihak, dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan 

tujuan utama untuk memperluas penyebarannya dan secara 

akumulatif-dengan hasil penelitian peneliti-peneliti lain-memperkaya 

khasanah pengetahuan tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran 

dan keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang 

tidak perlu dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan 

baku, sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 
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terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk 

artikel hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah 

tercapainya maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi 

yang efektif dan efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang 

cukup tinggi. Selain itu, kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain 

seperti objektif, jujur, rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan 

hendaknya juga diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi 

oleh penulis. 

 

C. Lembar Kegiatan 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 

 

2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.5 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

5 menit Curah 

pendapat, 
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2.6 Presensi peserta pelatihan, jika 

ada yang tidak masuk karena 

sakit misalnya, maka peserta 

diajak berdoa kembali agar 

teman yang sakit dapat segera 

sembuh dan berkumpul untuk 

bersekolah kembali; 

2.7 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan 

dikembangkan; 

2.8 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan artikel ilmiah dalam 

bentuk hasil pemikiran 

konseptual dan hasil penelitian. 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

 3.7 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian penulisan 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual 

3.8 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang penulisan karya tulis 

ilmiah hasil penelitian; 

3.9 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.10 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

3.11 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian 

3.12 Fasilitator menekankan kembali 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 
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kesimpulan yang tepat. 

4. Kegiatan Akhir   

 4.4 Fasilitator bersama-sama 

dengan peserta mengadakan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran hari itu, tentang 

beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian  

4.5 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

4.6 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 

 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil pemikiran; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil penelitian; 

 

D. Rangkuman 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian dikembangkan 

dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel hasil pemikiran 

adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu masalah. Bagian 

terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian penulis tentang 

masalah yang dibahas dan diharapkan memicu wahana baru 
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mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, dilain pihak, 

dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan tujuan utama 

untuk memperluas penyebarannya dan secara akumulatif-dengan hasil 

penelitian peneliti-peneliti lain-memperkaya khasanah pengetahuan 

tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran dan 

keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang tidak perlu 

dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan baku, 

sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 

terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk artikel 

hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah tercapainya 

maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi yang efektif dan 

efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang cukup tinggi. Selain itu, 

kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain seperti objektif, jujur, 

rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan hendaknya juga 

diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi oleh penulis. 

 

E. Tes Formatif 
1. Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

1. Artikel dapat dikelompokkan menjadi 

a. artikel laporan dan artikel rujukan 

b. artikel konseptual dan artikel teoritis 

c. artikel hasil telaahan dan artikel teoritis 

d. artikel hasil laporan dan artikel hasil telaahan 

2. Dari sudut ide, salah satu dari empat faktor yang harus 

diperhatikan untuk menghasilkan tulisan ilmiah yang berkualitas 

tinggi adalah 
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a. kelayakan ide untuk dipublikasikan 

b. wacana tentang ide yang sedang berkembang 

c. kesiapan ide untuk didiskusikan 

d. persamaan persepsi para ahli di bidang yang sama 

3. Tulisan analisis konseptual terdiri dari 

a. judul, abstrak, data, pembahasan, dan referensi 

b. judul, abstrak, pendahuluan, diskusi, referensi 

c. judul pendahuluan, diskusi, kesimpulan referensi 

d. judul, pendahuluan, temuan, pembahasan, referensi 

4. Dalam suatu artikel konseptual, bagaimana teori/konsep yang 

ditawarkan dapat berkontribusi dalam peta pengetahuan dimuat 

pada bagian 

a. abstrak 

b. pendahuluan 

c. diskusi 

d. referensi 

5. Referensi memuat semua rujukan yang  

a. pernah dibaca penulis 

b. perlu dibaca pembaca 

c. dimuat dalam badan tulisan 

d. diperlukan dalam pengembangan tulisan 

6. Salah satu dari tiga pertanyaan yang harus dijawab di bagian 

pendahuluan adalah berikut ini 

a. apa inti teori/konsep yang dibahas? 

b. mengapa konsep itu dibahas? 

c. Apa kesimpulan yang dapat ditarik? 

d. Apa tindak lanjut yang perlu dilakukan? 

7. Salah satu hal yang harus dihindari pada saat menulis hasil 

penelitian adalah 

a. menjelaskan partisipan 

b. menulis masalah yang sudah pernah dibahas 
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c. memecah satu penelitian menjadi beberapa artikel 

d. melaporkan korelasi yang dibahas dalam penelitian 

8. Pemilihan penggunaan kata dan kalimat yang tidak provokatif 

dalam laporan atau artikel merupakan salah satu contoh upaya 

untuk menjaga kualitasdari aspek 

a. panjang tulisan 

b. nada tulisan 

c. gaya tulisan 

d. bahasa tulisan 

9. Rekomendasi untuk judul adalah 

a. 8-10 kata 

b. 10-12 kata 

c. 12-15 kata 

d. 15-30 kata 

10. Dalam suatu laporan atau artikel hasil penelitian, kontribusi 

penelitian dapat dilihat di bagian 

a. pendahuluan 

b. metode 

c. hasil 

d. diskusi 

 

2. Tes Uraian 
1. Jelaskan mengapa abstrak merupakan bagian terpenting dalam 

laporan dan artikel penelitian 

2. Sebut dan jelaskan perbedaan karya tulis ilmiah hasil pemikian 

dan hasil penelitian! 

3. Carilah salah satu artikel hasil penelitian, telaah unsur-unsur yang 

terdapat pada artikel itu! 

 



BAB IV  KEGIATAN BELAJAR III 
PRAKTIK PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

 

A. Kompetensi dan Indikator 
Pada kegiatan belajar kedua telah disajikan bagaimana teknik 

menulis karya tulis ilmiah yang bersifat hasil pemikiran dan hasil 

penelitian. Pada kegiatan belajar yang ketiga ini berisi mengenai 

latihan peserta PLPG dalam menulis karya tulis ilmiah baik yang 

bersifat hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Dengan demikian 

peserta PLPG diharapkan mempunyai keterampilan dalam menyusun 

karya tulis ilmiah yang dapat dikirimkan kepada pengelola jurnal 

penelitian pendidikan (JIP). Pada kesempatan ini akan dicontohkan 

beberapa petunjuk bagi penulis ilmu pendidikan. Oleh karena itu, 

indikator kegiatan belajar ketiga ini adalah: 

1. mengenal format penulisan enumeratif; 

2. mengenal format penulisan esay; 

3. membuat karya tulis ilmiah baik yang bersifat hasil pemikiran 

maupun hasil penelitian. 

 

B. Uraian Materi 
1. Mengenai Format Tulisan 

Semua bagian artikel yang dibicarakan di atas ditulis dalam 

format esai. Penggunaan format esai dalam penulisan artikel jurnal 

bertujuan untuk menjaga kelancaran pembacaan dan menjamin 

keutuhan ide yang ingin disampaikan. Dengan digunakannya 

format esai diharapkan pembaca memperoleh kesan seolah-olah 

berkomunikasi langsung, dan secara aktif berdialog dengan 

penulis. Bandingkan dua format petikan berikut: 
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Format Enumeratif 

 Sesuai dengan lingkup penyebaran jurnal yang 
bersangkutan maka record ISSN dilaporkan kepada pihak-
pihak berikut: 
(a) International Serials Data System di Paris untuk jurnal 

internasional 
(b) Regional Center for South East Asia bagi wilayah Asia 

Teggara, dan 
(c) PDII-LIPI untuk wilayah Indonesia. 

 

Format Esei 

 Setiap record ISSNdilaporkan kepada internasional 
Serial Data System yang berkedudukan di Paris. Untuk 
kawasan Asia Tenggara dilaporkan melalui Regional Center 
for South East Asia dan untuk wilayah Indonesia dilaporkan 
kepada PDII-LIPI. 

 

Di dalam hal-hal tertentu format enumeratif boleh digunakan, 

terutama apabila penggunaan format enumeratif tersebut benar-

benar fungsional dan tidak tepat apabila diganti dengan format esei 

seperti dalam menyatakan urutan dan jadwal. Jika format esai 

masih dapat digunakan “penandaan” sejumlah elemen dapat 

dilakukan dengan format esei bernomor, seperti (1)…, (2)…, (3)…., 

dan seterusnya. 

 
2. Petunjuk bagi Penulis Ilmu Pendidikan 

a. Naskah diketik spasi ganda pada kertas kuarto sepanjang 

maksimal 20 halaman, dan diserahkan dalam bentuk cetakan 

(print out) komputer sebanyak 2 eksemplar beserta disketnya. 

Berkas (file) pada naskah pada disket dibuat dengan program olah 

kata WordStar, WordPerfect atau MicroSoft Word. 

b. Artikel yang dimuat meliputi hasil penelitian dan kajian analitis-

kritis setara dengan hasil penelitian di bidang filsafat kependidikan, 

teori kependidikan, dan praktik kependidikan. 

c. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan format 
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esai, disertai judul (heading), masing-masing bagian, kecuali 

bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul bagian. Peringkat 

judul bagian dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua 

judul bagian dicetak tebal atau tebal miring), dan tidak 

menggunakan angka/nomor bagian. 

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI 

KIRI) 

Peringkat 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri) 
Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil, Miring, Rata dengan tepi Kiri) 

d. Sistematika artikel setara hasil penelitian: judul; nama penulis 

(tanpa gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata); kata-kata 

kunci; pendahuluan (tanpa sub judul) yang berisi latar belakang 

dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dibagi ke 

dalam subjudul-subjudul); penutup atau kesimpulan; daftar rujukan 

(berisi pustaka yang dirujuk saja). 

e. Sistematika artikel hasil penelitian: judul, nama penulis (tanpa 

gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata) yang berisi tujuan, 

metode, dan hasil penelitian; kata-kata kunci; pendahuluan (tanpa 

sub judul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan 

tujuan penelitian; metode; hasil; pembahasan; kesimpulan dan 

saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk saja). 

f. Daftar Rujukan disusun dengan mengikuti tata cara seperti contoh 

berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis. 

Anderson, D.W., Vault, V.D. & Dickson, C.E. 1993. Problems and 

Prospects for the Decades Ahead: Competency based Teacher 

Education. Berkeley: McCutchan Publishing Co. 

Hanurawan, F. 1997. Pandangan Aliran Humanistik tentang Filsafat 

Pendidikan Orang Dewasa. Ilmu Pendidikan: Jurnal Filsafat, 

Teori, dan Praktik Kependidikan, Tahun 24, Nomor 2, Juli 1997, 

hlm. 127-137. 

Huda, N. 1991. Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal. Makalah 
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disajikan dalam Lokakarya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen 

PTN dan PTS di malang Angkataan XIV, Pusat Penelitian IKIP 

MALANG, Malang, 12 Juli. 

g. Tata cara penyajian kutipan, rujukan, tabel, dan gambar mengikuti 

ketentuan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, 

Disertasi, Makalah, Artikel dan Laporan Penelitian (Universitas 

Negeri Malang, 200). Artikel berbahasa Indonesia mengikuti 

aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat 

dalam Pedoman Umum Ejaan bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan (Depdikbud, 1987). Artikel berbahasa Inggris 

menggunakan ragam baku. 

h. Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dilakukan oleh 

penyunting dan/atau melibatkan penulis. Artikel yang sudah dalam 

bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis. 

i. Penulis yang artikelnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya 

cetak minimal sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 

perjudul. Sebagai imbalannya, penulis menerima nomor bukti 

pemuatan sebanyak 2 (dua) eksemplar dan cetak lepas sebanyak 

5 (lima) eksemplar yang akan diberikan jiuka kontribusi biaya 

cetak telah dibayar lunas. 

 

C. Lembar Kegiatan 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah 

e. Kamera digital 
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2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, jika 

ada yang tidak masuk karena 

sakit misalnya, maka peserta 

diajak berdoa kembali agar 

teman yang sakit dapat segera 

sembuh dan berkumpul untuk 

bersekolah kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan 

dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan petunjuk bagi 

penulis ilmu pendidikan 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang format penulisan karya 

tulis ilmiah 

3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

130 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 
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tentang salah satu contoh 

petunjuk bagi penulis ilmu 

pendidikan ; 

3.3 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.4 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian 

3.6 Fasilitator memberikan tugas 

menyusun karya tulis ilmiah baik 

dalam bentu pemikiran maupun 

hasil penelitian. 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama 

dengan peserta mengadakan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran hari itu, tentang 

beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian  

4.2 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 
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3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil pemikiran; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil penelitian. 

 
D. Rangkuman 

 1. Artikel (hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa sub judul, memuat latar belakang masalah 

dan sedikit tinjauan pustaka, dan masalah/tujuan penelitian) 

Metode 

Hasil 

Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uaraian saja)

 2. Artikel (setara hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa subjudul) 

Subjudul 

Subjudul 

Subjudul 

Penutup (atau Kesimpulan dan Saran) 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uraian saja) 

 

sesuai dengan kebutuhan 
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E. Tes Formatif 
Peserta PLPG ditugasi menyusun karya tulis ilmiah dengan cara 

memilih salah satunya yaitu hasil pemikiran konseptual atau hasil 

penelitian. Tugas ini sifatnya individual. Fasilitator memberikan 

bimbingan dan pendampingan pada saat peserta PLPG menyusun 

karya tulis ilmiah. Tugas dapat ditulis menggunakan komputer atau 

tulis tangan. Ruangan bebas, tidak harus terkekang di dalam kelas. 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 
Kegiatan Belajar 1 Kegiatan Belajar 2 

1. b 

2. a 

3. d 

4. c 

5. b 

6. b 

7. a 

8. b 

9. c 

10. a 

 

1. c 

2. a 

3. b 

4. c 

5. c 

6. a 

7. c 

8. b 

9. b 

10. d 
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BAB I  PENDAHULUAN 
 

A.  Tujuan 
Tujuan pelatihan ini adalah sebagai berikut. 

1. Memberikan bekal kepada peserta pelatihan tentang konsep 

menulis sebagai keterampilan bahasa. 

2. Memberikan bekal kepada peserta pelatihan tentang modal dasar 

yang harus  dimiliki ketika seseorang menulis dalam bahasa Jawa.  

3. Memberikan pengalaman kepada peserta pelatihan untuk menulis 

dalam bahasa Jawa. 

4. Meningkatkan kompetensi peserta pelatihan dalam menyusun 

perangkat pembelajaran menulis dalam bahasa Jawa. 

 

B.  Manfaat 
Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui materi ini 

bersifat langsung dan bersifat tidak langsung. Manfaat secara 

langsung yang diharapkan dapat dirasakan adalah adanya tambahan 

pengetahuan dan pemahaman tentang menulis dalam bahasa Jawa. 

Secara tidak langsung, kegiatan pelatihan ini akan dapat memperbaiki 

proses pembelajaran bahasa Jawa yang selama ini dirasakan belum 

berhasil. 

 

C.  Strategi 
Strategi yang digunakan dalam pelatihan ini melalui dua jenis 

kegiatan, yaitu penyampaian materi dan pelatihan menulis dalam 

bahasa Jawa. Penyampaian materi perlu dilakukan karena sebelum 

peserta praktikk menulis terlebih dahulu harus paham konsep dasar 

menulis dalam bahasa Jawa yang sesuai dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan. Pelatihan dilakukan untuk semakin meningkatkan 

kompetensi peserta pelatihan dalam menulis dengan menggunakan 

bahasa bahasa Jawa. 



BAB II  PEMBELAJARAN MENULIS 
 

A. Pengertian Menulis  
Menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan 

penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis 

sebagai alat atau medianya. Pesan adalah isi atau muatan yang 

terkandung dalam suatu tulisan. Tulisan merupakan sebuah simbol 

atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati pemakainya. 

Banyak manfaat yang dapat dipetik dari menulis. Kemanfaatan 

itu di antaranya dalam hal: 

1. peningkatan kecerdasan; 

2. pengembangan daya inisiatif dan kreativitas; 

3. penumbuh keberanian; dan 

4. pendorong kemauan dan kemanpuan mengumpulkan informasi. 

Menurut Grafes (1978), seorang enggan menulis karena tidak 

tahu untuk apa dia menulis, merasa tidak berbakat menulis, dan 

merasa tidak tahu bagaimana harus menulis. Ketidaksukaan tak lepas 

dari pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat, serta pengalaman 

pembelajaran menulis atau mengarang di sekolah yang kurang 

memotivasi dan merangsang minat. 

Smith (1981) mengatakan bahwa pengalaman belajar menulis 

yang dialami siswa di sekolah tidak lepas dari kondisi gurunya sendiri. 

Umumnya guru tidak dipersiapkan untuk terampil menulis dan 

mengajarkannya. Karena itu, untuk menutupi keadaan yang 

sesungguhnya muncullah berbagai mitos atau pendapat yang tentang 

menulis dan pembelajarannya. 

Di antara mitos yang perlu diperhatikan sebagai berikut. 

1. Menulis itu mudah. 

Teori menulis atau mengarang, memang mudah. Gampang 

dihafal. Tetapi, manulis atau mengarang bukanlah sekadar teori, 

melainkan keterampilan. Bahkan, ada seni atau art di dalamnya. Teori 
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hanyalah alat untuk mempercepat pemilikan kemampuan orang 

sebagai pengarang. 

Sebagai analog, kita rasanya sepakat bahwa menyopir 

kendaraan itu bukan hanya teori. Sehebat apa pun penguasaan 

teorinya tak akan dapat menjadi pengendara yang baik. Dia akan 

pandai menyopir setelah berlatih, beruji coba, serta mengasah 

keberanian dan kepekaan. 

2.  Kemampuan menggunakan unsur mekanik tulisan merupakan inti 

dari menulis. 

Dalam mengarang, seseorang perlu memiliki keterampilan 

mekanik seperti penggunaan ejaan, pemilihan kata, pengalimatan, 

pengalineaan, dan pewacanaan. Namun, kemampuan mekanik saja 

tidaklah cukup. Karangan harus mengandung sesuatu atau isi yang 

akan disampaikan. Isi itu berupa ide, gagasan, perasaan, atau 

informasi yang akan diungkapkan penulis kepada orang lain. Unsur 

mekanik hanyalah sebagai suatu alat yang digunakan untuk 

mengemas dan menyajikan isi karangan agar dapat dipahami dengan 

baik oleh pembacanya. 

3. Menulis itu harus sekali jadi. 

Pernahkah Anda mengarang sekali tulis langsung dan bagus? 

Kemungkinan besar jawabannya tidak! Berapa kali kita harus meremas 

kertas dan membuangnya karena tidak puas. Padahal tulisan itu jadi 

pun belum, atau katakanlah sudah selesai ditulis. Kita menulis, 

memperbaiki, mencoba menulis lagi, hingga kita anggap selesai. 

Tidak banyak orang yang dapat menulis sekali jadi. Bahkan, 

penulis profesional sekalipun. Menulis merupakan sebuah proses. 

Proses yang melibatkan tahap prapenulisan, penulisan, serta 

penyuntingan, perbaikan, dan, penyempurnaan. 

4. Orang yang tidak menyukai dan tidak pernah menulis dapat 

mengajarkan menulis. 
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 Kembali pada analog di atas, mungkinkah orang yang tidak 

suka dan tidak pernah menyopir dapat mengajarkan menyopir kepada 

orang lain? Jawabnya: tidak! Sama halnya dengan mengarang, siapa 

pun yang mengajar mengarang harus menyukai dan memiliki 

pengalaman dan keterampilan mengarang. Mengapa? Karena dia 

harus menunjukkan kepada muridnya manfaat dan nikmatnya menulis. 

Dia pun harus mendemonstrasikan apa dan bagaimana mengarang. 

Sulit membayangkan seorang guru yang takut dan tidak suka menulis 

dapat melakukan hal itu. Padahal, minat dan kemauan siswa belajar 

menulis tak lepas dari apa yang terjadi pada diri guru dan bagaimana 

dia mengerjakan.  

         
B. Ragam Wacana                                       

Suatu tulisan atau karangan secara umum mengandung dua 

hal, yaitu isi dan cara pengungkapan atau penyajian. Keduanya saling 

memengaruhi substansi sebuah tulisan dan tujuan penulisan akan 

menentukan cara pengungkapan ---apakah lebih bersifat formal atau 

nonformal. Dalam ragam wacana yang akan digunakan --apakah lebih 

bersifat naratif, ekspositoris, argumentatif, atau persuasif. Begitu pula 

ragam wacana yang dipilih, akan memengaruhi isi --jenis informasi dan 

pengorganisasian-- pengungkapan, dan tata saji tulisan. 

Seperti yang kita ketahui, karangan dapat disajikan dalam lima 

bentuk atau ragam wacana: deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, 

dan persuasi. Kenyataannya tiap-tiap bentuk itu tidak selalu dapat 

berdiri sendiri. Misalnya, dalam sebuah karangan narasi mungkin saja 

terdapat bentuk deskripsi dan eksposisi. Dalam karangan eksposisi 

bisa saja terkandung bentuk deskripsi dan narasi dan begitulah 

seterusnya. Penamaan ragam suatu karangan lebih didasarkan atas 

corak yang paling dominan pada karangan tersebut.  

Mari kita bahas secara singkat ragam karangan di atas  satu per 

satu. 
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1. Deskripsi (Pemerian) 

Deskripsi adalah ragam wacana yang melukiskan atau 

menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, 

pengalaman, dan perasaan penulisnya. Sasarannya adalah 

menciptakan atau memungkinkan terciptanya imajinasi (daya khayal) 

pembaca sehingga dia seolah-olah melihat, mengalami, dan 

merasakan sendiri apa yang dialami penulisnya. 

Isih awan, sorene lagi wiwit nanging njerone omah uwi 
wis peteng. Omah desa modhel lawas, tanpa cendhela, tanpa 
lawang butulan. Sing ngregemeng ing njero omah kuwi dudu 
emake, nanging bocah wado cilik, kuru, rambute nyambel wijen, 
njepris-njepris, pipine glepotan umbel garing, mripate mendolo! 
(Kapethik saka Donyane Wong Culika karangane Suparto Brata, 
2004) 

 

2. Narasi (Penceritaan atau Pengisahan) 

Narasi adalah ragam wacana yang menceritakan proses 

kejadian suatu peristiwa. Sasarannya adalah gambaran yang sejelas-

jelasnya kepada pembaca mengenai fase, langkah, urutan, rangkaian 

terjadinya sesuatu hal. Bentuk karangan ini dapat kita temukan 

misalnya pada karya prosa atau drama, biografi atau autobiografi, 

laporan peristiwa, serta resep atau cara membuat dan melakukan 

sesuatu hal.  

Contoh: 

Entuk pawarta mau, Drona banjur takon marang sapa 
wae, klebu marang para Pandhawa sing yektine uga muride. 
Kabeh pandha ngandhakake manawa Aswatama pancen wis 
nemahi tiwas. Rumangsa isih mamang, Drona banjur takon 
marang pawongan sing dianggep jujur dhewe sadonya, 
Yudhistira.  

Yudhistira, sing kondhang kawentar minangka tokoh sing 
paling jujur, pranyata uga ora uwal saka persekongkolan 
siasat ngapusi marang Drona. Senajan ing tata lair dheweke 
nyebutake kang mati Hestitama (gajah), yektine raja Amarta 
iku uga wis tumindak goroh. (Kapethik saka Wong Jawa Kok 
(Ora) Ngapusi dening Sucipto Hadi Purnomo, 2008) 
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3. Eksposisi (Paparan) 

Eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksud untuk 

menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan suatu hal yang 

dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan 

pembacanya. Sasarannya adalah menginformasikan sesuatu tanpa 

ada maksud memengaruhi pikiran, perasaan, dan sikap pembacanya. 

Fakta dan ilustrasi yang disampaikan penulis sekadar memperjelas 

apa yang disampaikannya.  

Contoh:  

Basa Jawa sumebar ing Jawa Tengah, Jawa Timur, lan 
Daerah Istimewa Yogyakata. Ing saben wewengkon menika 
wonten ingkang asipat enggen-enggenan, wonten ugi ingkang 
maknanipun saged dipunmangertosi dening bebrayan ing 
wewengkon sanesipun. Adhedhasar kanyatan menika, basa 
Jawi kaperang dados kalih, inggih menika basa enggen-
enggenan saha basa baku (Kapethik saka Bebakalan Sinau 
Basa Jawa dening Suliyanto, 2008:7).  

 

4. Argumentasi (Pembahasan atau Pembuktian) 

Argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk 

meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh 

penulisnya. Karena tujuannya untuk meyakinkan pendapat atau 

pemikiran pembaca, maka penulis akan menyajikan secara logis, kritis, 

dan sistematis. Bukti-bukti yang dapat memperkuat keobjektifan dan 

kebenaran yang disampaikannya sehingga dapat menghapus konflik 

dan keraguan pembaca terhadap pendapat penulis. Corak karangan 

seperti ini adalah hasil penilaian, pembelaan, dan timbangan buku.  

Suparto Brata mujudake pengarang sing akeh dhewe 
ngasilake karya sastra sing mawa tema crita detektif. Suparto 
Brata ngasilake karya sastra cacah nem, lan Any Asmara mung 
loro. Saliyane kuwi, keluwihane pengarang Suparto Brata katon 
saka carane ngolah basa, dialog-dialog cengkoke crita sing urip, 
imajiasi lan kabisane mbangun plot sing apik ndadekake 
dheweke minangka penulis novel Jawa sing apik dhewe ing 
jamane. (Kapethik lan jarwan saka Bunga Rampai Sastra Jawa 
Mutakhir,  JJ Ras, 1985)  
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5. Persuasi 

Persuasi adalah ragam wacana yang ditujukan memengaruhi 

sikap dan pendapat pembaca mengenai sesuatu hal yang disampaikan 

penulisnya. Berbeda dengan argumentasi yang pendekatannya 

bersifat rasional dan diarahkan untuk mencapai suatu kebenaran, 

persuasi lebih menggunakan pendekatan secara emosional. Seperti 

argumentasi, persuasi juga menggunakan bukti atau fakta. Hanya, 

dalam persuasi bukti-buki itu digunakan seperlunya atau kadang-

kadang dimanipulasi untuk menimbulkan kepercayaan pada diri 

pembaca bahwa apa yang disampaikan penulis itu benar. Contoh 

karangan ini adalah propaganda, iklan, sebaran atau kampanye. 

 
C. Menulis Sebagai Proses  

Bagaimanakah kebiasaan guru mengajarkan menulis? Mari, kita 

simak beberapa pendekatan yang kerap muncul dalam pembelajaran 

menulis (Proett dan Gill, 1986). 

1. Pendekatan frekuensi menyatakan bahwa banyaknya latihan 

mengarang, sekalipun tidak di koreksi (seperti buku harian atau 

surat), akan membantu meningkatkan keterampilan menulis 

seseorang. 

2. Pendekatan gramatikal berpendapat bahwa pengetahuan 

seseorang mengenai setruktur bahasa akan mempercepat 

kemahiran orang dalam nenulis. 

3. Pendekatan koreksi  berkata bahwa seseorang menjadi penulis 

karena dia banyak menerima koreksi atau masukan yang diperoleh 

atas tulisannya. 

4. Pendekatan formal  mengungkapkan bahwa keterampilan menulis 

akan teraih bila pengetahuan bahasa, pengalineaan, pewacanaan, 

serta kovensi atau aturan penulisan dikuasai dengan baik. 



 

 

3-8 Pengembangan Materi Pembelajaran Menulis 

Dari berbagai pendapat di atas, pendapat manakah yang paling 

sesuai dengan keyakinan dan kebiasaan Anda? Coba Anda jawab 

sebelum melanjutkan membaca uraian berikutnya! 

Kalau kita cermati, tiap-tiap pendekatan itu secara relatif 

memiliki sisi kebenaran. Hanya, ada satu hal yang luput, yaitu aktivitas 

menulisnya sendiri. Menulis sebagai suatu aktivitas berproses tidak 

tercakupi dalam berbagai pendekatan di atas. 

Sebagai proses, menulis merupakan serangkaian aktivitas yang 

terjadi dan melibatkan beberapa fase, yaitu fase prapenulisan 

(persiapan), penulisan (pengembangan isi karangan), dan  

pascapenulisan (telaah dan revisi atau penyempurnaan tulisan). 

Menurut Barrs (1938:829-831), pendekatan dalam proses 

menulis terutama bagi penulis pemula, mudah diikuti. Dia akan dapat 

memahami dan melakukan dengan cepat hal-hal yang harus 

dipersiapkan dan dilakukan dalam menulis. Pendekatan ini pun sangat 

membantu pemahaman dan sikap, baik guru penulis, maupun penulis 

itu sendiri, bahwa menulis merupakan suatu propses yang 

kemampuan, pelaksanaan, dan hasilnya diperoleh secara bertahap. 

Artinya, untuk menghasilkan tulisan yang baik, pada umumnya orang 

melakukannya berkali-kali. Sangat sedikit penulis yang dapat 

menghasilkan karangan yang benar-benar memuaskan dengan hanya 

sekali tulis. 

Hal itu terbukti dengan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 

para penulis profesional serta pemula yang digunakan sebagai salah 

satu dasar diturunkannya pendekatan proses ini. Seorang penulis 

terkemuka, Ernest Hemingway, mengatakan, “Saya menulis halaman 

terakhir buku Farewell to Arms sebanyak 39 kali sebelum saya benar-

benar puas.” 

Meskipun demikian, tiap-tiap fase dari ketiga tahap di atas 

tidaklah dipandang dengan kaku, selalu berurut, dan terpisah-pisah. 

Ketiganya harus dipahami sebagai komponen yang ada dan dilalui 
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oleh seorang penulis dalam proses tulis-menulis. Urutan dan batas 

antarfrasa itu sangatlah luwes, bahkan dapat tumpang tindih. Sewaktu 

menulis sangat mungkin bagi kita untuk melakukan aktivitas yang 

terdapat pada setiap fase secara bersamaan. Dalam tahap prapenulis 

dan penulisan, misalnya, kita dapat sekaligus melakukan kegiatan 

telaah dan revisi. Atau, berlangsung kegiatan  pada tahap penulisan, 

ternyata kerangka karangan yang telah kita buat terlalu sempit, terlalu 

luas, atau kurang sistematis sehingga kita pun kembali memperbaiki 

kerangka karangan tersebut. 

Pemahaman fase-fase seperti itu perlu digarisbawahi agar tidak 

membelenggu kita dalam menulis. Bahkan harus sebaliknya, 

membantu mempermudah kegiatan menulis yang dilakukan. 

 
D. Ejaan: Modal Awal Menulis 

Sekalipun pendekatan formal saja tidak cukup untuk meraih 

keterampilan menulis, aturan penulisan dikuasai dengan baik olah 

setiap orang yang hendak menulis. Dalam menulis dalam bahasa 

Jawa, tentu saja ejaan bahasa Jawa mutlak dikuasai. 

Jika bahasa Indonesia mempunyai Ejaan Bahasa Indonesia 

yang Disempurnakan, untuk penulisan dalam huruf Latin, bahasa Jawa 

juga memiliki Ejaan Bahasa Jawa yang Disempurnakan. Aturan yang 

termaktub dalam pedoman ini mencakupi pemakaian huruf, 

pemenggalan kata, pemakaian huruf kapital, huruf miring, dan 

huruf tebal, penulisan kata, tanda baca, dan penulisan unsur 

serapan.  

Dalam penulisan bahasa Jawa dengan huruf Latin, sering terjadi 

kekeliruan penulisan antara fonem /a/ dan /o/. Bagaimana agar tidak 

keliru?  

Di dalam bahasa Jawa suara a jejeg ditulis dengan huruf a, 

bukan o. Sebaliknya, suara-auara a miring ditulis dengan huruf o. 

Penjelasannya begini. Carakan atau dentawyanjana itu nglegena, 
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ditulis: ha, na, ca, ra, ka, dan seterusnya hingga nga. Jika  ditulis ho, n, 

co, ro, ko berarti sudah ditaling-tarung. Padahal, a dan o sudah 

merupakan fonem yang bisa membedakan wujud serta artinya. Karena 

itu, jika ada swara a jejeg harus ditulis a, bukan o. Misalnya: lara 

(sakit), bukan loro (dua).  

Kekeliruan lainnya yang kerap terjadi adalah saat menuliskan ”t” 

dan ”th” serta ”d” dan ”dh”. Contohnya tutuk (mulut) yang sering ditulis 

thuthuk (pukul), manthuk (mengangguk) dengan mantuk (pulang)  adhi 

(adik) dengan adi (linuwih, memiliki kelebihan), da banda (ikat) dengan 

bandha (harta). 

Tak terbatas pada kesalahan menuliskan huruf-huruf 

tadi, kesalahan juga kerap kali terjadi dalampenulisan 

antara huruf kecil dan huruf kapital, tanda baca, dan 

penulisan unsur serapan. Karena itu, siapa pun yang hendak 

menulis dalam bahasa Jawa hendaknya menjadikan 

Pedoman Ejaan Bahasa Jawa yang Disempurnakan sebagai 

rujukan utama.  

 

E. Tahapan Menulis 
Apa sajalah aktivitas pada setiap fase menulis?  Mari simak 

uraian berikut dengan cermat. Untuk mempermudah pemahaman, 

kaitkanlah uraian di bawah ini dengan pengalaman Anda. 

1. Tahap Prapenulisan  

Tahap ini merupakan fase persiapan menulis, seperti halnya 

pemanasan (warming up) bagi orang yang berolah raga. Apakah 

mengarang itu perlu persiapan? Apa saja yang harus dipersiapkan? 

Pengalaman Anda sendiri bagaimana? 

Menurut Proett dan Gill (1986), tahap ini merupakan fase 

mencari, menemukan, dan mengingat kembali pengetahuan atau 

pengalaman yang diperoleh dan diperlukan penulis. Tujuanya adalah 

untuk mengembangkan isi serta mencari kemungkinan-kemungkinan 
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lain dalam menulis sehingga apa yang ingin ditulis dapat disajikan 

dengan baik. 

Menentukan Topik 

Topik adalah pokok permasalahan atau persoalan yang 

menjiwai seluruh karangan. Ada pertanyaan pemicu yang dapat 

digunakan untuk mencari, misalnya, “Saya mau menulis apa? Apa 

yang akan saya tulis? Tulisan saya akan berbicara tentang apa?” Nah, 

jawaban atas pertanyaan itu berisi topik karangan. 

Mempertimbangkan maksud atau tujuan penulisan 

Setelah mendapatkan topik yang baik, langkah selanjutnya 

adalah menentukan maksud atau tujuan penulisan. Untuk membantu 

kita merumuskan tujuan, kita dapat bertanya pada diri kita sendiri, 

“Apakah tujuan saya menulis karangan ini? Mengapa saya menulis 

karangan dengan topik ini? Dalam rangka apa saya menulis karangan 

ini?” 

Memerhatikan sasaran karangan (pembaca) 

Kalau kita akan menulis surat, misalnya, kita pasti berharap 

pembaca surat dapat membaca, memahami, dan merespons tulisan 

kita. Kita harus memperhatikan siapa yang akan membaca tulisan kita, 

bagaimana level pendidikannya dan status sosialnya, serta apa yang 

diperlukannya. Dengan kata lain, kita harus memperhatikan dan 

menyesuaikan tulisan kita dengan level sosial, tingkat pengalaman, 

pengetahuan, kemampuan, dan kebutuhan pembaca. Jangan 

sebaliknya! 

Britton (1975 dalam Tompkins dan Hoskisson 1995) 

menyatakan bahwa keberhasilan menulis dipengaruhi oleh ketepatan 

pemahaman penulis terhadap pembacanya. Kemampuan ini 

memungkinkan kita sebagai penulis untuk memilih informasi serta cara 

penyajian yang sesuai. 
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Mengumpulkan informasi pendukung  

Ketika akan menulis, kita tidak selalu memiliki bahan dan 

informasi yang benar-benar siap dan lengkap. Itulah sebabnya, 

sebelum menulis kita perlu mencari, mengumpulkan, dan memilih 

informasi  yang dapat mendukung, memperluas, memperdalam, dan 

memperkaya isi tulisan kita. Sumbernya dari mana? Banyak! Bisa dari 

bacaan, pengamatan, wawancara serta pengetahuan, dan 

pengalaman sendiri atau orang lain. 

Mengorganisasikan ide dan informasi 

Setelah kita memilih topik, menentukan tujuan dan corak 

wacana, mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan pembaca, 

maka langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan atau menata 

ide-ide karangan agar menjadi saling bertaut, runtut, dan padu. 

2. Tahap Penulisan 

Pada tahap ini, kita mengembangkan butir demi butir ide yang 

terdapat dalam kerangka karangan dengan memanfaatkan bahan atau 

informasi yang telah kita pilih dan kumpulkan. 

Seperti kita ketahui, struktur karangan terdiri atas bagian awal, 

isi, dan akhir. Awal karangan berfungsi untuk memperkenalkan dan 

sekaligus menggiring pembaca terhadap pokok tulisan kita. Bagian ni 

sangat menentukan pembaca untk melanjutkan kegiatan bacanya. 

Ingat, kesan pertama begitu menentukan. 

Contoh bagian awal tulisan: 

Kabeh mesthi padha ngerti, ngapusi iku ora apik. Kabeh uga 
nglenggana, goroh iku klebu tumindak culika, sanadyan kadhare 
ora mesthi padha antarane goroh siji lan sijine. Nanging sapa sing 
ora nate goroh? Wong suci endi sing babar pisan ora nate 
ngapusi? Tetela ngapusi darbe legitimasi ing kabudayan Jawa? 
(Purnomo, 2008:1) 
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3. Tahap Pascapenulisan 

Fase ini merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan 

buram yang kita hasilkan. Kegiatannya terdiri atas penyuntingan dan 

perbaikan (revisi). Kegiatan ini bisa terjadi beberapa kali. 

Penyuntingan di sini diartikan sebagai kegiatan membaca ulang 

suatu buram karangan dengan maksud untuk merasakan, menilai, dan 

memeriksa baik unsur mekanik maupun isi karangan. Tujuannya 

adalah untuk menemukan atau memperoleh unsur-unsur karangan 

yang perlu disempurnakan. Kegiatan ini dilakukan oleh orang lain atau 

penulisnya sendiri. 

Pada dasarnya, penyuntingan dan perbaikan karangan dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. membaca keseluruhan karangan; 

b. menandai hal-hal yang perlu diperbaiki, atau memberikan 

catatan bila ada hal-hal yang perlu diganti, ditambahkan, 

disempurnakan; serta 

c. melakukan perbaikan sesuai dengan temuan saat 

penyuntingan. 
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BAB I PENDAHULUAN  
 

A. Tujuan 

Tujuan pelatihan ini adalah sebagai berikut: 

1. memberi bekal kepada peserta pelatihan tentang konsep 

pengembangan materi pembelajaran menyimak bahasa Jawa 

2. Memberi pengalaman kepada peserta pelatihan untuk menyusun 

materi pembelajaran menyimak bahasa Jawa 

 

B. Manfaat 
Manfaat yang dapat diperoleh melalui materi ini bersifat langsung dan 

tidak langsung. Manfaat langsung yang diharapkan adalah adanya 

tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang pengembangan 

materi pembelajaran menyimak bahasa Jawa. Secara tidak langsung, 

kegiatan pelatihan ini akan dapat memperbaiki proses pembelajaran 

menyimak bahasa Jawa yang selama ini dirasakan belum berhasil. 

 

C. Strategi 
Strategi yang digunakan dalam pelatihan ini ada dua jenis kegiatan, 

yaitu penyampaian materi dan pelatihan menyusun rencana 

pembelajaran bahasa Jawa. Penyampaian materi perlu dilakukan 

karena sebelum peserta mempraktikkan menyusun materi menyimak 

pembelajaran bahasa Jawa terlebih dahulu harus paham konsep 

dasarnya. Pelatihan dilakukan untuk semakin meningkatkan 

kompetensi peserta pelatihan dalam menyusun materi pembelajaran 

menyimak bahasa Jawa. 



 

 

BAB II  PENGEMBANGAN  MATERI   
PEMBELAJARAN MENYIMAK 

 
A. Hakikat Menyimak 

Makna menyimak sangat dekat dengan mendengar dan 

mendengarkan. Namum kalau dipelajari lebih jauh, ketiga kata itu 

memiliki perbedaan pengertian (Sutari et.al.1998:16-19).  

Mendengar mempunyai makna dapat menangkap bunyi 

dengan telinga. Sadar atau tidak, kalau ada bunyi, alat pendengar kita 

akan menangkap atau mendengar bunyi-bunyi tersebut. Kita 

mendengar suara itu, tanpa unsur kesengajaan. Proses mendengar 

terjadi tanpa perencanaan tetapi datang secara kebetulan. Bunyi-

bunyi yang hadir di telinga itu mungkin menarik perhatian, mungkin 

juga tidak.  

Pada saat ayah sedang membaca koran di teras rumah, ia 

mendengar suara di rumah sebelah. Alat pendengar ayah pasti 

menangkap suara itu tetapi ayah tetap meneruskan membaca 

koran tanpa memperhatikan suara tersebut. 

Mendengarkan memiliki arti mendengar akan sesuatu dengan 

sungguh-sungguh, atau lebih tepat dikatakan memasang telinga baik-

baik untuk mendengar. Ini berarti ada unsur kesengajaan dalam 

perbuatannya itu. Hal ini dilakukan karena ada yang menarik 

perhatiannya, misalnya ia ingin mengetahui apa yang didengarnya 

namun ia tidak ingin memahami lebih jauh hal itu.  

Pada saat ayah sedang membaca koran, ia mendengar orang 

ribut di rumah sebelah. la berhenti sejenak dan mencoba 

mendengarkan suara ribut tersebut. Setelah mengetahui apa 

yang didengarnya, ia pun meneruskan membaca koran tanpa 

ingin memahami apa yang diributkannya itu. 

Menyimak memiliki makna mendengarkan atau 

memperhatikan baik-baik apa yang dikatakan orang lain. Jelas faktor 
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kesengajaan dalam kegiatan menyimak cukup besar, lebih besar 

daripada mendengarkan karena dalam kegiatan menyimak ada 

usaha memehami apa yang disimaknya sedangkan dalam kegiatan 

mendengarkan tingkatan pemahaman belum dilakukan. 

Dalam kegiatan menyimak bunyi bahasa yang tertangkap oleh 

alat pendengar lalu diidentifikasi, dikelompokkan menjadi suku kata, 

kata, frase, klausa, kalimat, dan akhirnya menjadi wacana. Bunyi 

bahasa yang diterimanya kemudian diinterpretasi maknanya, 

ditelaah, dinilai kebenarannya, lalu diambil keputusan untuk 

menerima atau menolaknya (Sabarti 1992; Sutari et.al.1998).  

 Secara sederhana dapat dikatakan bahwa menyimak 

merupakan suatu peristiwa penerimaam pesan, gagasan, pikiran, 

atau perasaan seseorang. Penerima pesan dapat memberi responsi 

atau tanggapan terhadap pembicaraan itu. Ini berarti telah terjadi 

peristiwa komunikasi berbahasa antara pembicara dan penyimak 

dengan hubungan dua arah.  

Pada saat ayah sedang membaca koran, ia mendengar orang 

ribut di sebelah rumah. la berhenti sejenak, mencoba 

mendengarkan suara pertengkaran itu. Setelah mengetahui 

bahwa yang diributkannya itu hal-hal yang perlu bantuan, 

maka ayah menganggap perlu turun tangan ikut 

menyelesaikan masalah itu. Ayah pun memberi tanggapan, 

merespons isi pembicaraan, dan akhirnya bermusyawarah 

mencari jalan keluar yang dapat meredakan keributan itu. 

 

Untuk memperjelas pemahaman tentang menyimak, perhatikan 

wacana berikut.  

Dalam sebuah seminar saya mendengar seorang pembicara 

memberikan materi yang berjudul "menulis efektif”. Saya 

tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut supaya saya 
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mengetahui apa yang dimaksud dengan topik tersebut. Setelah 

saya mendengarkan dengan penuh perhatian, ternyata topik itu 

cukup penting untuk saya. Maka saya menyimaknya dengan 

sungguh-sungguh, mencoba memahami, menafsirkan, 

menelaah, dan menilai kebenaran uraian pembicaraan tersebut 

berdasarkan pengetahuan dan pengelaman saya yang relevan 

dengan topik tersebut. 

Berdasarkan contoh di atas dapat dikatakan bahwa pengertian 

menyimak ialah suatu proses yang mencakup kegiatan 

mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasikan, 

dan mereaksi atas makna yang tekandung di dalamnya  

Dalam keterampilam menyimak, selain kemampuan 

menangkap dan memahami makna pesan yang tekandung dalam 

bunyi (baik yang tersurat maupun tersirat), unsur kemampuan 

mengingat pesan juga merupakan persyaratan yang harus dipenuhi 

oleh pengertian menyimak. Dengan demikian menyimak dapat 

dibatasi sebagai proses besar mendengarkan, menyimak, serta 

menginterpretasikan lambang-lambang lisan (Anderson dalam Sutari 

et.al.1998).  

Dari uraian di atas, diketahui pula bahwa dalam kegiatan 

mendengar yang terlibat hanya fisik, aktivitas kejiwaan belum terlibat. 

Mendengar baru merupakan kegiatan pasif saja, sedangkan dalam 

kegiatan mendengarkan sudah mulai terlibat unsur kejiwaan. Artinya 

aktivitas mental sudah muncul hanya belum setinggi aktivitas 

menyimak. 

Dilihat dari segi makna yang terkandung dalam ketiga kata itu, 

mendengarkan memiliki tingkat makna lebih tinggi daripada 

mendengar, sedangkan menyimak setaraf lebih tinggi daripada 

mendengarkan. Dalam kegiatan menyimak termasuk ke dalamnya 

faktor mendengar dan mendengarkan. Dalam kegiatan menyimak 

setelah proses penerimaan bunyi terjadi aktivitas mental dalam 
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berbagai tingkat yaitu proses identifikasi bunyi, proses pembentukan 

pemahaman, proses pemanfaatan, dan proses penyimpanan dalam 

ingatan yang panjang. Pesan atau informasi yang tersimpan dalam 

ingatan tersebut pada saat diperlukan dapat muncul kembali 

dipermukaan dalam bentuk kegialan berbahasa yang bersifat 

produktif. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakikat menyimak 

itu adalah suatu rentetan proses, mulai dari proses mengidentifikasi 

bunyi, menyusun penafsiran, penyimpanan, dan menghubungkan 

penafsiran itu dengan keseluruhan pengetahuan dan pengalaman 

(Bistok 1986; Sutari et.al.1998).  

 

B. Tujuan Menyimak 
Menyimak ialah suatu peristiwa penerimaam pesan, gagasan, 

atau pikiran seseorang. Pesan itu harus dipahami dengan jelas oleh 

penyimak. Sebagai bukti ia memahami pesan itu, ia harus bereaksi 

memberi tanggapan. Kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang 

disadari, direncanakan, untuk mencapai tujuan tertentu. Seseorang 

tidak akan menyimak kalau ia tidak mempunyai maksud untuk apa ia 

menyimak. Sebaliknya, seseorang pembicara pun melakukan 

kegiatan karena ada tujuan yang diharapkan dari penyimaknya. 

Kesadaran akan mencapai tujuan itu menimbulkan aktivitas berpikir 

dalam menyimak. Aktivitas menyimak yang tidak tepat akan 

menimbulkan tujuan menyimak tidak tercapai. Tujuan menyimak 

sangat beragam, antara lain: 

(1) Menyimak untuk memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran 

sang pembicara, artinya orang menyimak untuk belajar. 

(2) Menyimak untuk menikmati sesuatu yang diujarkan atau yang 

diperdengarkan (terutama bidang seni, misalnya pembacaan 

cerita, pembacaan puisi, musik, dan lagu), pendeknya orang 

menyimak untuk menikmati keindahan. 
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(3) Menyimak untuk menilai apa-apa yang disimak (baik-buruk, 

indah-jelek, tepat-salah, logis-tak logis, dan lain-lain), artinya 

orang menyimak untuk meng evaluasi. 

(4) Menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-

gagasan, maupun perasaan-perasaan kepada orang lain 

dengan lancar dan tepat. Banyak contoh dan ide yang dapat 

diperoleh dari sang pembicara dan semua ini merupakan bahan 

penting dan menunjangdalam mengkomunikasikan ide-idenya 

sendiri. 

(5) Menyimak agar dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat, 

mana bunyi yang membedakan arti (distingtif) mana bunyi yang 

tidak membedakan arti. Biasanya ini terlihat nyata pada 

seseorang yang sedang belajar bahasa, dia asyik 

mendengarkan ujaran pembicara asli (native speaker). 

(6) Menyimak agar dapat memecahkan masalah secara kreatif dan 

analisis, sebab dari sang pembicara dia mungkin memperoleh 

banyak masukan berharga. 

(7) Menyimak untuk meyakinkan diri terhadap suatu masalah atau 

pendapat yang seIama ini diragukan, dengan perkataan lain 

orang menyimak secara persuasif (disarikan dari Logan dkk., 

1972; Shrope f979; Tarigan 1980). 

 

C. Sekilas Pembelajaran Menyimak 
Dalam pendidikan formal, menyimak sudah menjadi bagian 

dari pembelajaran bahasa. Namun banyak orang berasumsi bahwa 

pembelajarannya tidak perlu direncanakan tersendiri. Bahkan ada 

anggapan bahwa keterampilan menyimak akan dikuasai dengan 

sendirinya apabila pembelajaran lainnya sudah berjalan baik. 

Kenyataan itu menimbulkan berbagai kepincangan. Teori menyimak 

kurang dipahami. Pada gilirannya sukar merumuskan tentang apa 
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dan bagaimana siswa harus memahami bahasa lisan. Pembelajaran 

menyimak sukar dilaksanakan (Sutari et.al.1998).  

. 

Di sisi lain perkembangan kemampuan menyimak merupakan 

proses panjang yang berkesinambungan. Kemampuan itu tidak akan 

dapat diperoleh secara otomatis, namun harus ada pelatihan dari 

guru secara terus-menerus. Oleh karena itu, salah satu tugas guru 

yang penting ialah memperbanyak variasi kegiatan menyimak yang 

tujuannya jelas, terarah, dan lengkap. Siswa harus sadar akan 

pentingnya latihan menyimak. 

Apabila guru selalu menuntut kepada setiap siswa untuk 

menanggapi simakan, maka dengan sendirinya siswa pun akan 

selalu berusaha menyimak dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, 

guru memberi banyak kesempatan kepada siswa agar dia berani 

menanggapi simakan. Guru jangan membiasakan mengulang-ulang 

pertanyaan atau komentar, karena hal itu akan mengakibatkan siswa 

tidak serius menyimak.  

Pada tingkat lanjut guru harus berusaha menemukan materi 

yang relevan untuk menyimak. Pada tingkat ini, siswa tidak cukup 

hanya saling menyimak pembicaraan/tuturan antarterman atau dari 

guru saja. Mereka harus diberi banyak kesempatan untuk menyimak 

variasi-variasi pembicaraan yang wajar. Mengingat pentingnya 

keterampilan menyimak itu, maka pembelajaran menyimak perlu 

diperhatikan.  

 

D. Unsur Pengembang Materi Simakan 
Materi simakan merupakan salah satu unsur dasar dalam 

menyimak. Materi simakan berisi pesan yang harus ditelaah, dikaji 

dengan baik oleh penyimak. Betapa bahagianya menjadi seorang 

penyimak ideal, karena semua informasi yang berupa pesan dari 

pembicara dapat dipahami dengan baik sehingga kita dapat 
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memberikan respon yang tepat terhadap berbagai informasi apa pun 

dan di mana pun kita berada. Untuk itu materi simakan yang 

disajikan kepada siswa perlu direncanakan secara matang. 

Materi simakan yang sesuai/cocok dengan kemampuan siswa 

akan menghasilkan proses belajar mengajar yang memuaskan dan 

menyenangkan baik bagi siswa maupun bagi guru. Materi simakan 

yang dapat dijadikan bahan pembelajaran dapat disesuaikan dengan 

tujuannya, misalnya : 

(1) Materi yang tujuannya mendapat respon penyimak yang berupa 

bunyi-bunyian, baik berupa fonem, suku kata, kata, frase, klausa 

maupun kalimat. Bunyi-bunyian tersebut masuk ke dalam alat 

pendengar kita, dan menuntut kita untuk memberikan reaksi 

terhadap pesan bunyi tadi. 

(2) Materi yang tujuannya untuk memusatkan perhatian pada 

gagasan-gagasan pokok pembicaraan dan gagasan-gagasan 

penunjangnya. 

(3) Materi yang tujuannya membandingkan atau mempertentangkan 

dengan pengalaman atau pengetahuan penyimak. Misalnya : 

Bagaimana hidup di desa dan hidup di kota?, Bagaimana belajar 

dengan banyak buku dengan belajar tanpa buku? 

(4) Materi yang tujuannya menuntut penyimak berfikir kritis, yakni 

melalui proses analisis. Misalnya : menyampaikan hasil seminar, 

kongres, dan diskusi untuk ditanggapi dan dianalisis dari 

berbagai disiplin ilmu. Topik "Pencemaran Lingkungan" (segi 

kesehatan, budaya, sosiologi, politik, ekonomi dll). Selain itu, 

teka-teki, kata mutiara, semboyan, peribahasa yang harus dikaji 

maknanya secara kritis. 

(5) Materi yang tujuannya menghibur dan bersifat santai. Misalnya, 

hasil-hasil sastra, puisi, cerpen, novel, roman, cerita rakyat, 

dagelan dan lain-lain. Walaupun bersifat menghibur, penyimak 
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harus memiliki apresiasi yang kuat, sehingga pesan yang ingin 

disampaikan dapat dipahami. 

(6) Materi yang tujuannya informatif. Misalnya : menyimak 

pengumuman, suruhan, instruksi, larangan, sanggahan, 

peseteruan, penolakan, percakapan baik langsung maupun tidak 

langsung (melalui telepon). 

 

(7) Materi yang tujuannya deskriminatif yakni penyimak setelah 

menerima pesan dapat memberikan reaksi yang sesuai dengan 

keinginan pembicara. Misalnya : membedakan suara orang 

susah, orang gembira, orang sedih, orang khawatir, orang 

jengkel, orang kesakitan, suara burung, suara mobil dll. (Sutari 

et.al.1998). 

Di sisi lain bahan simakan harus menarik perhatian penyimak. 

Menurut Tarigan (1980) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam menyusun bahan simakan, yaitu: 

(1) Tema harus up-to-date. Bahan-bahan mutakhir, yang terbaru, 

yang muncul dalam kehidupan biasanya menarik perhatian. Oleh 

sebab itu sang pembicara harus pandai memilih salah satu topik 

masalah yang masih menjadi buah pembicaraan dalam 

masyarakat. Kalau hal ini dapat diseleksi dengan baik, tentu 

pembicaraan yang akan disajikan pasti menarik perhatian, sebab 

semua orang ingin tahu akan masalah itu dan bagaimana cara 

pemecahannya atau penyelesaiannya. 

(2) Tema terarah dan sederhana. Tema pembicaraan jangan 

terlalu luas, cakupan pembicaraan yang terlalu luas takkan 

terjangkau oleh para penyimak. Pilihlah salah satu topik yang 

sederhana, jangan terlalu rumit dan sukar. Bahan pembicaraan 

yang terlalu mengambang serta rumit tidak akan menarik 

perhatian, malahan membosankan dan membingungkan para 
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penyimak. Harus diingat bahwa yang "sederhana" tidak harus 

diidentikkan dengan "jelek" dan "tidak berguna". 

(3) Tema dapat menambah pengalaman dan pemahaman. Dari 

pembicaraan seseorang, biasanya kita mengharapkan adanya 

hal-hal yang dapat menambah pengetahuan. Topik atau tema 

yang disajikannya dapat memperkaya pengalaman dan 

mempertajam pemahaman serta penguasaan para penyimak 

akan masalah itu. Baik topik, maupun cara penyajiannya harus 

mampu memenuhi tuntutan itu.  

(4) Tema bersifat sugestif dan evaluatif. Tema atau topik 

pembicaraan harus dipilih sedemikian rupa sehingga 

merangsang penyimak untuk berbuat dengan tepat serta dapat 

memberi penilaian tepat-tidaknya, baik-buruknya tindakan 

yang akan dilaksanakan. Pokok pembicaraan harus dapat 

menggugah serta merangsang para penyimak untuk berbuat, 

bertindak, dan berkata dalam hatinya: "saya pun pasti dapat 

dan berhasil mengerjakan hal serupa itu." 

(5) Tema bersifat motivatif. Topik atau tema pembicaraan 

sebaiknya dapat memberi dorongan kuat untuk berbuat lebih 

giat dan lebih baik. Dapat mempertinggi motivasi para 

penyimak untuk bekerja lebih tekun untuk mencapai hasil yang 

lebih baik. Tentunya sang pembicara tidak mengharapkan 

kurangnya motivasi berbuat dan bertindak para penyimak 

setelah menyimak ceramah atau ujarannya. 

(6) Pembicaraan harus dapat menghibur. Manusia hidup 

membutuhkan hiburan, apalagi setelah belajar/bekerja. 

Dengan menyimak sesuatu, maunya orang bisa melupakan 

kesusahan atau masalah hidup, paling sedikit buat sementara, 

pada saat menyimak itu. Oleh sebab itu sang pembicara harus 

pandai berkelakar, membuat humor, yang dapat membuat para 

penyimak tertawa, kalau perlu terbahak-bahak. 
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(7) Bahasa sederhana, mudah dimengerti. Banyak orang 

beranggapan bahwa suatu ceramah, kuliah, atau pembicaraan 

yang bermutu harus diiringi oleh kata kata yang pelik, istilah-

istilah baru, dan kalimatkalimat yang panjang serta rumit. 

Anggapan itu keliru. Dengan bahasa yang "sederhana" pun 

pesan dapat disampaikan kepada para penyimak. Justru 

dengan bahasa yang sederhana, tema atau topik pembicaraan 

lebih mudah dipahami, lebih cepat dimengerti tanpa kendala 

kebahasaan.  

 

E. Pengembangan Materi Simakan Bahasa Jawa Berbasis Konteks 
Sosial Budaya  

Pengembangan materi berbasis sosial budaya ini didasarkan 

pada pendapat Canale dan Swain (1980). Mereka mengembangkan 

rumusan kompetensi komunikatif dari Hymes yaitu (1) kompetensi 

linguistik; (2) kompetensi sosiolinguistik, dan (3) kompetensi wacana.  

Kompentensi linguistik yang di dalam kepustakaan linguistik 

terapan dan pengajaran bahasa disebut juga kompetensi gramatikal 

mengacu kepada penguasaan seseorang atas sandi bahasa. 

Komponen ini menurut Canele mengacu kepada pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan seseorang untuk memahami dan 

mengungkapkan secara tepat makna harfiah suatu ujaran. 

Pengetahuan dan keterampilan itu mencakupi tataran fonologi, 

morfologi, sintaksis, dan leksikal (Trosborg 1984). 

Dalam tataran fonologi bahasa Jawa setiap wilayah memiliki ciri 

khas pelafalan yang berbeda-beda. Misalnya kata sapa ’siapa’ yang 

dilafalkan masyarakat Banyumas [sapa] lain halnya dengan 

masyarakat Surakarta, kata tersebut dilafalkan [s  p ]. Kata pitik ’ayam’ 

di Banyumas dilafalkan [pitik], sedangkan di Semarang dilafalkan 

[pitIk]. Dalam tataran morfologi, juga menunjukkan adanya perbedaan. 

Misalnya, kata dijupukake’diambilkan’ biasa digunakan dimasyarakat 
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Surakarta, Semarang, dan Pati, sedangkan di wilayah Banyumas 

untuk kata tersebut tidak digunakan. Kata yang sepadan dengan kata 

dijupukake’diambilkan’ adalah kata dijukutna. Dalam tataran sintaksis 

juga mengalami perbedaan. Misalnya frase gandhule rika ’pepaya 

kamu’ yang biasa digunakan masyarakat Banyumas akan berbeda 

dengan yang digunakan masyarakat Pati yaitu katesem, sedangkan di 

Semarang dan Surakarta katesku. Dalam tataran leksikal juga 

menunjukkan perbedaan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. 

Misalnya kata buwoh ’menghadiri resepsi’ khusus digunakan di 

wilayah Pati, sedangkan di Semarang menggunakan kata njagong, 

sementara itu di wilayah Magelang kata njagong  berarti ’duduk’. 

Kompetensi sosiolinguistik sepadan dengan salah satu aspek 

kompetensi komunikatif menurut rumusan Hymes, yaitu ikhwal 

kepatutan ujaran (Gunarwan 1995). Komponen ini mengacu ke kaidah 

sosiokultural penggunaan bahasa, yakni seperangkat kaidah yang 

menentukan kepatutan ujaran dalam konteks tertentu. Kaidah 

semacam itu berkaitan dengan unsur non bahasa yang berpengaruh 

terhadap bentuk tutur yang dikenal sebagai kompenen tutur. Konsep 

ini pertama-tama dikemukakan oleh Hymes dalam artikelnya yang 

berjudul Models of Interaction of Language and Social Life ( dalam 

Gumperz dan Hymes eds 1972: 58-66). Hymes mengemukakan 

sejumlah faktor luar bahasa yang berpengaruh terhadap pemakaian 

bahasa yaitu (1) tempat tutur, (2) peserta tutur, (3) tujuan tutur, (4) 

pokok tutur , (5) nada tutur, (6) sarana tutur (7) norma tutur, (8) jenis 

tuturan. Dalam penggunaan bahasa Jawa, untuk menuturkan hal yang 

sama dengan tempat tutur yang berbeda menggunakan kode bahasa 

yang berbeda. Sebagai contoh peggunaan bahasa Jawa di wilayah 

Banyumas berbeda dengan di wilayah Pati, Surakarta, dan Semarang. 

Peserta tutur dalam penggunanaan bahasa Jawa juga membedakan 

pilihan bahasa, misalnya kalimat Kula sampun nedha ’Saya sudah 

makan’. Jika peserta tuturnya diganti orang yang perlu dihormati kata 
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nedha ’makan’ tidak tepat digunakan. Untuk itu kata tersebut perlu 

dicari imbangannya yaitu kata dhahar. Jika peserta tuturnya anak 

balita, imbangan kata tersebut adalah maem. Tujuan tutur untuk 

keperluan menasehati pengantin dalam resepsi perenikahan akan 

berbeda untuk menasehati anak dalam keluarga. Untuk menasehati 

penganten (ular-ular) sering menggunakan kata-kata arkhais atau 

rinengga, sedangkan menasehati anaka menggunakan bahasa 

sehari-hari. Jika pokok tutur yang digunakan berkaitan dengan 

masalah ilmiah, bahasa yang digunakan bahasa  baku, tetapi pokok 

tutur dalam kegiatan jual beli digunakan bahasa tidak baku. Sarana 

tutur dalam penggunaan bahasa Jawa lisan berbeda dengan bahasa 

tulis, misalnya kata digawakake ’dibawakan’ yang berada dalam 

bahasa tulis diucapkan digawakke. Norma tutur dalam bahasa Jawa 

berkaitan dengan pocapan, polatan, dan tindak-tanduk. 

Kompetensi wacana mengacu ke pengetahuan dan 

keterampilan merangkai ujaran menjadi wacana yang kohesif dan 

koheren. Pengembangan wacana dalam materi ajar bahasa Jawa 

dapat berupa wacana monolog dan dialog (pacelathon). Di lihat dari 

kebutuhuan kompetensi komunikatif siswa, wacana yang berupa 

dialog lebih dominan.  

Ketiga kompetensi tersebut dapat diterapkan dalam 

pengembangan materi ajar. Selain memperhatikan ketiga kompetensi 

tersebut, dalam pengembangan materi ajar juga harus memperhatikan 

aspek budaya. Penggunaan bahasa Jawa tidak bisa lepas dari 

budaya Jawa, baik dalam hal diksi, ungkapan maupun perilaku 

berbahasa Jawa. Penggunaan bahasa yang berkaiatan dengan 

budaya tabu tidak boleh menyebutkan kata-kata tertentu, misalnya di 

rumah tidak boleh menyebut tikus, untuk itu digunakan kata den 

baguse. Hal itu dilakukan agar di rumah tidak ada tikus. Contoh lain 

untuk menyebut  macan dengan sebutan mbahe / kyaine.  



 

 

4-14 Pengembangan Materi Pembelajaran Menyimak

Dengan demikian materi yang dikembangkan berbasis konteks 

sosiokultural siswa. Artinya, materi yang disajikan dalam pembelajaran 

harus memperhatikan sosial dan budaya siswa. Dari segi sosial, 

materi yang dikembangkan harus berdasarkan aspek sosial 

masyarakat setempat yang lebih ditekankan pada aspek pelaku tutur, 

tempat, dan tujuan.  Dari segi pelaku tutur, penggunaan bahasa Jawa 

mencerminkan unggah-ungguh basa. Wujud wacana yang 

dikembangkan sebagai materi ajar lebih tepat berbentuk pacelathon 

(dialog). Dengan pembelajaran dialog dengan unggah-ungguh yang 

tepat tercermin pocapan, polatan, dan tindak-tanduk yang dapat 

dijadikan sarana pembinaan budi pekerti. Dari segi tempat, materi ajar 

bahasa Jawa harus memperhatikan dimana bahasa itu lazim 

digunakan. Misalnya di rumah, pasar, puskesmas, radio, TV, sawah, 

lingkungan tetangga, kelurahan, dan lain-lain. Dari segi tujuan, materi 

ajar bahasa Jawa difokuskan pada fungsi-fungsi komunikatif seperti 

meminta, melaporkan, menyapa, menawarkan, dan lain-lain. 

Dari segi budaya, pengembangan materi ajar seyogyanya 

memanfaatkan unsur-unsur budaya yang masih berkembang di 

wilayah tersebut, yang meliputi ungkapan, kegiatan ritual, dan karya 

sastra. Yang perlu diperhatikan unsur ungkapan itu harus berada 

dalam konteks tuturan, bukan sekedar hafalan, sedangkan kegiatan 

ritual yang diajarkan bukan uparaca ritualnya, melainkan penggunaan 

bahasanya. Untuk unsur karya sastra selain membahas bahasanya 

juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya terutama yang dapat 

dimanfaatkan sebagai sarana penanaman budi pekerti.    

 

1. Materi Ajar Dialek Semarang 

Dialog Ranah Rumah 
Lia : "Bu, kula badhe medal rumiyin". 

Ibu : "Ameh ning ndi ta?" 

Lia : "Badhe nggarap tugas, teng griyanipun Ida". 
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Ibu  : "Lha grimis kaya ngene ameh mangkat ambek sapa? 

Lia : "Menika kaliyan Puji sampun nengga teng jawi". 

Ibu : "Ya wis ati-ati ya! Mulihe aja kewengen lho! 

Lia : "Nggih Bu. kula bidhal rumiyin". 

 

 

Dialog Ranah Ketetanggaan 
Yudi  : "Assalamua'laikum" 

Bu Yanto : "Wa'alaikum salam" 

Yudi               : "Badhe nyuwun pirsa bu, menapa leres menika 

dalemipun pak Yanto?" 

Bu Yanto : "Ya. Ana perlu karo bapak ya?” 

Yudi  : "Nggih"  

Bu yanto : " Kene, mlebu!  ." 

Pak Yanto : "Ana perlu apa Nak Yudi." 

Yudi:         : "Kula dipunutus Pak Lurah supados ngaturi pirsa bilih 

mangke dalu wonten rapat pengurus RT, 

penjenengan dipunsuwun rawuh wonten bale 

dhusun." 

Pak Yanto  : "Jam pira ?"  

Yudi  : “Jam pitu dalu" 

Pak yanto :"Oh jam pitu." 

Yudi               : "Nggih, kula nyuwun pamit Pak, badhe nglajengaken 

malih.   

Assalamua'laikum "  

Pak Yanto  : "Wa'alaikum salam" 

 

 

Monolog  
Dhugdheran 
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Dhugdheran menika minangka salah satunggalipun 

kabudayan Jawi ingkang dipunadani setaun sepisan ing kitha 

Semarang. Dhugdheran saking tembung dhug kaliyan dher. Dhug 

menika swanten bedhug ingkang dipuntabuh, dene dher menika 

swanten mriyem. Dhugdheran dipunadani  ing wekdal sadran kirang 

langkung kalih minggu saderengipun wulan siyam. Rumiyin 

dhugdheran manggen ing sakupengipun Peken Johar caket Mejid 

Kauman. Samenika wonten ing polder Tawang. Sedinten 

saderengipun wulan siyam dipunwotenaken arak-arakan "Warak 

Ngendhog". Arak-arakan ingkang kalampahan ing taun menika  

dipunwiwiti saking ngajengipun Mejid Kauman, Peken Johar ngantos 

dumugi Mejid Agung Jawi Tengah, lan dipunresmekaken dening 

Bapak  Sukawi Sutarip Walikota Semarang. Penjenenganipun 

kagungan panggayuh bilih acara menika tansah kalampahan saben 

taunipun. Acaranipun rame sanget, kathah bakul ingkang sadeyan 

werni-werni. Kadosta grabah, tetedhan, dolanan, sandhangan, lan 

sapanunggalanipun. 

 

2. Materi Ajar Dialek Pati 

Dialog Ranah Rumah 

Bapak    : "Ndhuk, gugahna adhiem!" 

Yuni   : "Sekedhap malih nggih Pak, nembe maem." 

Bapak  : "Wis ga ndhuk, cekat-ceket ya, lik gage gugahna, 

ape takkongkon kok." 

Ibu : "Ngono iku apa leh Pak, mbok ben mangan disik." 

Yuni  : "Pun Pak, menawi adhik taksih tilem kula mawon, 

badhe didhawuhi napa leh Pak?"  

Bapak : "Iku Iho ndhuk, ape takkon nong daleme Pak Budi 

njikuk titipane Bapak." 

Yuni : "Lha dalemipun Pak Budi pundi?" 
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Ibu : "E...... alah Pak, piye leh engko nek anakmu bingung 

lak piye?  

                          Sakna a… wong gak  roh daleme kok." 

Yuni : "Boten kok Bu, menawi Bapak maringi alamat 

ingkang cetha mangke Kula saged madosi." 

Bapak  : "Lha wong anake wae gelem kok ibune ngeyel. Aja 

ngono ga Bu, aja Ngugung bocah terus." 

Ibu : "Bapak thik ngono, ngene Iho Pak, mung kuwatir 

ae." 

Yuni : "Empun ah Bu, boten usah kuwatos, boten napa-

napa.” 

Ibu : "Alah emboh ah… barang ngono ae kok, ya wis 

sakarepem." 

 

 
 

Monolog 
 

SARIDIN 

Nalika jamanipun Wali Sanga, ing tlatah Pati inggih menika 

ing dusun Landoh, kecamatan Kayen, wonten salah satunggaling 

nem-neman dhusun ingkang lugu lan bares. Asmanipun Saridin. 

Saridin ugi katimbalan kanthi asma Syeh Jangkung. Saridin menika 

tiyang sekti, nanging lugunipun boten katulungan, saengga boten 

ngrumaosi kasektenipun. Kasektenipun menika kathah, kadosta 

nggesangaken tiyang ingkang sampun pejah ngangge gamping, 

lajeng ngusadani putrinipun Raja Blambangan, lan taksih kathah 

malih.  

Saridin gadhah maesa ingkang dados klangenaipun. 

Sasampunipun maesa menika pejah, lulangipun dipunkramataken, 
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naminipun Lulang Kebo Landoh. Sinten kemawon ingkang bekta 

saged kebal gegaman. Nalika Saridin taksih timur nate meguru 

dhateng Sunan Kalijaga. Panjenenganipin nate dipunutus mertapa 

wonten ing seganten, nanging namung dipunsangoni krambil 

pinangka gethekipun. Panjenenganipin boten angsal pados 

tetedhan, ugi boten angsal ngunjuk menawi boten wonten 

jawah.Wonten ing jaman menika, cariyos Saridin minangka lakoning 

ketoprak. 

 
3. Materi Ajar Dialek Banyumas 

Dialog Ranah Ketetanggaan 

Anin : “Assalamualaikum......” 

Ibune Linda   : “Waalaikumsalam , e..... Mbak Anin, mlebu ndhisit 

rah, sing endi baen kok nembe dolan mrene." 

Anin : "Nggih, matur nuwun Bu, niki saking griya mawon, 

lha Lindane enten Bu?" 

Ibune Linda  : "Mbak, Lindane nembe baen metu, mau ana sing 

kene jarene si Sinta mlebu neng rumah sakit."  

Anin : "Lho, Sinta pundi? Mlebetipun kapan?"  

Ibune Linda    : "Mbuh nyong ora ngerti, la wong mau batire marani 

wonge langsung mangkat." 

Anin : "Nggih pun, kula pareng mawon. Ngenjang kula 

mriki malih." 

Ibune Linda     : "Lha arep maring endi? Nembe dolan ben, loken 

arep langsung arep balik?" 

Anin             : "Nggih, lah wong Lindane mboten enten kok gampil 

ngejang kula mriki malih.O, nggih Bu enten salam 

saking Ibu " 

Ibune Linda  : "Ya wis, sing ati-ati neng dalan engko tak omongna 

ning Linda dong koen sing kene, salam bae nggo 
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ibune." 

Anin                : "Nggih Bu matur nuwun pareng riyin 

Assalamualaikum." 

Ibune Linda : “Waalaikumsalam ” 

 
 
4. Materi Ajar Dialek Surakarta 

Dialog Ranah Masyarakat 

Ihsan  : "Assalamualaikum, Pak!" 

Pak Karto : "Waalaikumsalam,Nak. Badhe wonten keperluan 

menapa nggih Nak?" 

Ihsan : "Kula badhe nyuwun pirsa Pak, griyanipun dhik Widhi 

punika pundi nggih?" 

Pak Karto : "Dhik Widhi ingkang pundi?" 

Ihsan : "Dhik Widhi ingkang samenika kelas kalih SMA." 

Pak Karto : "O...Widhi sing bocahe lencir kuning kae ta?" 

Ihsan : "Inggih Pak, leres." 

Pak Karto : "Omahe Widhi kana lho, prapatan ngetan sithik, 

ngarepe SD 2, pas.  

                       Lha sampeyan ana perlu apa?" 

Ihsan : "Kula badhe nyambut buku Pak. Saderengipun matur 

suwun nggih Pak. Nuwun sewu sampun ngrepoti 

Bapak. Pareng riyin, Pak." 

Pak Karto : "O iya, ora apa-apa. Mangga-mangga, ati-ati ya...!" 
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PENGEMBANGAN KETERAMPILAN BERBICARA  
 

A. Pendahuluan 
Pembelajaran bahasa termasuk pembelajaran Bahasa Jawa 

pada hakekatnya adalah belajar berkomunikasi dan belajar sastra 

adalah belajar menghargai nilai-nilai kemanusiaannya. Oleh karena itu 

pembelajaran bahasa dan  sastra Jawa diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun 

secara tertulis, sehingga mengarah pada penghargaan nilai-nilai 

kemanusiaan. 

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran bahasa dan sastra Jawa 

dituntut untuk mengembangkan keterampilan berbahasa yang  meliputi 

empat kompetensi yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis. Keempat kompetensi dasar berbahasa dan bersastra 

tersebut sebaiknya mendapat porsi yang seimbang dan dilaksanakan 

secara terpadu.  

Pada sisi lain pembelajaran bahasa maupun sastra diarahkan 

pada pendekatan kontektual. Depdiknas mengartikan Pendekatan 

Kontekstual sebagai konsep belajar yang membantu guru mengaitkan 

antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai 

anggota keluarga dan masyarakat. Proses pembelajaran berlangsung 

alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan 

transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Pendekatan ini berusaha 

menghapus pandangan bahwa pengetahuan itu merupakan perangkat 

fakta-fakta yang harus dihafal. Peran guru di sini lebih banyak 

berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. 

Pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada pemikiran 

bahwa 1 belajar tidak hanya sekadar menghafal, 2 anak belajar dari 

mengalami, 3 pengetahuan yang dimiliki seseorang terorganisasi dan 
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mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang suatu persoalan, 

4 siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah, dan 5 strategi belajar 

yang salah dapat mempengaruhi perilaku seseorang. 

 

B. Uraian Materi 
1. Keterampilan Berbicara 

Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi 

artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta 

menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan (Tarigan 1981:15). 

Berbicara tidak hanya untuk mengucapkan bunyi-bunyi. Lebih dari itu, 

berbicara memiliki peran sebagai alat komunikasi dengan lambang-

lambang bunyi. Tidak hanya alat komunikasi, berbicara juga media 

untuk menyampaikan gagasan-gagasan atau ide pikiran. 

Nurgiyantoro (2001252) memberikan definisi mengenai 

berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia 

dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. 

Selanjutnya, Nurgiyantoro menyimpulkan bahwa untuk dapat berbicara 

dalam suatu bahasa secara baik, pembicara harus menguasai lafal, 

struktur, dan kosakata yang bersangkutan. Di samping itu pula 

diperlukan juga penguasaan masalah dan atau gagasan yang akan 

disampaikan, serta kemampuan memahami bahasa lawan tutur. 

Dalam kegiatan berbicara diperlukan penguasaan terhadap 

lambang bunyi, baik untuk keperluan menyampaikan maupun 

menerima gagasan. Lambang yang berupa tanda-tanda visual seperti 

yang perlu dibutuhkan dalam kegiatan membaca dan menulis tidak 

diperlukan. Kejelasan penuturan tidak hanya semata-semata 

ditentukan oleh unsur-unsur paralinguistik seperti gerak-gerak tertentu, 

ekspresi wajah, nada suara, dan sebagainya (Nurgiyantoro 2001:252). 

Tarigan (1981:15) dalam Berbicara sebagai Suatu Keterampilan 

Berbahasa menyimpulkan,Tujuan utama dari berbicara adalah untuk 

berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, maka 
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seyogianyalah sang pembicara memahami makna segala sesuatu 

yang ingin dikomunikasikan; dia harus mampu mengevaluasi efek 

komunikasinya terhadap (para) pendengarnya; dan dia harus 

mengetahui prisip-prisip yang mendasari segala situasi pembicaraan, 

baik secara umum maupun perseorangan. 

Secara umum berbicara mempunyai maksud yaitu: 1) 

memberitahukan, melaporkan; 2) menjamu, menghibur; 3) membujuk, 

mengajak, mendesak, meyakinkan. Manusia dalam berbicara tentunya 

menyimpan maksud dari ucapan-ucapannya. Tidak hanya sekadar 

ingin berbicara, melainkan ada maksud yang hendak diinformasikan 

atau hendak disampaikan. 

Tarigan dkk. (1998:47) mengklasifikasikan jenis berbicara. Ada 

lima landasan yang digunakan untuk mengklasifikasikannya, yaitu 1) 

situasi, 2) tujuan, 3) metode penyampain, 4) jumlah penyimak, 5) 

peristiwa khusus.  

Dari hasil klasifikasi di atas dapat diselaraskan bahwa drama 

kelas dapat dijadikan sebagai metode proses pembelajaran untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara menggunakan ragam bahasa 

Jawa. Dalam mementaskan drama kelas sangat menonjolkan aspek-

aspek situasi, tujuan, dan jumlah penyimak. Maka dalam bermain 

drama kelas diperlukan adanya pemahaman akan situasi dan konteks 

pembicaraan. 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:148) berbicara 

adalah berkata; bercakap; berbahasa atau melahirkan pendapat atau 

berunding.  Saat berbicara tidak hanya sekadar mengucapkan bunyi-

bunyi suara, melainkan memerlukan pemahaman dan keberanian. 

Sebuah komunikasi akan berjalan lancar apabila lawan tutur 

memahami konteks pembicaraan. Pemahaman ini tidak hanya sekadar 

memahami bagaimana bertutur yang santun, malainkan juga 

memahami situasi dan memahami tema pembicaraan. 
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Tarigan (1989:13) dalam bukunya Pengajaran Keterampilan 

Bahasa mendefinisikan komunikasi adalah pertukaran atau 

perundingan informasi antara paling sedikit dua orang pribadi melalui 

penggunaan lambang-lambang verbal dan nonverbal, mode-mode 

lisan, serta proses-proses produksi dan kompeherensi. Dari uraian di 

atas dapat disimpulkan berbicara sangat berperan penting dalam 

kehidupan sehari-hari. Siswa dalam kehidupan sehari-harinya di 

sekolah atau di masyarakat melakukan aktivitas berbicara 

(berkomunikasi lisan). 

Guna mengukur kemampuan berbicara siswa ada dua aspek 

yang harus diperhatikan secara global. Aspek tersebut yaitu aspek 

kebahasaan dan aspek nonkebahasaan. Aspek kebahasaan meliputi 

pemahaman dan pelafalan. Sedangkan aspek nonkebahasaan adalah 

penampilan. 

Senada dengan yang disimpulkan Arsjad (1988:97) dalam 

Pembinaan Kemampuan Berbicara Bahasa Indonesia bahwa faktor 

kebahasaan meliputi pengucapan vokal, penempatan tekanan, 

penggunaan nada dan irama, pilihan kata, pilihan ungkapan, dan 

variasi kata. Faktor nonkebahasaan meliputi keberanian dan 

semangat, kelancaran, penalaran, pandangan mata, gerak-gerik dan 

mimik, dan penguasaan topik pembicaraan. 

Tarigan (1985:15) mengungkapkan bahwa berbicara adalah 

kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, 

perasaan. Berbicara merupakan suatu sistim tanda-tanda yang dapat 

didengar (audible) dan yang kelihatan (visible) yang dapat 

memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia demi 

maksud dan tujuan gagasan-gagasan atau ide-ide yang 

dikombinasikan. Lebih lanjut diterangkan oleh Tarigan bahwa 

berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan 

faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik 
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sedemikian ekstensif, secara luas sehingga dapat dianggap sebagai 

alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial. 

Dengan demikian, berbicara itu tidak hanya pengucapan bunyi-

bunyi atau kata-kata. Berbicara adalah suatu alat untuk 

mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang tersusun serta 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pendengar atau 

penyimak. Berbicara merupakan suatu instrumen yang 

mengungkapkan kepada penyimak secara langsung apakah 

pembicara memahami atau tidak, ketika sedang  mengkomunikasikan 

gagasannya; apakah dia waspada serta antusias atau tidak (Mulgrave 

dalam Tarigan 1985:15). 

Keterampilan berbicara sangat berkaitan erat dengan 

keterampilan menyimak, kedua keterampilan tersebut merupakan satu 

kesatuan kegiatan yang amat terpadu dan tergolong dalam bahasa 

lisan, artinya bila seseorang mampu menangkap dan menanggapi 

tuturan orang lain melalui keterampilan menyimak disebabkan karena 

ada orang yang berbicara.  

Menurut (Ochs and winker 1979:9 dalam Tarigan 1985:16), 

tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi, agar dapat 

menyampaikan pikiran-pikiran secara efektif, maka seharusnya 

seorang pembicara harus dapat memahami makna dari segala sesuatu 

yang dikomunikasikan dan harus mampu mengevaluasi efek dari 

komunikasi terhadap pendengarnya dan harus mengetahui prinsip-

prinsip gabungan yang mendasari adanya pembicaraan baik secara 

umum maupun perseorangan antara lain; (1) memberitahukan atau 

melaporkan, (2) menjamu atau menghibur, (3) membujuk atau 

mengajak. 

 
2. Tujuan Berbicara 

Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi 

(Tarigan 1981:15; Arsjad 1988:24). Oleh karena itu, pada dasarnya 
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berbicara mempunyai 3 maksud umum, yaitu: memberitahukan, 

melaporkan (to inform); menjamu, menghibur (to entertaint); serta 

membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan (to persuade). 

Gabungan atau campuran dari maksud-maksud itu mungkin saja 

terjadi. Suatu pembicaraan mungkin merupakan gabungan dari 

melaporkan dan menjamu, begitu pula mungkin sekaligus menghibur 

dan meyakinkan (Ochs dan Winker 1979 dalam Tarigan 1981:16).  

Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, maka 

seyogyanyalah sang pembicara memahami makna segala sesuatu 

yang ingin dikomunikasikan; dia harus mampu mengevaluasi efek 

komunikasinya terhadap (para) pendengarnya; dan dia harus 

mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala situasi 

pembicaraan, baik secara umum maupun perorangan (Tarigan 

1981:15). 

Menurut istilah Tarigan dkk. (1997:48) tujuan orang berbicara 

adalah untuk menghibur, menginformasikan, menstimulasi, 

meyakinkan, atau menggerakkan pendengarnya. Tujuan pembelajaran 

keterampilan berbicara tertuang dalam standar kompetensi. Tujuan 

keterampilan berbicara mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah adalah siswa 

mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan 

secara lisan. Tujuan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk 

kegiatan. Bentuk-bentuk keterampilan berbicara bahasa berupa: 

kegiatan bercerita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, 

menyampaikan pesan/informasi dari berbagai sumber/media, 

menceritakan tokoh idola, bertanya jawab dengan teman, melakukan 

wawancara dan merangkum hasilnya, mengungkapkan solusi melalui 

diskusi kelompok, menyanggah pendapat atau menolak usul, 

menyampaikan informasi, melaporkan perjalanan, mengkritik dan 

memuji, melaporkan berbagai peristiwa, berpidato, 

berceramah/berkhotbah, dan berdiskusi. Sedangkan, tujuan 
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keterampilan berbicara sastra tertuang dalam bentuk kegiatan 

menanggapi pembacaan cerpen, mendongeng untuk orang lain, 

berbalas pantun, menanggapi pembacaan kutipan novel terjemahan, 

menanggapi pementasan drama, bermain peran, menanggapi dan 

mendiskusikan drama, menceritakan kembali isi cerpen, serta 

musikalisasi puisi (Depdiknas 2003:17-49). 

 

3. Prinsip-Prinsip Berbicara 
Paling tidak ada 8 prinsip berbicara yang disampaikan oleh 

Brooks (dalam Tarigan 1981:17), yaitu:  membutuhkan paling sedikit 

dua orang, mempergunakan suatu sendi linguistik yang dipahami 

bersama, menerima atau mengakui suatu daerah referensi umum, 

merupakan pertukaran antara partisipan,  menghubungkan setiap 

pembicara dengan yang lainnya dan kepada lingkungannya dengan 

segera, berhubungan atau berkaitan dengan masa kini, hanya 

melibatkan aparat atau perlengkapan yang berhubungan dengan  

suara/bunyi  bahasa  dan  pendengaran  (vokal  and  auditory  

apparatus), serta secara tidak pandang bulu menghadapi serta 

memperlakukan apa yang  nyata dan apa yang diterima sebagai dalil. 

Membutuhkan paling sedikit dua orang, maksudnya satu pihak 

ada yang menjadi pembicara dan pihak lainnya sebagai penyimak. 

Namun,  ada pula pembicaraan yang dilakukan oleh satu orang dan 

hal ini sering terjadi misalnya orang yang sedang mempelajari bunyi-

bunyi bahasa beserta maknanya. 

Mempergunakan suatu sendi linguistik yang dipahami bersama 

maksudnya, walaupun mempergunakan dua bahasa yang berbeda, 

namun saling pengertian. Pemahaman bersama juga 

penting.Menerima atau mengakui suatu daerah referensi umum; 

walaupun daerah referensi yang umum mungkin tidak selalu mudah 

dikenal/ditentukan, namun pembicara menerima kecenderungan untuk 

menentukan satu di antaranya. 
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Dalam pertukaran antara partisipan, kedua pihak partisipan 

yang memberi dan menerima dalam pembicaraan saling bertukar 

sebagai pembicara dan penyimak. 

Menghubungkan setiap pembicara dengan yang lainnya dan 

kepada lingkungannya dengan segera, artinya perilaku lisan sang 

pembicara selalu berhubungan dengan responsi yang nyata atau yang 

diharapkan dari sang penyimak  dan sebaliknya. Jadi, hubungan itu 

bersifat timbal balik atau dua arah.  

Berhubungan atau berkaitan dengan masa kini maksudnya, 

dalam berbicara bahasa yang digunakan sedapat mungkin 

berhubungan dengan kekinian dan kesegeraan. Selain itu, berbicara 

hanya melibatkan aparat atau perlengkapan yang berhubungan 

dengan suara/bunyi bahasa dan pendengaran (vokal and auditory 

apparatus).  

Secara tidak pandang bulu menghadapi serta memperlakukan 

apa yang  nyata dan apa yang diterima sebagai dalil. Pembicaraan 

mencakup bukan hanya dunia nyata yang mengelilingi para 

pembicara, tetapi juga secara tidak terbatas dunia gagasan yang lebih 

luas. 

 

4. Jenis-jenis Berbicara 
Ada berbagai landasan tertentu dalam menentukan berbagai 

jenis berbicara. Menurut Tarigan dkk. (1997:47) landasan tersebut ada 

3 macam, yaitu: tujuan, metode penyampaian, dan jumlah penyimak. 

Sedangkan menurut Mulgrave (dalam Tarigan 1981) jenis berbicara 

dapat didasarkan pada wilayah berbicara. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan berbicara 

ada lima, yaitu: menghibur, menginformasikan, menstimulasi, 

meyakinkan dan menggerakkan pendengarnya. Sejalan dengan tujuan 

berbicara tersebut maka  berdasarkan tujuan, berbicara dapat 

diklasifikasikan menjadi lima jenis, yaitu: berbicara menghibur, 
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berbicara menginformasikan, berbicara menstimulasi, berbicara 

meyakinkan, dan berbicara menggerakkan (Tarigan dkk. 1997:48). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, salah satu jenis berbicara 

berdasarkan tujuan adalah berbicara menginformasikan. Berbicara 

menginformasikan bernuansa serius,  tertib, dan hening. Pesan 

merupakan pusat perhatian baik bagi pembicara maupun pendengar. 

Pembicara berusaha berbicara jelas, sistematis, dan tepat agar 

informasi benar-benar terjaga keakuratannya. Pendengar pun 

biasanya berusaha menangkap informasi yang disampaikan dengan 

sungguh-sungguh. 

Menurut Mulgrave (dalam Tarigan 1981:24) maksud dan tujuan 

pembicaraan, kesempatan, pendengar atau pemirsa, ataupun  waktu 

untuk persiapan dapat menentukan metode penyajian. Oleh karena itu, 

ada 4 jenis metode yang mungkin dipilih, yaitu: penyampaian secara 

mendadak (impromptu delivery), penyampaian tanpa persiapan 

(extemporaneous delivery), penyampaian dari naskah (delivery from 

mannuscript), dan  penyampaian dari ingatan (delivery from memory).  

Hampir sama dengan Mulgrave, Tarigan dkk. (1997:51), 

berdasarkan metode penyampaiannya, jenis berbicara dapat 

dibedakan menjadi empat, yaitu: berbicara mendadak, berbicara 

berdasarkan catatan kecil, berbicara berdasarkan hafalan, dan 

berbicara berdasarkan naskah. 

Penyampaian mendadak terjadi jika seseorang dipersilakan 

berbicara dengan sedikit atau tanpa peringatan dan tidak direncanakan 

sebelumnya. Oleh karena itu, ia mungkin hanya mempunyai waktu 

untuk memilih ide pokok sebelum  ia harus mulai berbicara/berpidato 

secara mendadak.  

Pembicara  pada  berbicara  jenis  penyampaian  tanpa  

persiapan,  haruslah mengetahui  ide utamanya dan urutan yang 

mantap dari ide-idenya, tetapi hendaknya ia memilih bahasa yang 

tepat sebaik ia berbicara. Semakin sedikit cacatan semakin baik, 
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sebab catatan-catatan itu turut menghambat penyajian yang lancar 

dan bersemangat serta diselingi oleh transisi-transisi yang terjadi. 

Kalaupun cacatan harus digunakan, maka gunakan kartu yang kecil 

dan terbatas pada hal-hal yang amat penting dan singkat. 

Penyampaian dari naskah biasanya dilaksanakan pada saat-

saat yang amat penting dan  dalam situasi yang memuntut kepastian, 

bersifat resmi, dan menyangkut kepentingan umum. Jenis berbicara ini 

biasa digunakan pada siaran-siaran radio atau televisi. Sang 

pembicara membacakan naskah yang sudah tersusun rapi sehingga ia 

harus mampu memahami makna yang dibacanya itu dan memelihara 

serta mempertahankan hubungan yang erat dengan para pendengar. 

Penyampaian dari ingatan menuntut sang pembicara 

menguasai bahan pembicaraannya selengkap mungkin, sehingga ia 

tidak menghadapi  masalah dalam hal bahasa. Di samping itu, 

pembicara dapat mencurahkan seluruh perhatian  pada komunikasi 

langsung dari pikiran dan perasaannya.  

Berbicara berdasarkan hafalan merupakan berbicara dalam 

taraf belajar. Bahan pembicaraannya dituliskan secara lengkap, 

kemudian bahan itu dihafalkan kata demi kata. Kelemahan cara ini 

adalah pembicara mungkin lupa akan beberapa bagian dari isi 

pembicaraannya. Di samping itu, perhatian tidak bisa diberikan kepada 

pendengar, kaku dan kurang dapat menyesuaikan pada situasi yang 

ada. 

 “Komunikasi lisan selalu melibatkan dua pihak, yakni 

pendengar dan pembicara” (Tarigan dkk. 1997:53). Jumlah penyimak 

dalam komunikasi lisan dapat bervariasi, misalnya satu orang, 

beberapa orang (kelompok kecil), dan banyak orang (kelompok besar). 

Berdasarkan jumlah penyimak, berbicara dapat dibedakan menjadi tiga 

jenis, yaitu: berbicara antarpribadi, berbicara dalam kelompok kecil, 

dan berbicara dalam kelompok besar. 
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Berbicara antarpribadi disebut juga dengan bicara empat mata. 

Berbicara jenis ini terjadi apabila dua pribadi membicarakan, 

mempercakapkan, merundingkan, atau mendiskusikan sesuatu. Jenis 

berbicara ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Suasana 

pembicaraan mungkin serius dan mungkin pula santai bergantung 

kepada masalah yang  dibicarakan. 

Berbicara dalam kelompok kecil terjadi apabila seseorang 

pembicara menghadapi sekelompok kecil pendengar, misalnya tiga 

sampai lima orang (Tarigan dkk. 1997:54). Pembicara dan pendengar 

dapat bertukar peran, misalnya, setelah pembicara selesai berbicara  

diadakan tanya jawab  atau  diskusi. Mobilitas pembicara dalam 

kelompok kecil tidak setinggi pertukaran  peran dalam berbicara 

antarpribadi. Berbicara jenis ini sering dilakukan dalam praktik 

pengajaran, penataran, atau latihan belajar bahasa. 

Berbicara dalam kelompok besar terjadi apabila seseorang 

pembicara   menghadapi pendengar yang berjumlah besar atau massa 

(Tarigan dkk. 1997:54). Lebih lanjut, Tarigan dkk. (1997:55) 

membandingkan, mobilitas perpindahan peran dari pembicara menjadi 

pendengar atau sebaliknya dalam berbicara jenis ini  kecil bahkan 

kadang-kadang tidak ada sama sekali. 

Wilayah berbicara biasanya dibagi menjadi dua bidang umum, 

yaitu: berbicara terapan atau berbicara fungsional (the speech arts) 

dan pengetahuan dasar berbicara (the speech sciences) (Mulgrave 

1954 dalam Tarigan 1981:21). Dengan perkataan lain, berbicara dapat 

ditinjau sebagai seni dan juga sebagai ilmu. 

Jika kita memandang berbicara sebagai seni, penekanan 

diletakkan pada penerapan berbicara sebagai alat komunikasi dalam 

bermasyarakat. Dalam hal ini, butir-butir yang perlu mendapat 

perhatian antara lain: berbicara di muka umum, semantik (pemahaman 

makna kata), diskusi kelompok, argumentasi, debat, prosedur 
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parlementer, penafsiran lisan, seni drama, dan berbicara melalui udara 

(Mulgrave 1954 dalam Tarigan 1981:21). 

Berbicara sebagai seni (berbicara terapan) secara garis besar 

dapat dibagi atas 2 jenis, yaitu: berbicara di muka umum  pada 

masyarakat (public speaking) dan berbicara pada konferensi 

(conference speaking). Sedangkan masing-masing dari jenis berbicara 

berdasarkan wilayah itu masih dibagi lagi. Berbicara di muka umum  

pada masyarakat (public speaking) mencakup empat jenis berbicara 

yaitu:  berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat memberitahukan 

atau melaporkan yang bersifat informatif (informative speaking); 

berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat kekeluargaan atau 

persahabatan (fellowship speaking); berbicara dalam situasi-situasi 

yang bersifat membujuk, mengajak mendesak,  dan meyakinkan 

(persuasive speaking); serta berbicara dalam situasi-situasi yang 

bersifat merundingkan dengan tenang dan hati-hati (deliberative 

speaking).  

Berbicara untuk melaporkan bertujuan untuk memberikan 

informasi atau disebut sebagai informative speaking (Tarigan 1981:27). 

Berbicara untuk memberikan informasi dilaksanakan bila seseorang 

berkeinginan untuk: memberi atau menanamkan pengetahuan, 

menetapkan atau menentukan hubungan-hubungan antara benda-

benda, menerangkan atau menjelaskan sesuatu proses, dan 

menginterpretasikan atau menafsirkan sesuatu persetujuan ataupun 

menguraikan sesuatu tulisan. Semua hal tersebut merupakan situasi-

situasi informatif karena masing-masing ingin membuat pengertian-

pengertian atau makna-makna menjadi jelas. 

Berbicara untuk meyakinkan bersifat persuasi. Pada berbicara 

jenis ini, pembicara menginginkan tindakan atau aksi dari 

pendengarnya. Pembicara memiliki daya penarik yang emosional. 

Daya ini menampilkan motif-motif kepada kita untuk bertindak menurut 

cara yang dikehendakinya. 
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Berbicara untuk merundingkan pada dasarnya bertujuan untuk 

membuat sejumlah keputusan dan rencana. Keputusan-keputusan itu 

dapat menyangkut sifat hakikat tindakan-tindakan masa lalu atau masa 

mendatang. Contoh berbicara merundingkan adalah persidangan.  

Jika  kita  memandang  berbicara  sebagai  ilmu, hal-hal yang 

perlu ditelaah antara lain: mekanisme bicara  dan mendengar, latihan  

dasar  bagi  ujaran dan suara, bunyi-bunyi bahasa, bunyi-bunyi dalam 

rangkaian ujaran, vowel-vowel, diftong-diftong, konsonan-konsonan, 

dan patologi ujaran (Mulgrave dalam Tarigan 1981:21). 

Berdasarkan uraian tersebut, ada berbagai jenis berbicara 

berdasarkan berbagai kriteria.  Korelasi yang dapat ditarik adalah, 

dalam setiap proses berbicara pasti ada informasi yang ingin 

disampaikan oleh pembicara kepada pendengarnya melalui bunyi-

bunyi bahasa. Manfaat teori-teori tersebut dalam penelitian ini adalah 

sebagai acuan dalam menentukan kedudukan menyampaikan 

informasi dalam keterampilan berbicara.  

Menyampaikan informasi merupakan salah satu jenis berbicara 

berdasarkan tujuan. Menyampaikan informasi dapat dilakukan dalam 

kelompok kecil maupun kelompok besar. Menyampaikan informasi 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterampilan 

menyampaikan informasi dalam kelompok kecil, yaitu 3-5 orang. Selain 

itu, berbicara menyampaikan informasi merupakan jenis berbicara 

terapan yang bersifat informatif (untuk memberitahukan dan 

melaporkan).  Sedangkan menyampaikan informasi yang dimaksud 

adalah jenis berbicara dari ingatan. 

 

5. Faktor-faktor Penunjang Keefektivan Berbicara 
Arsjad (1988:17-22) menjelaskan beberapa faktor yang harus 

diperhatikan oleh pembicara agar berbicaraannya efektif. Faktor-faktor 

tersebut meliputi faktor kebahasaan dan faktor nonkebahasaan.  
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Faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektivan 

berbicara yaitu: ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada, sendi, 

dan durasi yang sesuai; pilihan kata (diksi); serta ketepatan sasaran 

pembicaraan. Selain itu, faktor-faktor nonkebahasaan yang menunjang 

keefektivan berbicara adalah: sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku, 

pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara, kesediaan 

menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, 

kenyaringan suara, kelancaran, relevansi/penalaran,  serta 

penguasaan topik. 

Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan 

bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang 

kurang tepat dapat mengalihkan perhatian pendengar. Pola ucapan 

dan artikulasi  yang kita gunakan tidak selalu sama. Setiap orang 

memiliki gaya tersendiri dan gaya bahasa yang dipakai berubah-ubah 

sesuai dengan pokok pembicaraan, perasaan, dan sasaran. Namun, 

jika perbedaan atau perubahan itu terlalu mencolok sehingga terjadi 

penyimpangan, maka keefektivan komunikasi akan terganggu. 

Kesesuaian tekanan, nada, sendi, dan durasi  merupakan daya 

tarik tersendiri dalam berbicara, bahkan kadang-kadang merupakan 

faktor penentu. Walaupun masalah yang dibicarakan kurang menarik, 

dengan penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai 

akan menjadikan masalahnya menarik. Sebaliknya, jika 

penyampaiannya datar saja, hampir dapat dipastikan akan 

menimbulkan kejemuan dan keefektivan berbicara tentu berkurang. 

Pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Jelas 

maksudnya mudah dimengerti oleh pendengar yang menjadi sasaran. 

Pendengar akan lebih terangsang dan akan lebih paham, jika kata-kata 

yang digunakan adalah kata-kata yang sudah dikenal oleh pendengar. 

Kata-kata yang belum dikenal memang membangkitkan rasa ingin 

tahu, tetapi akan menghambat kelancaran komunikasi. Selain itu, 
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hendaknya dipilih kata-kata yang kongkret sehingga mudah dipahami 

pendengar. 

Ketepatan sasaran pembicaraan menyangkut pemakaian 

kalimat. Pembicara yang menggunakan kalimat efektif akan 

memudahkan pendengar menangkap pembicaraannya. Susunan 

penuturan kalimat ini sangat besar pengaruhnya terhadap keefektivan 

penyampaian. Seorang pembicara harus mampu menyusun kalimat 

efektif dan kalimat yang dapat mengena sasaran sehingga mampu 

menimbulkan pengaruh, meninggalkan kesan, atau menimbulkan 

akibat. 

Pembicara harus memiliki sikap yang wajar, tenang, dan tidak 

kaku. Dari sikap yang wajar, pembicara sudah menunjukkan otoritas 

dan integritas dirinya. Oleh karena itu, pembicara yang tidak tenang, 

lesu, dan kaku akan memberi kesan kurang menarik. 

Pandangan pembicara sangat berpengaruh terhadap 

keefektivan berbicara. Pandangan yang hanya tertuju pada satu arah 

akan menyebabkan pendengar merasa kurang diperhatikan. 

Dalam menyampaikan isi pembicaraan, seorang pembicara 

hendaknya memiliki sikap terbuka dalam arti dapat menerima 

pendapat pihak lain, bersedia menerima kritik, bersedia mengubah 

pendapatnya kalau ternyata memang keliru. Namun, bukan berarti 

pembicara begitu saja mengikuti pendapat orang lain dan mengubah 

pendapatnya, tetapi ia juga harus mampu mempertahankan 

pendapatnya dan meyakinkan orang lain. 

Selain menunjang keefektivan berbicara, tekanan, gerak-gerik, 

dan mimik yang tepat dapat menghidupkan komunikasi. Namun, gerak-

gerik yang berlebihan akan mengganggu karena perhatian pendengar 

akan tertuju kepada gerak-gerik dan mimik yang berlebihan tersebut. 

Kenyaringan suara juga sangat menentukan keefektivan berbicara. 

Tingkat kenyaringan ini disesuaikan dengan situasi, tempat, jumlah 
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pendengar, dan akustik. Kenyaringan suara harus diatur  supaya dapat 

didengar oleh semua pendengar dengan jelas. 

Seorang pembicara yang lancar berbicara akan memudahkan 

pendegar menangkap isi pembicaraannya. Pembicaraan yang 

terputus-putus, penyelipan bunyi-bunyi tertentu pada bagian yang 

terputus itu, dan pembicaraan yang terlalu cepat akan menyulitkan 

pendengar menangkap pokok pembicaraannya.  

Gagasan demi gagasan harus berhubungan dengan logis. 

Proses berpikir untuk sampai pada suatu simpulan haruslah logis. Hal 

ini berarti hubungan bagian-bagian dalam kalimat, hubungan kalimat 

dengan kalimat harus logis dan berhubungan dengan pokok 

pembicaraan. 

Penguasaan topik yang baik akan menumbuhkan keberanian 

dan kelancaran. Jadi, penguasaan topik ini sangat penting, bahkan 

merupakan faktor utama dalam berbicara. 

Brooks (dalam Tarigan 1981:26) juga mengungkapkan faktor-

faktor yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi keterampilan 

berbicara seseorang. Faktor-faktor tersebut yaitu: ketepatan 

pengucapan bunyi-bunyi tersendiri (vokal dan konsonan);  ketepatan 

pola-pola intonasi, naik dan turunnya suara serta tekanan suku kata 

tersebut; ketetapan dan ketepatan ucapan yang mencerminkan bahwa 

sang pembicara tanpa referensi internal memahami bahasa yang 

dipergunakannya; ketepatan bentuk dan urutan kata-kata yang 

diucapkan; serta ‘kewajaran’, ‘kelancaran’, atau ‘ke-native-speaker-an’ 

yang tercermin bila seseorang berbicara. 

 

6. Model Pembelajaran Berbicara 
Dalam kaitannya dengan pendekatan kontekstual ada beberapa 

model pembelajaran bahasa yang ditawarkan para ahli dewasa ini 

untuk mengembangkan kompetensi berbahasa. Beberapa model 

pengembangan kompetensi berbahasa khususnya berbicara menurut 
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Suyatnopada bukunya yang berjudul Teknik Pembelajaran Bahasa dan 

antara lain sebagai berikut. 

 
a. Wawancara 

Tujuan   
Siswa dapat berwawancara dengan orang lain dengan bahasa 

yang logis, runtut, dan tepat.  

Alat yang diperlukan  
Lembar daftar pertanyaan. 

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 wawancara-

kan,  

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. kemudian, siswa menuliskan hasil wawancara itu ke dalam 

tulisan,  

8. guru merefleksikan hasil pembelajaran hari itu. 

 

b. Cerita Berpasangan  
Tujuan 
Siswa dapat bercerita dengan lugas dan lancar tentang 

pengalamannya kepada teman lain. Siswa secara berpasangan 

menceritakan pengalaman masing-masing dalam waktu yang di-

tentukan. 
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Alat yang diperlukan 
Buku catatan. 

Caranya menerapkan 
1. guru memberikan penjelasan singkat tentang kegiatan hari itu,  

2. guru memberikan waktu 5 - 10 menit kepada siswa untuk 

berpasangan. Agar pasangan dapat semakin akrab, guru dapat 

memberikan permainan yang mampu mengakrabkan, misalnya 

saling tebak isi saku,  

3. siswa secara bergiliran menceritakan diri dan pengalamannya,  

4. setelah selesai, satu siswa dari pasangan pindah ke pasangan 

lain berlaku untuk semua pasangan untuk menceritakan 

informasi yang diterimanya dari pasangan pertama,  

5. guru merefleksikan hasil pembelajaran hari itu. 

 

c. Pidato Tanpa Teks 
Tujuan 
Siswa mampu berpidato dengan lancar tanpa menggunakan teks.  

Alat yang digunakan  
Alat tulis menulis.  

Cara menerapkan 
1. guru memberikan gambaran singkat tentang cara pelaksanaan 

pembelajaran saat itu,  

2. siswa membuat peta pikiran,  

3. siswa mengidentifikan butir peta pikiran yang dibuat,  

4. siswa berpidato dengan peta pikiran yang dibuatnya di depan 

kelompok lain selama 10 menit jika ada 50 siswa, siapkan 10 

kelompok per kelompok 5 orang. Tiap orang berpidato selama 

10 menit di hadapan kelompok lain,  

5. siswa di kelompok lain tersebut juga memberikan penilaian. 

Dengan begitu, waktu yang disediakan hanya 10 x 5, yakni 50 

menit untuk semua siswa,  
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6. siswa yang terbaik menurut penilaian kelompok diberi 

kesempatan berpidato di depan kelompok besar/kelas, dan  

7. guru merefleksikan pembelajaran saat itu. 

d. Pidato Dengan Teks 
Tujuan 
Siswa mampu berpidato dengan menggunakan teks.  

Alat yang digunakan 
Alat tulis menulis dan teks pidato. 

Cara menerapkan: 
1. guru memberikan gambaran singkat tentang cara pelaksanaan 

pembelajaran saat itu,  

2. siswa membuat teks pidato sesuai dengan peta pikirannya,  

3. siswa berpidato dengan teks yang dibuatnya di depan kelompok 

lain selama 10 menit jika ada 50 siswa, siapkan 10 kelompok 

per kelompok 5 orang. Tiap orang berpidato selama 10 menit di 

hadapan kelompok lain,  

4. siswa di kelompok lain tersebut memberikan penilaian,  

5. siswa yang terbaik menurut penilaian kelompok diberi 

kesempatan berpidato di depan kelompok besar/kelas,  

6. guru merefleksikan pembelajaran hari itu. 

 

e. Mengomentari Film/Sinetron/Cerpen/ Novel 
Tujuan 
Siswa dapat mengomentari Filtn/Sinetron/Cerpen/Novel yang telah 

dinikmatinya dengan lancar, logis, dan runtut. 

Alat yang diperlukan 
VCD player, TV, buku cerita, novel, buku kerja.  

Cara menerapkan 
1. guru memberikan penjela,san singkat tentang kegiatan hari itu,  

2. guru menyalakan video/TV atau membagikan buku cerita/novel,  



 

 

5-20 Pengembangan Materi Pembelajaran Berbicara

3. siswa mengidentifikasikan secara cermat film, sinetron, novel, 

atau cerpen dengan tepat,  

4. siswa mendiskusikan hasil identifikasinya,  

5. siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas,  

6. kelompok lain memberi komentar tentang hasil pekerjaan 

temannya,  

7. guru merefleksikan hasil pembelajaran hari itu. 

 

f. Debat 
Tujuan 
Siswa berani mengungkapkan dan mempertahankan pendapat 

serta gagasan yang dimilikinya dengan benar dan logis melalui 

debat.. 

Alat yang diperlukan 
Lembar fotokopi kasus  

Cara menerapkan 
1. guru memberikan penjelasan singkat tentang kegiatan hari itu,  

2. guru membentuk kelompok kecil 2-4 siswa dan membagikan 

kasus sesuai dengan perannya,  

3. kelompok duduk dalam formasi berhadapan dengan kelompok 

lain, sedangkan kelompok penyimpul berada di tengah agak ke 

pinggir,  

4. kelompok penyimpul mempersilakan kelompok debat untuk 

memulai, 

5. setelah selesai debat, kelompok penyimpul mempresentasikan 

hasil di - depan kela.s,  

6. kelompok penyimpul lain memberi tanggapan,  

7. siswa yang mepresentasi dapat mempertahankan 

pendapatnya, teman sekelompok boleh membantu, 8 guru 

merefleksikan hasil pembelajaran hari itu. 
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g. Menerangkan Obat / Makanan / Minuman / Benda Lainnya 
Tujuan 
Siswa dapat menjelaskan sesuatu secara runtut dan benar. Siswa 

menerangkan sebuah benda yang sudah mereka kenal. Dalam 

waktu singkat mereka menerangkan mengenai karakter benda 

tersebut.  

Alat yang diperlukan 
Botol obat, botol minuman, makanan instant, tas, bolpoint dan 

lain-lain 

Caranya yaitu 
1. guru memberikan penjelasan singkat tentang kegiatan hari itu,  

2. siswa mengambil benda yang mereka kenal,  

3. dalam waktu 2 menit, secara bergantian siswa menerangkan 

karakteristik benda yang mereka bawa ke dalam kelompok,  

4. siswa lain memberi komentar tentang penjelasan temannya,  

5. siswa merefleksikan proses pembelajaran yang mereka alami,  

6. guru merefleksikan hasil pembelajaran hari itu. 

 

h. Bermain Peran 
Tujuan 
Siswa dapat memerankan tokoh tertentu dengan ucapan yang 

tepat. Siswa menirukan gaya tokoh yang diidentifikasikan dengan 

ucapan yang mirip atau sama. 

Alat yang diperlukan 
Lembar folio kosong  

Cara menerapkan 
1. guru memberikan penjelasan singkat tentang kegiatan hari itu,  

2. siswa membagi diri ke dalam kelompok,  

3. siswa mengidentifikasikan tokoh yang akan diperankan,  

4. siswa memerankan tokoh di depan kelompok lain,  
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5. kelompok lain memberi komentar tentang peran dari anggota 

kelompok lain,  

6. guru merefleksikan hasil pembelajaran hari itu. 

 

 

i. Info Berantai 
Tujuan 
Siswa dapat mentransfer sebuah informasi dengan benar dan jelas.  

Alat yang diperlukan 
Amplop 

Lembar informasi 

Cara menerapkan 
1. guru memberikan penjelasan singkat tentang kegiatan hari itu,  

2. guru membagi siswa ke dalam kelompok,  

3. kelompok berbaris ke belakang  

4. guru menunjukkan kartu informasi kepada siswa di barisan 

paling belakang,  

5. dalam waktu 1 menit siswa paling belakang menghafalkan 

informasi kemudian kartu informasi diminta lagi oleh guru,  

6. siswa paling belakang menginformasikan berita tersebut dengan 

jalan membisikkan pada barisan di depannya,  

7. barisan terdepan mepresentasikan informasi yang diperolehnya,  

8. guru merefleksikan hasil pembelajaran hari itu. 

 

Catatan  
Usahakan dibuat sebuah kompetisi siapa yang tercepat dan benar 

tentang informasi tersebut berarti kelompok tersebut yang menjadi 

juara.  

Berilah penghargaan kepada siswa yang juara clan berilah tepuk 

tangan bagi yang belum juara. 
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j. Cerita Berangkai 
Tujuan: 
Siswa dapat melanjutkan cerita yang disampaikan temannya 

dengan tepat dan dalam lingkup topik yang sama. Satu kelompok 5 

orang berdiri di depan kelas kemudian bercerita tentang topik 

tertentu yang diawali dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. 

Alat yang diperlukan 
Buku cacatan 

Caranya menerapkan  
1. guru memberikan penjelasan singkat tentang kegiatan hari itu,  

2. siswa membagi kelompok,  

3. kelompok menentukan topik yang akan dibawakan di depan 

kelas,  

4. siswa bercerita secara berangkai di depan kelas,  

5. kelompok lain memberi komentar tentang cerita berangkai 

temannya,  

6. guru merefleksikan hasil pembelajaran hari itu. 

 
k. Group Field Tour 

Tujuan: 
Pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dengan cara melakukan 

perjalanan atau penjelajahan di lingkungan luar kelas secara 

berkelompok. Satu per satu anggota kelompok berbicara dengan 

mendiskripsikan suatu hal yang paling diminati atau paling menarik, 

ketika satu siswa sedang berbicara, siswa yang lain menilai 

penampilan dan pembicaraan temannya sesuai dengan aspek yang 

telah ditentukan oleh guru (siswa menilai mimik, gerak-gerik, 

pandangan mata, kelancaran, keberanian, dan semangat). 

Alat yang diperlukan 
Buku cacatan 

Caranya menerapkan  
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1. guru memberikan penjelasan singkat tentang kegiatan hari itu,  

2. siswa membagi kelompok,  

3. kelompok menentukan topik yang akan dibawakan di depan 

kelas,  

4. Satu per satu anggota kelompok berbicara dengan 

mendiskripsikan suatu hal yang paling diminati atau paling 

menarik,  

5. kelompok lain memberi komentar tentang cerita berangkai 

temannya,  

6. guru merefleksikan hasil pembelajaran hari itu. 
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BAB I  PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi  
Berbagai usaha telah dilakukan Depdiknas untuk memperbaiki 

mutu pendidikan. Salah satunya adalah pemyempurnaan kurikulum. 

Saat ini pemerintah sedang menerapkan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK). Bersamaan dengan diberlakukannya KBK, 

pembelajaran bahasa dan kesusastraan Jawa mulai dilaksanakan di 

SMA, SMK, dan MA. KBK merupakan seperangkat  rencana dan 

pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai 

siswa, penilaian, kegiatan belajar-mengajar dan pemberdayaan 

sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. 

Pada prinsipnya pendidikan atau pembelajaran berbasis kompetensi 

diselenggarakan untuk mencapai tujuan. Tujuan tersebut dapat berupa 

berbagai kompetensi sesuai dengan jenis mata pelajaran yang 

diajarkan. Tujuan pembelajaran kesusastraan Jawa adalah 

mengembangkan kompetensi yang bersifat apresiatif.  

Kegiatan utama pembelajaran kesusastraan Jawa yang bersifat  

apresiatif adalah latihan-latihan yang langsung bisa mengembangkan 

kompetensi inovatif, tidak sekedar menguasai bentuk-bentuk hasil 

karya sastra, tetapi dapat mengembangkan ide atau gagasan dari 

wacana teks sastra, baik yang berupa tulis maupun lisan.  

 

B. Tujuan 
Tujuan pelatihan ini adalah sebagai berikut. 

1. Memberikan bekal kepada peserta pelatihan tentang konsep 

menulis sebagai keterampilan bahasa. 

2.  Memberikan bekal kepada peserta pelatihan tentang modal dasar 

yang harus  dimiliki ketika seseorang menulis dalam bahasa Jawa.  

3.  Memberikan pengalaman kepada peserta pelatihan untuk menulis 

dalam bahasa Jawa. 
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4. Meningkatkan kompetensi peserta pelatihan dalam menyusun 

perangkat pembelajaran menulis dalam bahasa Jawa. 

 

C. Manfaat 
Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui materi ini 

bersifat langsung dan bersifat tidak langsung. Manfaat secara 

langsung yang diharapkan dapat dirasakan adalah adanya tambahan 

pengetahuan dan pemahaman tentang menulis dalam bahasa Jawa. 

Secara tidak langsung, kegiatan pelatihan ini akan dapat memperbaiki 

proses pembelajaran bahasa Jawa yang selama ini dirasakan belum 

berhasil. 



 

 

BAB II  PENINGKATAN PEMBELAJARAN  
KESUSASTRAAN JAWA 

 
1. Penggalian Sumber-sumber Pembelajaran Sastra  

Pendekatan yang digunakan dalam KBK adalah pendekatan 

yang kontekstual, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang 

menekankan pentingnya lingkungan alamiah itu diciptakan dalam 

proses belajar mengajar agar pembelajaran lebih hidup dan bermakna 

(Nurhadi dan Senduk, A.G,2003:5). Karnanya penggalian sumber-

sumber belajar juga difokuskan pada lingkungan sekitar sekolah. 

Adapun sumber-sumber pembelajaran sastra yang dimaksud 

antara lain : 

a. Teks 

Teks dapat diartikan sebagai wacana. Teks atau wacana terbagi 

menjadi dua jenis yaitu teks tulis atau wacana tulis dan teks lisan 

atau wacana lisan. Adapun contoh dari teks tulis dapat berasal dari 

buku ajar, majalah, koran, dan buku-buku penunjang lainnya. 

Sedangkan teks lisan atau wacana lisan adalah nyanyian rakyat, 

cerita rakyat maupun dongeng, dan naskah proklamasi yang 

dibacakan. 

b. Tradisi lisan 

Tradisi lisan adalah penuturan turun temurun dari satu generasi ke 

generasi berikutnya yang memberikan gambaran suatu 

kebudayaan pada saat itu. Tradisi lisan berkaitan erat dengan 

upacara atau ritual seperti upacara sekaten, sedekah laut, sedekah 

bumi, dan lain-lain. Tradisi lisan juga dapat berupa pertunjukan 

yang membangun sebuah kritik sosial dan memberikan komentar 

atas isu-isu sosial, kekuasaan, otoritas, dan identitas lokal sebuah 

masyarakat pada suatu periode tertentu, misal pertunjukan wayang 

kulit, ludrug, dan lain-lain. 
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c. Cerita Rakyat  

Menurut Bascom (dalam Danadjaja, 1994:19) Cerita rakyat 

merupakan cerita prosa yang disebarkan secara lisan yang 

termasuk dalam foklor lisan, adapun cerita rakyat terdiri dari mite, 

legenda dan dongeng. 

1. Mite merupakan cerita rakyat yang dianggap benar-benar 

terjadi,serta dianggap suci oleh pemilik cerita, ditokohi oleh para 

dewa atau makhluk setengah dewa. Peristiwa dalam mite terjadi 

di dunia lain, atau bukan di dunia yang dikenal sekarang dan 

terjadi pada masa lampau. 

2. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang mempunyai ciri-ciri 

dengan mite, yaitu dianggap benar-benar terjadi, tapi tidak 

dianggap suci, ditokohi manusia yang kadang-kadang 

mempunyai sifat yang luar biasa sering kali dibantu oleh 

makhluk-makhluk gaib. 

3. Dongeng adalah cerita rakyat prosa yang bersifat khayal yang 

dianggap pernah terjadi, diceritakan untuk hiburan dan berisi 

ajaran moral agama dan kadang-kadang berisi sindiran. 

 

2. Strategi Pembelajaran 
Pedidikan memegang peranan yang amat penting untuk 

menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Hal ini disebabkan 

pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Departemen 

Pendidikan Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam 

penyelenggaraan pendidikan dan telah melakukan pembaharuan 

sistem pendidikan. Pembelajaran berbahasa Jawa di SMA, dan SMK 

berdasarkan kurikulum 2004 meliputi kemampuan berbahasa dan 

kemampuan bersastra, sedangkan pengetahuan bahasa atau tata 

bahasa hanya  sebagai prasarat untuk melakukan kegiatan berbahasa 

(Parera 1996: 2)  
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Strategi maupun teknik pembelajaran kesusastraan  sebaiknya 

yang variatif dan sesuai dengan jenis kompetensi yang ingin dicapai 

siswa. Kompetensi yang dituntut dalam satu pertemuan pun bisa 

integratif, tidak hanya satu kompetensi saja, misalnya: pembelajaran: 

puisi, prosa, dan drama. Pembelajaran puisi, prosa dan drama dapat 

dilakukan dengan berbagai teknik, antar lain yaitu teknik pembelajaran 

mendengarkan yang bisa diikuti melalui kegiatan menceritakan kembali 

dengan karakteristik cara siswa berapresiasi kembali. Langkah 

kegiatan pembelajaran apresiasi tentunya diawali dengan pengenalan, 

pemahaman, pertimbangan, dan penilaian yang dilakukan dengan 

sungguh-sungguh 

a. Teknik Pembelajaran pada Puisi 
Teknik Pembelajaran Puisi bisa dengan menggunakan 

metode mendengarkan, tujuannya agar siswa dapat menangkap 

dan memahami informasi dengan cermat, cepat, dan tepat dari 

berbagai informasi yang mereka dengar. Mendengarkan atau 

menyimak itu bisa secara langsung dari penuturnya (guru, siswa, 

orang lain), atau secara tidak langsung melalui rekaman 

(taperecorder dan CD) yang diperdengarkan. Sebaiknya materi 

mendengarkan jangan terlalu panjang dan harus disesuaikan 

dengan waktu pembelajaran, dan apabila waktu tidak 

memungkinkan, pembelajaran di lanjutkan di pertemuan berikutnya. 

Wacana yang diperdengarkan itu bisa wacana teks sastra yang 

berupa cerpen, geguritan, tembang maupun dongeng  atau sastra 

lisan, serta cerita dialog, tembang, dll (Suyatno 2004: 122).  
Alokasi waktu yang digunakan dalam pembelajaran puisi 

yaitu 2 kali pertemuan, dalam 1 kali pertemuan dengan alokasi 

waktu 2 X 45 menit. 

• Untuk pertemuan I digunakan sebagai penyampaian materi dan 

pembahasan. 
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• Untuk pertemuan II digunakan sebagai pendalaman untuk 

mengungkapkan isi dan pelatihan puisi 

b. Teknik Pembelajaran pada Prosa 
Teknik pembelajaran pada prosa yaitu dengan 

menggunakan metode menyimak. Tujuannya agar siswa dapat 

menceritakan kembali isi cerita sesuai dengan nafas ekspresi yang 

dimiliki  oleh siswa sesuai dengan karakteristik pribadi siswa, 

misalnya dengan mendemonstrasikan di depan kelas atau di depan 

cermin kelompok kelas. Bisa juga dilakukan dengan model 

dramatisasi dan peragaan-peragaannya.  

Alokasi waktu yang digunakan dalam pembelajaran prosa 

yaitu 2 kali pertemuan, dalam 1 kali pertemuan dengan alokasi 

waktu 2 X 45 menit. 

• Untuk pertemuan I digunakan sebagai penyampaian materi dan 

pembahasan. 

• Untuk pertemuan II digunakan sebagai pendalaman untuk 

mengungkapkan isi dan pelatihan prosa 

 

c. Teknik Pembelajaran pada Drama 
Teknik pembelajaran pada drama sebaiknya menggunakan 

metode menyimak gambar. Tujuannya agar siswa mampu 

memberikan tanggapan secara lisan maupun tulisan atas drama 

yang disajikan. Serta diharapkan agar siswa mampu mengetahui 

pesan moral dan amanat yang terkandung di dalam drama 

tersebut. Adapun media yang dapat digunakan yaitu berupa 

rekaman dalam bentuk vidio. 

Alokasi waktu yang digunakan dalam pembelajaran drama 

yaitu 3 kali pertemuan, dalam 1 kali pertemuan dengan alokasi 

waktu 2 X 45 menit. 

• Untuk pertemuan I digunakan sebagai pemutaran materi drama. 
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• Untuk pertemuan II digunakan sebagai pembahasan dan 

pendalaman. 

• Untuk pertemuan III digunakan sebagai praktek. 

 

3. Evaluasi Pembelajaran Kesusastraan Jawa  
Evaluasi terhadap tingkat pencapaian hasil belajar siswa harus 

selalu dilakukan agar kualitas proses pembelajaran bisa selalu 

ditingkatkan (Akhadiah 1998:6). Salah satu cara yang sering  dilakukan 

untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa adalah dengan 

melakukan tes. Namun, perlu disadari bahwa tidak semua hasil belajar 

siswa dapat dilihat melalui tes. Selain tes, alat evaluasi yang 

digunakan dapat berupa non tes, misalnya porto folio dan lembar 

observasi.  

Dalam pembelajaran kesustraan dengan pendekatan yang 

bersifat apresiatif yang dievaluasi adalah ketrampilan pemahaman dan 

penghargaanya. Dengan demikian tes kesusastraan itu meliputi  tes 

mendengarkan, memperagakan, atau menceritakan kembali (Valette 

1977). Tes yang bersifat apresiatif sekaligus mencakup  kemampuan 

kognitif dan psikomotorik, bahkan dalam pembelajaran kesusastraan 

Jawa tidak kalah pentingnya adalah afektifnya, yaitu sikap pada saat 

berapresiasi. Bentuk tes yang mencakup unsur-unsur itu adalah tes 

tertulis, lisan, dan perbuatan.  

Dengan demikian, tes kesusastraan Jawa tidak hanya dilakukan 

secara tertulis saja, tetapi bisa juga dilakukan dengan tes perbuatan 

yaitu menceritakan kembali dan memperagakan isi cerita narasi dari 

teks sastra itu lewat peragaan dramatisasi.  

• Puisi 
Pada evaluasi puisi dapat dilakukan melalui struktur fisik dan 

struktur batin : 

a. Struktur fisik yang terdiri dari: 

1. Diksi 
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Diksi adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh 

penyair untuk mengekspresikan gagasan yang bergejolak 

dan menggejala dalam dirinya (Sayuti 2002: 

143).Penggunaan diksi didalam puisi, selain untuk 

mendapatkan kepuitisan juga untuk mendapatkan nilai 

estetik (Pradopo 1993: 45). Badrun (1989: 6) menegaskan 

bahwa diksi adalah salah satu unsur dalam puisi yang cukup 

menentukan. 

2. Pengimajinasian 

Waluyo (1987: 78) menyatakan bahwa pengimajian 

adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat 

mengungkapkan pengalaman sensoris, seprti: pendengaran, 

penglihatan dan perasaan. Suharianto (1981:71) 

menegaskan bahwa penyair mengharapkan apa yang 

didengar dan dirasakan dapat dilihat, didengar oleh orang 

lain. Effendi (1974: 45) menambahkan bahwa pengimajian 

adalah penataan kata-kata yang menyebabkan makna-

makna abstrak menjadi konkret dan cermat. Jenis-jenis Imaji 

adalah: 

a. Visual imagery/ imaji penglihatan. 

b. Audio imagery/ imaji pendengaran. 

c. Tactile imagery/ imaji perabaan. 

d. Imaji penciuman. 

e. Imaji pencecapan. 

f. Imaji gerak. 

3. Simbolisme 

Waluyo mengatakan bahwa bahasa figurative adalah 

bahasa yang digunakan oleh penyair untuk mengatakan 

sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yaitu 

mengungkapkan makna secara tidak langsung. Pigura itu 

bermacam-macam tetapi memiliki suatu sifat yang umum, 
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yaitu mempertalikan sesuatu dengan cara menghubungkan 

dengan sesuatu yang lain (Alterbend, dalam Baribin, 1990: 

48). Sejalan dengan pendapat tersebut, Waluyo menyatakan 

bahwa bahasa figuratif terdiri atas pengkiasan yang 

menimbulkan makna kias dari perlambangan yang 

menimbulkan makna lambang. 

Pigura dapat dibedakan menjadi kiasan dan perlambangan. 

Kiasan yaitu membandingkan dua hal yang berbeda dengan 

tujuan untuk menciptakan efek yang lebih kaya dan sugesti 

dalam bahasa puisi, diantaranya yaitu metafora, 

personifikasi, metomini, hiperbola, sinekdok,totem pro parte, 

alegori, dan perbandingan. 

4. Nuansa dan warna 

5. Irama, persajakan, pembarisan, pembaitan 

6. Tipografi dan tata bentuk. 

b. Struktur batin yang meliputi: 

1. Tema dan amanat. 

Tema merupakan gagasan pokok atau subjek matter 

yang dikemukakan oleh penyair. Tema dapat berupa 

pandangan penyair, dorongan kepada pembaca atau orang 

atau lembaga tertentu atau juga berupa nasehat yang 

berguna bagi umat manusia. Tema umumnya dinyatakan 

penyair dengan cara tersirat (Suharianto 1982: 50). 

Amanat yang hendak disampaikan penyair dapat 

ditelaah setelah kita memahami tema, rasa, dan nada puisi 

itu. Tujuan atau amanat merupakan hal yang mendorong 

penyair untuk menciptakan puisinya. Amanat tersirat dibalik 

kata-kata yang tersusun dan juga berada dibalik tema yang 

diungkapkan. Amanat yang akan disampaikan penyair 

mungkin secara sadar berada dalam pikiran penyair. 

 



 

 

6-10 Pengembangan Materi Pembelajaran Sastra

2. Nada dan suasana. 

Nada adalah sikap penyair terhadap yang diungkapkan 

dalam cipta sastra., sedangkan suasana adalah keadaan 

jiwa pembaca setelah membaca puisi itu atau akibat 

psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. 

Nada dan suasana saling berhubungan, karena nada puisi 

menimbulkan Suasana terhadap pembacanya. 

3. Jaringan makna. 

Contoh puisi yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar. 

Kowe wis lega? 
 

Aku turuning pujangga 
Bisa nyipta Palgunadi lan Anggraeni 
Bisa nyipta Panji lan Candrakirana 
Bisa nyipta edining kuncup melathi 

Jingga tuwin aruming ludira 
 

O, jaman Kanwa 
Jaman Sedhah 
Pepuspan amrik 

Mekar endah 
 

Leluhurku uriping ing saben jaman 
Ngelik sesindhenan 

Ing padesan 
Lan ngumbara turut pasisir 

Nasak wana salumahing bawana 
Rungokna, rungokna….. 

 
O, sumitra 

Apa kowe wis lega 
Sesindhenan lagu warisan? 
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• Prosa 
Berbeda dengan puisi, evaluasi dalam prosa dapat meliputi: 

a. Tema dan subtema 

Tema adalah permasalahan yang mendominasi karya sastra 

(Suharianto, 1982:28). Seorang pengarang dalam menyusun 

cerita tentu ada yang akan di sampaikan kepada pembaca. Hal 

inilah yang merupakan pokok permasalahan yang akan di bahas 

dalam karya sastra. 

b. Karakter pelaku 

Karakter pelaku atau penokohan adalah lukisan tokoh 

cerita, baik keadaan lahiriah maupun batiniah yang berupa 

pandangan hidup, sikap, keyakinan, adat istiadat, dan 

sebagainya (Suharianto, 1982: 31). 

Melalui penokohan cerita menjadi lebih nyata dalam 

angan-angan pembaca dan dapat dengan jelas menangkap 

wujud manusia yang peri kehidupannya sedang diceritakan 

pengarang. 

c. Plot 

Suharianto (1982:28) menyatakan bahwa alur atau plot 

merupakan cara pengarang menjalin kejadian-kejadian secara 

beruntun dengan memperhatikan hukum sebab akibat sehingga 

merupakan kesatuan yang padu, bulat dan utuh. 

d. Pusat pengisahan  

Bagian cerita sesudah penanjakan adalah adanya klimak cerita 

atau pusat pengisahan, dimana konflik yang dialami pelaku 

utama berada dalam puncaknya. 

e. Bahasa dan perlambangan 

Dalam setiap cerita bahasa memiliki peranan yang sangat 

penting. unsur-unsur cerita hanya dapat dipahami oleh pembaca 

jika disampaikan dengan bahasa.  



 

 

6-12 Pengembangan Materi Pembelajaran Sastra

Menurut Suhariyanto (1982:37), bahasa dalam karya 

sastra memiliki fungsi ganda.ia bukan hanya sebagai alat 

penyampai maksud pengarang,  melainkan juga sebagai 

penyampaian maksud perasaan. 

Aminudin menyatakan bahwa gaya bahasa dalam karya 

sastra adalah cara seseorang menyampaikan gagasannya 

dengan menggunakan media bahasa yang indah yang harmonis 

serta mampu menuansakan makna dan suasana yang yang 

dapat manyentuh daya intelektual dan emosi pembaca. 

f. Gaya penceritaan 

Gaya penceritaan adalah cara pengarang menyampaikan suatu 

cerita. 

Contoh prosa yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar. 

1. Cerkak. 

                   Luwih Mathuk Karo Ibune 

 
Dadi guru honorer, tur isih enom pancen abot sanggane. Kejaba 

kudu narima ing pandum uga kudu jembhar dhadhane. Tindak tanduk lan 

unggah unguhe para siswa saiki  wis malik 180 derajat ora kaya jamanku 

mbiyen, weruh gurune tekan lawang sekolah wae wis gage dipethuake, 

tas digawaake, malah ora lali pit uga dituntunake. Menawa ngerti gurune 

rawuh, anggangone ngaturi nganggo gupuh, terus ngaturi lungguh lan ora 

lali disuguh. Sanajan mung segelas teh rada pait amarga anggone urunan 

bocah sakelas cekak, ning neng ati rasane makces amarga rumangsa 

diajeni dening para murid. 

 “Glodag, Glodhag, glodhag…..!” 

Olehku ngalamun kara ngenteni para murid ngrampungake garapan 

kandheg, krungu swara pating glodhag. 

Ana apa iki?” aku lali ora basa sanajan manut ature para winasis neng 

pawiyatan luhur yen mulang basa jawa neng SMA kudu nganggo basa 

karma. 
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“Aji Pak!” kandhane muridku kara nuding Aji. 

“ Ngawur, wong aku ra melu – melu kok!” Aji endha saka pandakwane 

Nana. 

“ Ra iasa, kowe sing mlayu – mlayu neng jeron kelas, nganti nibakke 

kursi!” Omonge Anik. 

“Uwis!!! Kandhaku semu nggethak. Dehem pisan pindho, atiku bias lagi 

tak tata. Yen ora ngelingi guru basa jawa bisa nyontoni unggah – ungguh 

wong jawa, mesthi penghapus lan garisan wis mlayu kabeh – kabeh meja 

guru. 

“ Sakmenika dipunrampungaken rumiyin anggenipun nggarap. 

 Kanggo ngilangake ngantuk. Mangke lajeng dipun 

cocokaken!”kandhaku supaya sinau. Kanggo ngilangake ngantu, aku 

banjur mubeng kelas. Ngontrol garapane para siswa. Lamat – lamat aku 

weruh garapane bocah. Pitakon nomer siji sing kudune jer basuki mawa 

beya, ganti dadi jer basuki mawa panas. Becik ketitik ala katara dadi becik 

ala rupamu. Mangan ora mangan sing penting kumpul, dadi mangan ora 

mangan sing penting wareg. Siji maneh, alon – alon waton kelakon kok 

dadi alon – alon waton on time. Pancen santosa bocahe rada ndhugal. 

Age – age garapan mau takkon nganti. Wong paribasan adiluhung kok 

diganti sakkepenake wudele dhewe. Embuh saka nmgendi entuke. 

 Tekan mburi, keprungu klesik – klesik, lan swara pating cekikik 

bocah – bocah lanang kang lungguh ana barisan ngarep, nekekani bocah 

– bocah sing padha cekikik mau. Tekan baris kapindho saka ngarep, atiku 

tratraban weruh rok abu – abune laras, sumilak tekan ndhuwur ndengkul. 

Gage – gage aku mlengos. Jian saikinek nganggo klambi kliwat wani. Aku 

banjur ngundhang Nana, kancane sabangku. 

 “Mbak , Nana majeng sakedhap!”, kandhaku cekak. Sawise maju. 

Aku banjur klesak – klesik omomg – omongan karo Nana. Pungkasing 

gunem, dheweke manthuk. Mrantadhani yes wes mudheng karo karepku. 

Ora let suwe laras banjur mbenakake roke. 
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 Muleh sekolah, kaya adat saben aku jumangkah tumuju parkiran. 

Durung nganti muni lehku ngeslah BMWku ( bebek merah warnanya) 

dumadakan Laras jumedhul saka kelas. 

“Pak matur nuwun nggih?” kandhane karo mesem. Jian manis tenan 

muridku sji iki. Yen dudu muridku, mesthi wes takjaluki nomer hp. 

“ Matur nuwun apa, mbak Laras?”, wangsulanku 

 “ Ingkang kala wau Pak. Kula mboten mangertos menawi rok kula 

sumilak. Matur nuwun bapak sampun maringi priksa,” kandhane sinambi 

mesem kuwi, Aku glagepan nampa esem kuwi. Beres wae, saka lulus 

sarjana 10 tahun kepungkur aku durung tau duwe pacar. Ibu bapak dalah 

adhi – adhiku wis makaping – kaping ngoyak – ngoyak aku supaya enggal 

– enggal rabi. Ning piye arep rabi, kenal cewek karo kenya ayu wae ora 

tau, grogi. 

 “Pak…. Pak!!” pangundhange laras.Aku kaget semu jrenggirat. 

 “ya……piye….piye?”, kandhaku rada nggarap. 

 Nggih sampun pak, badhe nyuwun pamit,” kandhane Laras karo 

ngedhepake mripate kang blalak – blalak. Wah mak tratap rasaning atiku. 

Aku mung bisa manthuk. 

Dina – dina sabanjure aku karo Laras tansaya cedak. Ora jeneng GR alias 

gegedhen rumangsa, nanging kaya – kaya Laras uga kepengin tepung 

luwih cerak karo aku. Malah ana –ana wae alasane. Dina senin jarene 

kepingin nyilih buku bab paramasastra jawa. Dina slasa njaluk diajari 

tembang asmaradhana. Rebu ndeweke njaluk diwarahi nulis jawa tekan 

sore, kemise njaluk diwarahi bab Asmaradhana. bebasan lan saloka. 

Jum’at ajeng kepingin ajar nulis geguritan lan cerkak Kadhangkala 

bathinku ngungun, apa iya pak guru basa jawa sing umure 34 tahun, 

Kelakon pepancangan karo Kenya umur 17 tahun kaya Laras rak ya 

separa umurku ta? 

 “Edan tenan ! “ kandaku 

 “ Wonten napa Pak, sinten sing edan?” Kandhane Bu Watik 

kancaku mulang 
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 Dina iki kapinujon aku mulang ana kelase Laras. Sawise tragedy 

rok sumilak, Laras anggone sinau basa jawa saya srengseng. Ana wae 

pitakone, Malah kadhangkala dheweke menehi sasmita supaya nyedhaki 

bangkune, Sanajan kadhangkala ora ana pitakonan sing wigati. 

 Aku kaget banget, muleh sekolah Laras wis ngadeg nggejejer neng 

parkiran montor. Lakuku kandheng weruh Kenya ayu kuwi.”Pak, saget 

nunut wangsul mboten?” 

“Lha piye ta, biasane rak ngebis?” 

“Anu Pak, sopiripun mogok, “ wangsulane Laras sakenane 

Jane aku ngerti yen dina iki ora ana sopir sing mogok. Ning aku 

mung trima meneng. Mesakke yen Laras konangan anggone ngapusi. 

Mbokmenawa kuwi mung kanggo pawadon anggone kepingin luwih 

cedhak kara aku. GR banget batinku. Tundhone Laras sida tak terke. 

Sadalan – dalan aku lan dheweke ora cemuwit. Apa Laras pancen duwe 

rasa kara aku? Atiku tak manteb-mantebke lan aku duwe tekad yen 

dheweke pancen ana rasa karo aku, nedya tak lamar sisan marang wong 

tuwane. Aku ora cingak yen dikondho kanca – kanca guru ya ben sing 

penting sakloron padha senenge. 

“ Menggok gang mriku Pak! Kandhane Laras karo njawil pundhakku 

dijawil Kenya. Mak nyes rasane 

Tekan omahe Laras aku banjur dimanggakake, omah cilik, 

tandurane ijo royo – royo ora let suwe ibune nemoni aku, atiku rada sir – 

siran praenane manis persis Laras. 

“Nuwun sewu, anak kula sampun damel repot. Ndadak nyuwun 

dipunteraken wangsul,” kandhane miwiti gunem. Wah persis tenan karo 

Laras apameneh eseme padha manis. Mboten menapa – napa sekalihan 

wangsul!!” kandhaku rada goroh. Sajane yen neng ngomahe Laras ki 

adoh banget ning yo tetep tak labuhi, jenenge wae usaha. 

“Laras asring damel repot nggih Pak, lare menika wonten mawon 

penginanipun” 
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Mboten menapa – napa,” wangsulanku cekak Aku dewe ora wani 

mandheng netrane ibune Laras. Wedi yen anggonku mbatin konangan. 

Batin yen wis sasat duwe putra umur 17 tahun kok isih ayu tur singset 

mesthi pinter anggone ngadi sarira age – age tak mbuang pikiranku sing 

rada ngeres kuwi, Ra patut anggone gur kaya aku mbiji wanita kaya 

ngono apa maneh yen konangan sing kakung, bisa – bisa aku ditempiling 

iki. Ora krasa anggonku omong –omongan wis meh setengah jam aku 

ingak – inguk ngoleki Laras nanging bocahe kok ora njedhul – njedhul 

“Laras nembe adus Pak”, kandhane ibune nalika weruh aku clingak 

- clinguk 

 “ O ngaten “ batinku mung arep nemoni aku wae kok ndadak adus 

barang. 

 “ Wah sajake temenan anggone tresna marang aku.! Mangkono 

anggonku ngenam – ngenam piker sambi ngalamun. Sawise meh sajam 

Laras lagi metu saka kamare, nanging mung kandha ngene karo aku 

“dipun sekecakkaken nggih Pak kula dolan rumiyin kalih Bobby” 

 Walah – walah jebul Lara saiki wis pacaran karro Bobby cah kelas 

3. Aku lagi dhong yen anggone golek perhatian karo aku kuwi mung 

kanggo srana supaya aku cerak karo ibune. Jebul saka cilik Laras wis 

ditinggal seda bapakne. 

 Seminggu tekane rong minggu Laras tetep pupuh anggone 

kepingin diterke mulih, ning saben – sabenaku karo ibune ditinggal prung 

lunga. Suwening suwe tresna thukul amarga kulina Aku lan Watik ibune 

Laras tan saya rumaket anggone srawung, lan sasi ngarep watik nedya 

taklamar, rapapa ora entuk anake ya entuk ibune, padha ayune padha 

manise padha grapyake ya mung 17 taun luwih tuwa. Par maos nyuwun 

pangestu 

 

 

2. Dongeng (Cerita Rakyat). 

Ki Ageng Pandanaran 
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 Crita iki diwiwiti saka Kerajaan Demak Bintara, kerajaan Islam sing 

sepisan neng tlatah Jawa, rajane jenenge Raden Patah. Dheweke 

keturunan Brawijaya sing omah-omah karo putri Tiongkok. Merga tlaten 

dheweke bisa mbangun krajaane sing ndadekake rakyate urip makmur lan 

bisa tentrem anggone nglakoni ibadah agamane. Sawise Raden Patah 

seda, mula sing nggenteni dadi raja ora liya anak mbarepe sing jenenge 

Pangeran Sepuh utawa Pangeran Sepuh Sabrang Lor. Pangeran iki duwe 

anak lanang jenenge Pangeran Made Pandan lan dikarepake sing bakal 

nggenteni dheweke. Nanging, apa sing dikarepake dening Pangeran 

Sepuh Sabrang Lor ora bakal kawujud, merga Pangeran Made Pandan 

ora gelem dadi Sultan. Dheweke kepengin dadi ulama gedhe lan nyepi 

arep nglakoni tapa, uga ngangsu kawruh bab agama. Dhek bapake seda, 

kuwasane diwenehake marang Paklike, Raden Trenggana diangkat dadi 

Sultan Demak ketelu. Pangeran Made Pandan banjur ninggalake 

Kasultanan Demak lan ngumbara nuju arah Kidul sing ora bakal dingerteni 

dening sedulur Kasultanan. 

 Sajroning pangumbaran, dheweke mesthi ngajarake lan ngangsu 

kawruh bab agama Islam. Saya suwe anggone mlaku, lan ora dirasa 

dheweke wis tekan ing sawijining panggonan sing diarani Bergota. Neng 

panggonan iku, dheweke ngedegake pondho-pondhok pesantren kanggho 

para pandhereke kanggo ngangsu kawruh lan nyebarake agama Islam. 

Kanthi sarujuke Sultan Demak, Pangeran Made Pandan mbukak alas 

anyar lan ngedegake omah uga gawe kampung. Ngelingi alas mau akeh 

wit asem arang-arang, tegese asem sing jarake adoh-adoh, mula diarani 

Semarang (asale saka tembung asem “asam”, lan arang “jarang”). Merga 

tlaten lan sabar anggone mulang warga bab agama, Pangeran Made 

Pandan banjur kesuwur kanthi paraban Ki Ageng Pandanaran. Banjur 

dheweke ngedegake Kabupaten Semarang sing diestoni dening Sultan 

Demak lan Ki Ageng Pandanaran diangkat dadi bupati sing sepisanan ing 

Semarang. Dheweke nglakoni pamarentahan kanthi wicaksana lan tlaten. 
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Ki Ageng Pandanaran duwe anak sing uga kesuwur kanthi paraban Ki 

Ageng Pandanaran. Pungkasane, Bupati Pandanaran (Pangeran Made 

Pandan) tilar donya. Lan disarekake ig Pegunungan Pakis Aji (Telomoyo) 

sing manggon ing sisih wetan Bergota. Ki Ageng Pandanaran 

nggantekake kalungguhane bupati Semarang merga saka warisane jenate 

bapake. Dheweke mimpin Pamarentahan kanthi apik lan mesthi manut 

karo ajaran-ajaran Islam kaya dene jenate bapake. Nanging suwe-suwe 

ana owah-owahan. Dheweke sing maune apikan aten iku saiki wis malih 

dadi luntur. Tugas-tugas pamarentah sing maune digarap nganti rampung 

lan tumata kanthi thirik-thirik, saiki wis wiwit kerep ora digubres lan 

digarap, apa maneh pondhok-pondhok pesantrene lan panggonan kanggo 

ngibadah sing wis wiwit ora dirumat maneh. Nanging bejane sing kaya 

mangkono mau nuli dimangerteni dening Sultan Bintara, mula ora dadi 

kedarung-darung tekan ngendi-endi. 

 Sultan Demak ngupayakake kanggo nginsyafke Ki Ageng 

Pandanaran kanthi prantaran utusane, nanging kekarepane Sultan Demak 

ora diwangsuli nanging malah diece entek-entekan. Ngerteni kahanan 

sing kaya mangkono, mula Sultan Demak nganakake rembugan gedhen 

sing bakal ditekani dening para pejabat lan tokoh agama, ing antarane 

para Walisanga. Kanggo ngemban tugas kuwi, diputuske yen sunan 

Kalijaga ditunjuk dadi utusan Sultan Demak.  

Sunan kalijaga nyamar dadi tukang suket sing nawakake dagangan 

sukete neng plataran Kabupaten Semarang kanggo pakan jaran 

piyaraane. Sawise suket mau dituku, banjur dibongkar dening tukang 

jaran sing pranyata ing jerone mau ditemokake emas sakepel sing pating 

kumeclap. Emas sakepel mau banjur diakoni dening sang bupati dadi 

duweke. Kahanan kaya mangkono iku kedadeyan nganti ping pirang-

pirang nganti emas sing ditampa yen dijumlahke wis mesthi akeh banget 

lan samsaya srakah lan tamak bae bupati mau. Nalika tukang mau 

ngandhakake marang sang bupati ngenani emas sakepel mau nanging 
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kasunyatane ora diakoni yen dheweke nyimpen emas duweke tukang 

suket. 

 Mula si tukang suket mau meneng sedhela ndonga marang Gusti 

kang Murbeng Dumadi supaya diwenehi pituduh lan dalan kanggo nakluke 

sang bupati Semarang tanpa mancing tukaran utawa padudon. Si tukang 

suket ngandharake yen sang bupati ora ngakoni ora dadi ngapa, malah 

yen sang bupati isih kepengin emas sing luwih akeh maneh, dheweke 

saguh kanggo nuduhake neng endi panggonan emas-emas mau. Sawise 

ngrungokake tembung-tembung mau, tanpa isin-isin sang bupati terus 

meksa supaya age-age dituduhake neng endi panggonan emas sing 

dimaksud mau.  

 Sing dodol suket ngongkon sang bupati supaya macul lemah neng 

platarane Kabupaten. Wiwitane sang bupati ngrasa mamang, nanging 

merga anggone duwe kekarepan kepengin entuk emas sing luwih akeh, 

mula pangrasa sing kaya mangkono iku dilalekake, lan panjaluke tukang 

suket mau dituruti. Kanthi gedhe lan kuwasane Sang Maha Wikan, mula 

kasunyatane saben kilan lemah sing dipacul mau dadi emas. Mula sang 

bupati kanthi rasa ati sing bungah, banjur nerusake anggone macul, 

dheweke ngrasa samsaya kesel lan wis ora saguh maneh anggone 

ngayunke pacule. 

 Wiwit saka kedadeyan sing lagi bae dilakoni, dheweke sadhar yen 

apa sing diadhepi kuwi dudu sembarang wong. Merga ora percaya yen 

wong sing dodol suket bias nggenti lemah dadi emas. Dheweke 

ngrumangsani yen dheweke wis kesasar lan keblusuk ing padonyanan. 

Pungkasane dheweke takon sapa sejatine sing dodol suket iku, lan 

wangsulane yen dheweke sejatine Sunan Kalijaga, salah sijine saka 

Walisanga. Krungu kaya mangkono iku, sang bupati age-age njaluk 

ngapura ngenani apa sing wis dadi kaluputane, lan sang bupati 

pungkasane gelem diangkat dadi muride Sunan Kalijaga, nanging kudu 

ana syarate. Banjur Sunan Kalijaga pamit arep ngadhep marang sang 



 

 

6-20 Pengembangan Materi Pembelajaran Sastra

Baginda Sultan Demak, lan ing wektu sing ditemtokake dheweke arep 

teka maneh padha karo kanggo ngumbara. 

 Sawise Sunan Kalijaga lunga, bupati Pandanaran wiwit tata-tata 

kanggo nyiapake pangumbarane. Sakliyane kuwi dheweke mesthi 

sedekah lan ngamalke bandhane kanggo fakir miskin, kanggo netepi 

janjine. Ki Ageng Pandanarang karo bojone ngumbara kanggo nggolek 

sing dinggo nemeni plajarane marang agama Islam, khususe ing Jawa. 

Pungkasane Ki Ageng pandanaran netep ing Klaten Jawa Tengah nganti 

seda lan diarekake ing Gunung Jabalkat, nganti saiki kuburan Sunan 

Tembayat isih rame ditekani dadi objek wisata ziarah sakgandheng karo 

ziarah Walisanga. 

    

• Drama 
Pada evaluasi drama dapat dilakukan melalui : 

a. Dialog 

b. Bahasa dan perlambangan 

c. Plot 

d. Karakter pelaku 

e. Seting 

Menghadapi sebuah karya fiksi pada hakekatnya 

menghadapi sebuah dunia, dunia dalam kemungkinan, dunia 

yang sudah dilengkapi dengan penghuni dan permasalahannya. 

Namun hal itu masih belum lengkap sebab tokoh dengan 

berbagai pengalamannya itu memerlukan ruang lingkup, tepat 

dan waktu. Dengan kata lain fiksi sebagai sebuah dunia, 

disamping membutuhkan tokoh, cerita, dan plot, juga 

memerlukan latar (Nurgiyantoro, 1998:216) 

Latar (setting) merupakan unsur penting dalam membentuk 

unsur cerita. Selain itu untuk memperjelas cerita dan untuk 

membawa pembaca kepada keadaan yang dilukiskan 

pengarang. Latar yang berhasil, akan mampu membawa 
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pembaca bersama-sama pelaku merasakan segala pengalaman 

didalam cerita. 

Aminuddin (1995:67) menyebutkan bahwa setting adalah 

latar peristiwa dalam karya fiksi, baik berupa tempat, waktu, 

maupun peristiwa, serta memiliki fungsi fisikal dan fungsi 

psikologis. Setting yang berupa fisikal berhubungan dengan 

tempat, misalnya kita di Semarang, daerah pedesaan, dan lain-

lain. Sedangkan setting yang bersifat psikologis adalah setting 

yang mampu menuansakan suatu makna tertentu serta mampu 

menciptakan suasana tertentu yang menggerakan emosi atau 

aspek kejiwaan pembaca. 

f. Bentuk pementasan yang meliputi : 

1. pengatur laku 

2. penataan kostum, setting dan panggung 

3. penataan make up, lighting 

4. penataan karakter pelaku 

5. penataan ritme atau tempo pementasan 
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BAB I PENDAHULUAN  
 

A. Tujuan 

Tujuan pelatihan ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberi bekal kepada peserta pelatihan tentang konsep 

pembelajaran inovatif dalam pembelajaran bahasa Jawa 

2. Memberi pengalaman kepada peserta pelatihan untuk merancang 

pembelajaran inovatif dalam pembelajaran bahasa Jawa 

 

B. Manfaat 
Manfaat yang dapat diperoleh melalui materi ini bersifat langsung dan 

tidak langsung. Manfaat langsung yang diharapkan adalah adanya 

tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang pembelajaran 

inovatif dalam pembelajaran bahasa Jawa. Secara tidak langsung, 

kegiatan pelatihan ini akan dapat memperbaiki proses pembelajaran 

bahasa Jawa yang selama ini dirasakan belum berhasil. 

 

C. Strategi 
Strategi yang digunakan dalam pelatihan ini ada dua jenis kegiatan, 

yaitu penyampaian materi dan pelatihan menyusun rencana 

pembelajaran inovatif bahasa Jawa. Penyampaian materi perlu 

dilakukan karena sebelum peserta mempraktikkan penyusunan 

rencana pembelajaran inovatif bahasa Jawa terlebih dahulu harus 

paham konsep dasarnya. Pelatihan dilakukan untuk semakin 

meningkatkan kompetensi peserta pelatihan dalam menyusun materi 

pembelajaran inovatif bahasa Jawa. 



BAB II PEMBELAJARAN INOVATIF  
DALAM BAHASA JAWA 

 

A. Pembelajaran Inovatif 
Pembelajaran inovatif yang dibahas dalam tulisan ini, 

merupakan salah satu unsur  yang harus dipenuhi dalam pembelajaran 

tertentu. Pembelajaran yang dimaksud adalah PAIKEM, yaitu 

Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Menyenamgkan. PAIKEM itu 

merupakan penyempurnaan dari PAKEM. Untuk mencapai 

pembelajaran inovatif tentu tidak bisa terlaksana tanpa memenuhi 

unsur-unsur PAKEM-nya. Dapat dikatakan bahwa PAIKEM akan 

teracapai jika guru maupun siswa dapat memaksimalkan kegiatan-

kegiatan yang disarankan masing-masing unsur dalam proses belajar 

mengajar.  

 
KEG. 

PEMBELAJARAN 
GURU SISWA 

A= Aktif - Memantau Kegiatan 
Belajar Siswa 

- Memberi Umpan Balik 
- Mengajukan 

Pertanyaan yang 
Menantang 

- Mempertanyakan 
Gagasan Siswa 

- Bertanya 
- Mengemukakan 

Gagasan 
- Mempertanyakan 

Gagasan Orang Lain 
dan Gagasannya 

 

Inovasi Ada Pembaharuan Ada Pembaharuan 
K= Kreatif - Mengembangkan 

Kegiatan yang 
Beragam  

- Membuat Alat Bantu 
Belajar Sederhana 

- Merancang/ Membuat 
Sesuatu 

- Menulis/ Mengarang 
 

E= Efektif - Mencapai  Tujuan 
Pembelajaran 

 

- Menguasai 
Keterampilan yang 
Diperlukan

M= Menyenangkan 
 
 
 
 
 

 

- Tidak Membuat Anak 
Takut 
• Takut Salah 
• Takut Ditertawakan 
• Takut Dianggap 

Sepele 
 

- Berani 
Mencoba/Berbuat 

- Berani Bertanya 
- Berani Mengemukakan 

Pendapat/ Gagasan 
- Berani 

Mempertanyakan 
Gagasan Orang Lain 



 

 

7-3 Pembelajaran Inovatif

Konsep pembelajaran inovatif merupakan solusi atas 

masalah-masalah pembelajaran yang rutin terjadi selama ini yaitu 

pasif, monoton, hanya berpola pada buku ajar, tanpa media, dll. 

Pola pembelajaran inovatif yang dikembangkan lebih mengarah 

pada pengelolaan kelas yang akan membawa situasi belajar siswa 

ke dunianya sendiri, dunia bermain yang penuh dengan keasyikan 

belajar tanpa ada tekanan atau paksaan terhadap siswa. 

Pembelajaran yang disajikan akan lebih efektif, aktif, dan 

menyenangkan. Pembelajaran inovatif ini diawali dari konsep yang 

sederhana, yaitu bagaimana seorang guru bisa membangkitkan 

selera belajar siswa seperti selera makan. Seseorang yang ingin 

makan tentu akan mencari kelengkapannya tanpa ada beban dan 

paksaan, kemudian makan dengan lahap, gembira, dan senang. 

Dia sangat tahu dan menyadari akibat dari tidak makan, terlambat 

makan, dan makan yang tidak teratur. Akhirnya, tanpa terasa dia 

kenyang, tetap sehat, dan penuh dengan energi. Hal itu bukan 

merupakan kegiatan yang memberatkan, malah perilaku semacam 

itu akan muncul kembali manakala merasa lapar dan membutuhkan 

sesuatu. Demikian seterusnya sehingga menjadi kebiasaa rutinitas 

yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari.  

Tugas guru dalam hal ini adalah merancang dan 

melaksanakan pembelajaran yang dapat mengubah perilaku 

belajar siswa seperti kebutuhan makan. Dengan berawal dari rasa 

butuh pada diri siswa, ia akan berangkat ke sekolah dengan senang, 

mengambil media belajar, membaca, mempelajari, dan men-

diskusikannnya dengan penuh kegembiraan. Akhirnya dengan penuh 

kesadaran siswa belajar untuk mendapatkan pengetahuan atau materi. 

Siswa mau belajar karena merasa butuh pengetahuan untuk mengisi 

otaknya atau menguasai keterampilan yang layaknya dimiliki. Perilaku 

siswa yang lapar dan haus pengetahuan adalah selalu membaca, dan 

tidak malu bertanya, baik kepada teman sebaya maupun guru. Siswa 
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juga akan selalu, memanfaatkan media belajar yang bisa memenuhi 

kebutuhannya. Untuk memancing agar siswa tertarik belajar, perlu 

ada beberapa media belajar yang menarik dan penuh motivasi. 

Tentunya dalam hal ini seorang guru harus sedikit berkreatifitas dalam 

pengelolaan kelas untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. 

Kreatifitas seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar dapat 

diibaratkan seperti seseorang yang menanam investasi atau 

mendepositokan uang. Uang akan berkembang dan terus 

berkembang, sementara pekerjaan yang dijalani biasa-biasa saja. 

Dengan pembelajaran inovatif, tanpa terasa siswa menjadi 

pandai. Pola pikir siswa akan berkembang dan terus berkembang 

tanpa menggantungkan sekali kepada guru. Mereka pun tahu dan 

menyadari betul akibat dari belajar yang tidak sungguh-sungguh dan 

tidak teratur. Kegiatan  semacam itu menjadi kegiatan rutinitas yang 

merupakan kebutuhan pokok dan bagian dari kehidupan siswa. Dalam 

hal ini kreatifitas guru dalam pengelolaan kelas sangat mendukung 

sehingga pola kegiatan belajar mengajar menarik dan situasi belajar 

mengajar lebih hidup.  Bukan hal yang mustahil hasil dari produktifitas 

model belajar itu akan melebihi dari produk yang diharapkan. Kegiatan 

belajar yang dilaksanakan secara rutinitas setiap hari dapat melatih 

siswa sejak dini untuk mandiri, dan dalam jangka waktu tertentu 

kegiatan ini akan menjadi tradisi di lingkungan sekolah yang 

berdampak sangat luas. 

 
B. Pembelajaran Bahasa Jawa Berbasis Konteks Sosiokultural 

sebagai Alternatif Inovasi 
 

1. Komponen Pembelajaran 
Pengembangan pembelajaran bahasa Jawa harus 

mempertimbangkan komponen pembelajaran yang meliputi 

kurikulum, pendekatan, strategi, media, dan evaluasi. 

 



 

 

7-5 Pembelajaran Inovatif

1) Kurikulum 
Dari hasil wawancara guru dan siswa diperoleh gambaran 

pembelajaran yang diinginkan, yaitu pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa. Sebagai makhluk sosial siswa 

membutuhkan hubungan dengan orang lain. Sarana yang 

diperlukan untuk interaksi dengan lingkungannya yaitu bahasa 

Jawa dialek setempat. Dengan demikian pengembangan kurikulum 

lebih tepat disusun oleh guru atau sekolah yang disebut Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan. Kompetensi yang dikembangkan dalam 

kurikulum didasarkan pada kebutuhan komunikatif, edukatif, 

kultural. Kebutuhan komunikatif diarahkan agar siswa dapat 

menggunakan bahasa Jawa secara baik dan benar untuk 

keperluan alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat. 

Penggunaan bahasa Jawa yang baik dan benar tercermin dalam 

penerapan unggah-ungguh yang mengandung nilai-nilai kearifan 

lokal hormat atau sopan santun.   Kebutuhan edukatif diarahkan 

agar siswa dapat memperoleh nilai-nilai budaya Jawa untuk 

keperluan pembentukan kepribadian dan identitas bangsa. 

Penerapan unggah-ungguh selain untuk keperluan komunikasi juga 

dapat mengembangkan fungsi edukatif. Malalui unggah-ungguh 

basa siswa dapat ditanamkan nilai-nilai sopan santun. Upaya yang 

lain adalah melalui berbagai karya sastra Jawa, misalnya wayang 

selain berfungsi sebagai tontonan (pertunjukkan) juga berfungsi 

sebagai tuntunan (pendidikan). Melalui wayang dapat ditanankan 

nilai-nilai etika, estetika, sekaligus logika. Ungkapan tradisional 

Jawa juga banyak mengandung nilai-nilai lokal Jawa untuk 

kepentingan pendidikan, misalnya ungkapan ing ngarsa sung 

tuladha ing madya mangun karsa, tut wuri handayani yang artinya 

sebagai seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan, pembing, 

dan pendorong. 
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Kebutuhan kultural diarahkan untuk menanamkan kembali 

nilai-nilai budaya Jawa sebagai upaya untuk membangun identitas 

dan filter dalam menyeleksi pengaruh budaya luar.  Jika kebutuhan 

komunikatif dan edukatif telah tercapai dengan baik, sebenarnya 

fungsi kultural telah tercapai juga karena hal ini terkait langsung 

dengan kedua kebutuhan tersebut. Melalui kegiatan komunikatif 

dan edukatif akan tertanam nilai-nilai budaya Jawa yang dapat 

membentuk identitas budaya yang kuat dan dapat membendung 

pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya Jawa.  

Kebutuhan tersebut dirumuskan dalam stándar kompetensi 

dan kompetensi dasar, yang meliputi kompetensi komunikatif 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis yang wajar dan 

alamiah. Karena kompetensi dasar dan materi ajar merupakan 

pemandu pembelajaran, maka dalam perumusan kompetensi dasar 

sebaiknya yang menunjukkan konteks sosial budaya Jawa 

setempat, sehingga memudahkan guru dalam menentukan materi 

ajar dan pembelajarannya. Melalui pembelajaran berbahasa ini 

dapat dikembangkan topik-topik dan tingkah laku yang membentuk 

kepribadian yang berbudi pekerti Jawa. 

 

2) Pendekatan 
Pendekatan yang digunakan dalam PBM bahasa Jawa yaitu 

pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif memperhatikan 

hal-hal berikut. 

a. Pendekatan komunikatif mementingkan kebermaknaan, artinya 

harus berguna dan bermanfaat bagi pemakainya dan 

lingkungan tempat mereka berada. Dengan demikian belajar 

bahasa bukan belajar ilmu bahasa tetapi penggunaan bahasa 

baik secara lisan maupun tertulis. 

b. Pembelajaran bahasa harus kontekstual, artinya berbahasa 

adalah berkomunikasi dengan alam sekitar. Dengan demikian 
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bahasa terikat dengan waktu, tempat, pelaku tutur, topik, tujuan, 

dan modus pembicaraan. 

c. Dalam proses pembelajarannya, harus memperhatikan 

keterlibatan siswa. Siswa diberi kesempatan seluas-luasnya 

dalam peristiwa berbahasa dengan berbagai ragam bahasa 

sesuai kebutuhan komunikatif yang autentik. 

 

3) Strategi Pembelajaran 
Strategi yang dipilih lebih menekankan keterlibatan siswa 

secara penuh dalam penggunaan bahasa, baik yang bersifat 

reseptif maupun produktif. Siswa diperlakukan sebagai subjek 

belajar yang menentukan keberhasilan belajar. Dengan 

berpartisipasi aktif tanpa sadar (beban) siswa dapat 

mengembangkan kompetensi komunikatifnya. Sejalan dengan 

peran siswa seperti itu, maka peran guru hanya sebagai motivator, 

fasilitator, editor, dan pengelola kelas agar kegiatan komunikasi 

dapat berlangsung dengan lancar. Sebagai pengelola kelas, guru 

harus bisa mengkondisikan pembelajaran dengan situasi yang 

menyenangkan, sehingga siswa tidak memiliki rasa takut salah, 

malu mengungkapkan gagasan/pendapat/perasaan, dan berani 

melibatkan diri. Realisasi pembelajarannya berbentuk belajar 

sambil  bermain, misalnya bermain peran dalam sandiwara, 

bermain kartu huruf Jawa, menjadi presenter, menulis buku harian, 

membaca berita, nenyimak keluh kesah teman, dan seterusnya. 

 

4) Media 
Untuk membantu siswa mencapai kompetensi komunikatif 

perlu menggunakan media dan alat pembelajaran. 

a. Media yang digunakan harus cocok/sesuai dengan teknik 

pembelajaran. Misalnya media pembelajaran membaca wacana 

berhuruf Jawa diawali dengan teknik bermain dengan media 
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kartu kata. Kartu yang digunakan harus memperhatikan tingkat 

kesukaran perangkat huruf, yang meliputi aksara legena, 

sandhangan, dan pasangan. 

b. Media yang digunakan harus cocok/sesuai dengan kompetensi 

komunikatif yang diajarkan. Media pembelajaran yang 

mendukung kompetensi komunikatif lisan, misalnya, agar dapat 

berkomunikasi di ranah pasar bisa menggunakan media CD 

tentang percakapan penjual dan pembeli di pasar. 

c. Media pembelajaran yang digunakan hendaknya bermanfaat 

dalam peningkatan kompetensi komunikatif. Misalnya, 

peningkatan keterampilan menulis digunakan media tulis yang 

berupa teks tanpa ejaan dan tanda baca, wacana rumpang. 

d. Media pembelajaran yang digunakan hendaknya menarik dan 

memotivasi proses belajar.  

e. Media pembelajaran yang digunakan hendaknya mudah didapat 

dan mudah digunakan.  

 

5) Evaluasi 
Untuk mengetahui hasil belajar siswa perlu diadakan 

evaluasi dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. 

a. Evaluasi yang dilakukan hendaknya dapat mengukur 

kompetensi berbahasa  yang ingin dicapai. Setiap kompetensi 

dasar yang tertuang dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran harus dilengkapi dengan instrumen penilaiannya. 

b. Evaluasi meliputi dua kegiatan, yaitu evaluasi proses 

pembelajaran dan hasil, yang bersifat berkelanjutan. Untuk itu 

kegiatan evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir proses 

pembelajaran, tetapi juga dilakukan selama proses 

pembelajaran. 

c. Evaluasai yang dikembangkan berupa penggunaan bahasa 

bukan teori bahasa. 
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d. Aspek keterampilan mendengarkan dan membaca pemahaman 

yang dievaluasi adalah pemahaman isi wacana.  Aspek 

keterampilan berbicara meliputi ketepatan penggunaan 

pocapan, polatan, dan tindak tanduk. Aspek keterampilan 

menulis adalah ketepatan menggunakan diksi, ejaan, tanda 

baca, struktur, dan organisasi isi. 

e. Hasil evaluasi tidak hanya sebagai laporan hasil belajar tetapi 

berfungsi untuk memotivasi belajar siswa. Untuk itu hasil koreksi 

harus diberitahukan lepada siswa. 

 

2. Prosedur Pembelajaran 
Langkah-langkah pembelajaran meliputi kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Proses pembelajaran dapat 

dilakukan di dalam atau di luar kelas sesuai dengan kompetensi 

dasar dan materi ajar. 

1) Kegiatan Awal 

Untuk mengawali pembelajaran berbahasa baik 

pembelajaran mendengarkan berbicara,  membaca, dan menulis, 

dilakukan pengkondisian, maksudnya  secara psikologis kegiatan 

ini dapat mempersiapkan  mental siswa mengikuti pembelajaran.  

Hal itu dapat dilakukan dengan kegiatan tanya jawab dan 

berceritera tentang hubungan antara tema yang akan dipelajari  

dengan kehidupan siswa. Maksud kegiatan ini untuk memfokuskan 

penggunaan bahasa yang memang betul-betul ada di lingkungan 

siswa dengan memperhatikan komponen tutur terutama peserta 

tutur, tempat tutur, dan tujuan tuturan.  

 

2) Kegiatan Inti 

Kegiatan inti berbentuk interaksi aktif antarsiswa yang 

menggunakan bahasa sesuai konteks sosial budaya setempat 

dengan berbagai teknik pembelajaran yang sesuai kompetensi 
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dasar dan materi ajarnya. Kegiatan pembelajaran bahasa Jawa 

meliputi kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan 

menulis. 

Kegiatan pembelajaran mendengarkan disarankan 

menggunakan wacana lisan alamiah yang ada di lingkungan siswa. 

Wacana yang disajikan berupa wacana monolog dan dialog. 

Kegiatan utama yang perlu diperhatikan adalah pemahaman isi 

wacana. Untuk itu, ketika mendengarkan siswa harus diberi 

panduan pemahaman isi 5W + 1H ( what, who, where, why, when, 

dan how). Dalam bahasa Jawa dengan menggunakan kata tanya 

ragam ngoko:apa, sapa, ing ngendi, ngapa, kapan, kepriye; 

sedangkan dalam ragam krama: menapa, sinten, wonten 

pundi,kenging menapa, kala menapa, kados pundi. Agar siswa 

memiliki pemahaman isi secara utuh diperlukan kegiatan mengisi 

wacana rumpang dalam bentuk monolog, pertanyaan, dan 

menceriterakan kembali baik secara lisan maupun tertulis. 

Kegiatan membaca dibedakan menjadi dua, yaitu membaca 

nyaring dan membaca pemahaman. Membaca nyaring diutamakan 

untuk wacana berhuruf Jawa, geguritan, dan tembang,  Kegiatan 

pembelajaran membaca wacana berhuruf Jawa dimulai dari kata-

kata yang dibentuk dari aksara legena, secara bertahap 

ditingkatkan dengan perangkat yang lain, yaitu sandhangan dan 

pasangan. Kegiatan membaca geguritan dan tembang dimulai 

dengan pemodelan, baik langsung maupun menggunakan media. 

Dalam proses membaca nyaring, baik wacana berhuruf Jawa, 

geguritan, dan tembang harus diikuti kegiatan pemahaman isi.  

Membaca pemahaman dapat digunakan untuk membaca 

teks berhuruf Jawa dan Latin. Hal yang perlu dipertimbangkan 

dalam kegiatan ini yaitu kesesuaian jumlah kosa kata teks dan 

batas waktu baca. Bentuk kegiatannya, siswa membaca dalam hati 

yang diikuti kegiatan pemahaman isi. Pemahaman isi wacana 



 

 

7-11 Pembelajaran Inovatif

berhuruf Jawa dan Latin dapat dilakukan dengan menjawab 

pertanyaan, cloze, menceriterakan kembali baik secara lisan dan 

tertulis. 

Kegiatan berbicara harus memperhatikan pocapan, polatan, 

dan tindak tanduk sehingga bentuk kegiatannya  lebih banyak 

berupa pacelathon. Kegiatan dapat menggunakan pemodelan 

melalui media audiovisual, dengan maksud  siswa memperoleh 

contoh penggunaan bahasa yang wajar dan alamiah dengan 

pocapan, polatan, dan tindak tanduk yang benar.  

Untuk kegiatan bercerita atau berbicara monolog dapat dipandu 

dengan pokok-pokok cerita. Ketika siswa berlatih berbicara baik 

bentuk pacelathon maupun monolog harus  diikuti kegiatan 

analisis kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh guru dan 

siswa. Kegiatan analisis ini dimaksudkan sebagai umpan balik. 

Kegiatan menulis dapat dilakukan dengan model bebas dan 

terikat. Model menulis bebas, siswa diberi kebebasan menentukan 

topiknya, tetapi guru membatasi jumlah kata atau waktunya. Model 

menulis terikat, siswa diberi panduan (bisa berupa buku, gambar, 

film, dll). Kegiatan pembelajaran menulis diikuti kegiatan analisis 

kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh guru dan siswa dengan 

memperhatikan aspek diksi, ejaan, tanda baca, struktur, dan 

organisasi isi. Untuk itu, tulisan siswa diupayakan tidak terlalu 

panjang. Kegiatan analisis ini dimaksudkan sebagai umpan balik. 

3) Kegiatan Akhir  

Pembelajaran diakhiri dengan kegiatan refleksi yang 

dilakukan siswa dan guru. Kegiatan ini lebih ditekankan pada 

pembahasan penggunaan bahasa siswa yang tepat. Di samping 

itu, siswa juga bisa diberi tugas pengayaan.     
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C. Model  Pembelajaran Bahasa Jawa 
Penentuan model pembelajaran berdasarkan pada kompetensi dasar 

yang tertuang dalam kurikulum. Kompetensi tersebut meliputi 

kompetensi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.  

 
1. Pembelajaran Kompetensi Mendengarkan  

Dalam pembelajaran mendengarkan dengan kompetensi 

dasar ngrungokake adicara Ginem Jawi dapat dilakukan di ruang 

laboratorium bahasa. Tujuan pembelajaran mendengarkan agar 

siswa mampu memahami pesan dan informasi yang disampaikan, 

dengan meninggalkan hal-hal yang tidak relevan dalam 

penyimakan. Pembelajaran dimulai dengan tanya jawab tentang 

acara-acara berbahasa Jawa di TV dan radio. Kegiatan siswa 

dilanjutkan dengan menyimak acara Ginem Jawi yang dipandu 

dengan 5W+1H. Secara individual siswa mengisi wacana rumpang 

bentuk monolog yang isinya sama dengan dialog Ginem Jawi. 

Siswa dipandu guru secara klasikal membahas isian wacana 

tersebut. Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan menuliskan 

kembali pesan atau informasi yang disimak dengan ragam bahasa 

Jawa yang berbeda. Dengan panduan rubrik penilaian, antarsiswa 

menilai hasil pekerjaan temannya. Secara klasikal guru dan siswa 

membahas hasil kegiatan mendengarkan.  Pada akhir 

pembelajaran, siswa dan guru melakukan refleksi proses 

pembelajaran. 

   

2. Pembelajaran Kompetensi Berbicara 
Tujuan pembelajaran kompetensi berbicara adalah siswa 

dapat mengungkapkan gagasan, perasaan, pendapat kepada 

orang lain. Dengan demikian berbicara mempunyai ciri adanya 

pertemuan antara dua orang atau lebih yang melangsungkan 

komunikasi secara lisan. Dalam pembelajaran berbicara dengan 
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kompetensi dasar Pirembagan ing salebeting kluwarga bisa diawali 

dengan tanya jawab penggunaan bahasa Jawa di dalam keluarga, 

misalnya menawi matur dhumateng tiyang sepuhipun ngangge 

basa Jawi ragam menapa?menawi kaliyan sedherek ngangge 

menapa? Ingkang dipunrembag menapa kemawon? Pembelajaran 

bisa melalui pemodelan dengan cara menyimak sandiwara 

keluarga, dengan tujuan siswa memperoleh gambaran penggunaan 

bahasa Jawa yang wajar dan alamiah sesuai unggah-ungguh basa 

dengan aspek pocapan, polatan, dan tindak-tanduk. Sandiwara 

yang disimak tidak disajikan secara utuh, dengan maksud siswa 

diminta melanjutkan ceritanya. Siswa mendiskusikan penggunaan 

bahasa dalam keluarga dengan memperhatikan siapa yang 

berbicara, kepada siapa, dan siapa yang dibicarakan. Siswa  

dibentuk kelompok, masing-masing kelonpok beranggotakan 

sejumlah tokoh sandiwara. Secara spontan masing-masing 

kelompok melanjutkan cerita yang terputus. Salah satu kelompok 

mendemonstrasikan di depan dan dilanjutkan analisis kesalahan 

berbahasa secara klasikal. Pembelajaran diakhiri kegiatan refleksi 

penggunaan bahasa yang baik dan benar.  

 
3. Pembelajaran Kompetensi Membaca  

Dalam pembelajaran membaca dengan kompetensi dasar 

maca tembang macapat, siswa dituntut untuk  dapat mengapresiasi 

tembang. Ini berarti pembelajaran bahasa terfokus pada 

penikmatan, penghayatan, dan pemahaman akan karya sastra. 

Pada prinsipnya pembelajaran apresiasi berfungsi meningkatkan 

kepekaan rasa pada budaya bangsa, memberikan kepuasan batin, 

dan meningkatkan rasa estetis melalui bahasa.  Pelaksanaan 

pembelajaran tembang macapat dapat dilakukan di luar kelas. 

Kegiatan pembelajarannya bisa diawali dengan nembang. Jika guru 

tidak bisa nembang bisa dibantu dengan media audio atau 
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audiovisual. Siswa secara berkelompok diajak memahami isi teks 

tembang. Dengan metode inkuiri siswa menemukan nilai-nilai yang 

ada di dalam teks dan siapa pun bebas menuliskannya dalam 

sebuah karton berukuran 80cm x 90cm. Satu per satu hasil temuan 

siswa  ditanggapi secara spontan. Pembelajaran diakhiri dengan 

kegiatan menilai karya sastra tersebut. 

Materi yang disajikan dapat berupa teks-teks asli tembang 

yang sudah ada atau materi tembang  yang  berupa hasil alih 

bahasa dari teks asli. Dengan demikian, bahasa yang digunakan 

dalam tembang sudah disesuaikan dengan penggunaan bahasa di 

lingkungan siswa, sehingga siswa tidak dihadapkan pada kata-kata 

arkhais. Dalam hal ini guru dapat mengalihbahasakan tembang-

tembang yang sudah ada seperti dalam  Serat Wedhatama, 

Wulang Reh, Wulang Putri, Wulang Sunu, dan sebagainya. Isi 

serat-serat tersebut mengandung ajaran-ajaran budi pekerti luhur 

yang masih relevan bagi masyarakat kita sekarang ini. Bahkan 

dapat dijadikan filter masuknya budaya asing yang tidak sesuai 

dengan budaya kita. Namun, jika memungkinkan guru dapat 

membuat materi sendiri. Sedangkan evaluasi model pembelajaran 

maca tembang seperti di atas, selain hasil apresiasi juga 

kesediaan, keseriusan, dan keterlibatan siswa  melakukan tugas-

tugas selama proses pembelajaran. 

 

4. Pembelajaran Kompetensi Menulis 
Misalnya kompetensi dasar menulis nulis layang marang 

eyang. Kegiatan pembelajaran diawali dengan tanya jawab tentang 

surat: sinten ingkang sampun nate ndamel serat ngangge basa 

Jawi? Serat menapa? Kangge sinten? dan seterusnya. Guru 

membagikan surat dari nenek yang masih tertutup dalam amplop 

kepada siswa. Siswa secara berkelompok membaca dan 

memahami isi surat. Kegiatan dilanjutkan tanya jawab berkaitan 
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dengan isi surat. Siswa secara individual membalas surat. Salah 

satu siswa mempresentasikan hasil tulisannya. Semua siswa 

bersama guru melakukan analisis kesalahan berbahasa yang 

melipuri aspek diksi, ejaan, struktur, organisasi isi. Kegiatan ini 

dilanjutkan perbaikan surat. Hasil pekerjaan siswa yang lain 

dikoreksi dan diperbaiki secara silang. Kegiatan diakhiri dengan 

refleksi berkenaan dengan penggunaan bahasa surat yang tepat. 

Sebagai pengayaan siswa ditugasi membuat surat kepada paman 

yang isinya pemberitahuan libur semesteran yang dikerjakan di 

rumah.   

Dengan model pembelajaran menulis seperti di atas, 

kompetensi komunikatif menulis siswa dapat dikembangkan. Hasil 

pembelajaran menulis sesuai kompetensi dasar tersebut berbentuk 

surat. Melalui surat buatan siswa, guru dapat mengetahui tingkat 

kemampuan siswa dalam menulis. Di sisi lain, siswa mengetahui 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan melalui kegiatan analisis 

kesalahan berbahasa. Sehingga dalam pembelajaran menulis tidak 

hanya mementingkan hasil, tetapi juga proses pembelajarannya. 

 
D. Rancangan Model  Pembelajaran Bahasa Jawa 

Sekolah :  
Mata Pelajaran  :  Bahasa Jawa 
Kelas/Semester  :  
Standar Kompetensi  :  Mampu mengungkapkan pikiran, 

pendapat, gagasan, dan perasaan  
secara tertulis dalam berbagai bentuk 
tulisan dan ragam   bahasa Jawa 
dengan unggah-ungguh bahasa yang 
sesuai. 

Kompetensi Dasar :  Nulis layang marang eyang 
Indikator                      : Siswa dapat menulis surat kepada 

nenek dengan unggah-unggh basa            
yang benar   

Tujuan Pembelajaran : Siswa dapat menulis surat dengan 
unggah-unggh basa yang benar   
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Materi  : Surat dari kakek yang ditujukan 
kepada cucu 

 
Pati, 30 Agustus 2007 

 
Kanggo 
Putuku Tono   
Nong Semarang 
 
 Assalamualaikum Warohmatullohi 
Wabarokhatu, 
Piye  kabarem Le, bagas waras? Embah lan 
kluwarga nong Pati kabeh dha slamet. muga-
muga wae kowe ya ngono. 
 Ngene lo Le, Embah kirim layang iki ape 
kandha karo kowe. Lik-em Surabaya suk 
tanggal 20 September ape nyunatna adhiem, 
Janu. Nek isa seminggu sadurunge Embah  
ape rana. Apa kowe isa ndherekke Embah? 
Nek kowe gak isa, matura Pak Dhe-em ben 
ndherekke. Kowe rak wis ndhenger, nek 
Embah saiki wis gak wani tindak dhewe. 
 Wis ya Le, semene wae. Aja lali,  balesane 
takenteni. Wassalamualaikum. 

Saka Embah Pati 
 

Mbah Tomo 
 

 
Metode Pembelajaran :  Pemodelan 

Diskusi Kelompok 
Penugasan  
Analisis kesalahan berbahasa 

 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
a. Kegiatan awal 

Siswa dan guru bertanya jawab tentang penggunaan bahasa 
Jawa dalam surat.  
 
 

b. Kegiatan inti 
- Siswa mencermati model (surat dari kakek) 
- Siswa secara berkelompok memahami bagian-bagian 

surat dan penggunaan bahasanya.  
- Siswa bertanya berdiskusi tentang surat balasan 
- Siswa secara individual membuat surat balasan 
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- Siswa dan guru menganalisis kesalahan berbahasa salah 
satu surat balasan secara klasikal  

- Siswa saling menganalisis surat balasan pekerjaan 
teman 

- Siswa membetulkan hasil pekerjaan masing-masing 
 

c. Kegiatan akhir 
- Siswa dan guru merangkum dan menyimpulkan 

penggunaan bahasa yang baik dan santun dalam surat 
- Siswa dan guru melakukan refleksi. 

 
Media : Surat tertutup dalam amplop 
Penilaian   : Proses dan hasil menulis 
Soal   : 
Mangga seratipun eyang dipunbales kanthi basa ingkang trep!  
 
Rubrik Penilaian menulis (disepakati guru dan siswa) 
No Aspek yang dinilai 1 2 3 

1 Diksi    
2 Ejaan    
3 Organisasi isi    
4 Struktur    
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Sekolah   :  
Mata Pelajaran  :  Bahasa Jawa 
Kelas/Semester :  
Standar Kompetensi   : Mampu membaca dan memahami 

berbagai teks sastra berbahasa Jawa 
Kompetensi Dasar :  Maos (apresiasi) tembang 

Asmarandana 
Indikator                       :  
- Siswa dapat melagukan tembang Asmarandana 
- Siswa dapat menceritakan isi tembang Asmarandana 
- Siswa dapat menilai tembang Asmarandana 

 
Tujuan Pembelajaran : Siswa dapat memahami, menghayati, 

dan menikmati tembang  
 
Materi    : Tembang Asmarandana  
 

Asmarandana  
Kala kula taksih alit 

Winulang ing yayah rena 

Dipungendhong kewar-kewer 

Yen ngantuk dilela-lela 

Mekaten lampah kula 

Enjang sonten tansah emut 

Sanget ing panuwun kula 

 

Sareng kula dados murid 

Dipuntuntun di gegulang 

Ing guru kaya putrane 

Kebak asih tlaten sabar 

Kraos ngantos ing manah 

Sayekti pakaryan luhur 

Apa ta piwales kula 

 
Metode Pembelajaran : Pemodelan 

Demonstrasi 
Diskusi Kelompok 
Inkuiri  
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Langkah-langkah Kegitan Pembelajaran 
a. Kegiatan awal 
      Siswa dan guru bertanya jawab tentang kegemaran 

nembang  
 
b. Kegiatan inti 

- Siswa mencermati model (tembang Asmarandana) 
- Siswa membaca teks tembang dengan cara dilagukan  
- Siswa secara berkelompok memahami isi tembang 
- Siswa menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam 

tembang 
- Siswa menuliskan temuannya di papan tulis/ karton 
- Siswa saling menanggapi hasil temuannya 
- Siswa menceritakan kembali isi tembang, siswa lain 

menanggapi  
- Siswa menilai dan mengkritik tembang secara 

keseluruhan 
 

c. Kegiatan akhir 
- Siswa dan guru merangkum dan menyimpulkan pesan 

moral dalam teks tembangSiswa dan guru melakukan 
refleksi. 

 
Media   : CD tembang, teks tembang 
Penilaian   : Proses dan hasil  
Soal   
- Mangga tembang menika dipuntembangaken 
 
Rubrik Penilaian tembang (disepakati guru dan siswa) 
No Aspek yang dinilai 1 2 3 

1 Pelafalan    
2 Intonasi    
3 Ekspresi    

 

- Menapa wosipun tembang wau kanthi dipunserat wonten ing 
papan tulis! 

- Mangga dipungancaraken tembang wau. 
(Aspek penilaian pemahaman isi tembang adalah ketepatan 
isi). 
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Sekolah :  
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 
Kelas/Semester :  
Standar Kompetensi   : Mampu memahami berbagai bentuk 

wacana bahasa Jawa lisan  
Kompetensi Dasar : Mirengaken adicara “Ginem Jawi” 
Indikator      : Siswa dapat menjawab pertanyaan isi 

“Ginem Jawi” 
Siswa dapat menuliskan kembali isi 
“Ginem Jawi” 

Tujuan Pembelajaran : Siswa dapat memahami isi adicara 
“Ginem Jawi” 

Materi Pembelajaran  : Percakapan adicara “Ginem Jawi” 
Metode Pembelajaran : Penugasan 

  Tanya jawab 
 
Langkah-langkah Kegitan Pembelajaran  
a. Kegiatan awal 

Siswa dan guru bertanya jawab tentang acara TV berbahasa 
Jawa  

b. Kegiatan inti 
- Siswa mendengarkan CD adicara “Ginem Jawi”dengan 

dipandu 5W+1H 
- Siswa mengisi wacana rumpang bentuk monolog tentang 

adicara “Ginem Jawi” 
- Siswa mebahas isian wacana rumpang 
- Siswa menulis kembali isi adicara “Ginem Jawi” 
- Siswa saling mengoreksi hasil pekerjaan temannya 

c. Kegiatan akhir 
- Siswa dan guru merangkum dan menyimpulkan isi 

adicara “Ginem Jawi” 
- Siswa dan guru melakukan refleksi. 

 
Media : CD Percakapan 
Penilaian  : Proses dan hasil 
Soal   
1. Sinten kemawon ingkang gineman? 
2. Ingkang dipunrembag babagan menapa? 
3. Wonten pundi anggenipun gineman? 
4. Adicara wau dipuncariyosaken!  
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Sekolah :  
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 
Kelas/Semester :  
Standar Kompetensi   : Mampu mengungkapkan pikiran, 

pendapat, gagasan, dan perasaan  
secara lisan melalui kegiatan 
berpidato, bercerita, dan berdialog 
dalam berbagai ragam   bahasa Jawa 
dengan unggah-ungguh bahasa yang 
sesuai. 

Kompetensi Dasar : Pirembagan ing salebeting kluwarga 
Indikator                      : Siswa dapat berbicara dengan unggah-

unggh basa yang benar   
Tujuan Pembelajaran : Siswa dapat berbicara dengan unggah-

unggh basa yang benar   
 
Materi Pembelajaran  : Percakapan di ranah keluarga  
 
Metode Pembelajaran : Pemodelan 

Diskusi 
Bermain peran 
Analisis kesalahan berbahasa 

 
Langkah-langkah Kegitan Pembelajaran  
a. Kegiatan awal 

Siswa dan guru bertanya jawab tentang penggunaan bahasa 
Jawa di lingkungannya  

b. Kegiatan inti 
- Siswa mencermati model (percakapan dalam CD yang 

terputus) 
- Siswa mendiskusikan penggunaan bahasa dalam 

percakapan tersebut, dari segi pocakan, polatan, dan 
tindak tanduk.  

- Siswa secara berkelompok melanjutkan cerita yang 
terputus 

- Salah satu kelompok bermain peran di depan kelas 
- Siswa dan guru menganalisis kesalahan berbahasa 

secara klasikal  
c. Kegiatan akhir 

- Siswa dan guru merangkum dan menyimpulkan 
penggunaan bahasa yang baik dan santun 

- Siswa dan guru melakukan refleksi. 
 
Media : CD Percakapan 
Penilaian  : Proses dan hasil 
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Soal   
Mangga dipunlajengaken pacelathon  ingkang dereng rampung 
wau! 
 
Rubrik Penilaian berbicara (disepakati guru dan siswa) 
 
No Aspek yang dinilai 1 2 3 

1 Diksi    
2 Intonasi    
3 Ekspresi    
4 Keruntututan    
5 Kelacaran    

 
Catatan   
Aspek penilaian proses: 
- Keseriusan 
- Keterlibatan 
- Keaktifan 
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BAB I  PENDAHULUAN 
 

A. Tujuan 
Tujuan Pelatihan ini adalah sebagai berikut. 

1. Memberi bekal kepada peserta pelatihan tentang konsep penilaian 

hasil belajar bahasa Jawa. 

2. Memberi pengalaman kepada peserta pelatihan untuk menyusun, 

memilih, menganalisis alat evaluasi hasil belajar bahasa Jawa. 

3. Meningkatkan kompetensi peserta pelatihan dalam menyusun 

perangkat evaluasi hasil belajar bahasa Jawa. 

 

B. Manfaat 
Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui materi ini 

bersifat langsung dan bersifat tidak langsung. Manfaat secara 

langsung yang diharapkan dapat dirasakan adalah adanya tambahan 

pengetahuan dan pemahaman tentang penyusunan alat evaluasi hasil 

belajar bahasa Jawa. Secara tidak langsung, kegiatan pelatihan ini 

akan dapat memperbaiki proses pembelajaran bahasa Jawa yang 

selama ini dirasakan belum berhasil. 

 

C. Strategi 
Strategi yang digunakan dalam pelatihan ini melalui dua jenis 

kegiatan, yaitu penyampaian materi dan pelatihan menyusun serta 

menganalisis alat evaluasi hasil belajar bahasa Jawa. Penyampaian 

materi perlu dilakukan karena sebelum peserta mempraktikkan 

menyusun dan menganalisis alat evaluasi hasil belajar bahasa Jawa  

terlebih dahulu harus paham konsep dasar menyusun alat evaluasi 

hasil belajar bahasa Jawa yang sesuai Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan. Pelatihan dilakukan untuk semakin meningkatkan 

kompetensi peserta pelatihan dalam menyusun alat evaluasi hasil 

belajar bahasa Jawa. 



 

 

BAB II  PENILAIAN  BERBASIS  KELAS   
MATA  PELAJARAN  BAHASA  JAWA 

 

Penilaian proses dan hasil belajar bahasa Jawa sebaiknya 

dilakukan secara terpadu dengan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena 

itu, rencana penilaiannya dilakukan pada saat menyusun silabus yang 

penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Penilaian berbasis kelas harus memperhatikan tiga ranah, 

yaitu pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), dan sikap 

(afektif). Penerapan ketiga ranah ini dilaksanakan secara proporsional 

sesuai sifat mata pelajaran yang bersangkutan, sebagai contoh mata 

pelajaran bahasa lebih menitik beratkan pada pengembangan 

keterampilan berbahasa. Oleh karena itu, penilaiannya harus menitik 

beratkan pada penilaian terhadap keterampilan berbahasa siswa.  

 

A. Prinsip Penilaian 
Di sekolah digunakan berbagai bentuk alat evaluasi. Dalam 

pelaksanaannya, kerap kali terjadi alat evaluasi itu tidak memenuhi 

persyaratan, bahkan kadang-kadang merugikan siswa. Namun, 

evaluasi adalah suatu proses. Dalam hubungannya dengan proses 

belajar mengajar, evaluasi memberikan informasi sampai di mana 

siswa mencapai tujuan belajarnya. Tujuan utamanya ialah 

memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar. Agar proses evaluasi 

berjalan sebagaimana mestinya, dalam menyelenggarakan evaluasi 

perlu diingat beberapa prinsip umum untuk dipedomani.  Penilian hasil 

belajar siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang 

tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 

tahun 2007, didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 

1. Sahih (valid), berarti penilaian didasarkan pada data yang 

mencerminkan kemampuan yang diukur. 
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2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria 

yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 

3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan siswa 

karena berkebutukan khusus serta perbedaan latar belakang 

agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan 

gender. 

4. Terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang 

tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang 

berkepentingan. 

6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup 

semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik 

penilaian yang sesuai, untuk mementau perkembangan 

kemampuan siswa. 

7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan 

bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 

8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran 

pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 

9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik 

dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. 

 

B. Mekanisme Penilaian 
Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah  dilaksanakan oleh pemerintah, satuan pendidikan, dan 

pendidik. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik dilakukan secara 

berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan 

siswa, serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. 

Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut. 

1. Menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya 

memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. 



 

 

8-4 Penilaian dalam Pembelajaran 

2. Mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dasar dan 

memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus 

mata pelajaran. 

3. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai 

dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih. 

4. Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan bentuk lain yang 

diperlukan. 

5. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar 

dan kesulitan belajar siswa. 

6. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai 

balikan atau komentar yang mendidik. 

7. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. 

8. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran kepada pemimpin 

satuan pendidikan pada setiap akhir semester dalam bentuk nilai 

prestasi belajar siswa disetai deskripsi singkat sebagai cerminan 

kompetensi utuh. 

 

C. Sistem Penilaian yang dilakukan Pendidik 
Penilaian yang dilakukan pendidik merupakan penilaian 

berkelanjutan yang didasarkan pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Hal ini berarti bahwa semua indikator harus dibuat 

soalnya, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi 

dasar apa saja yang sudah atau belum dikuasai siswa. Hal ini 

dijadikan dasar menentukan keputusan, melanjutkan ke jenjang 

berikutnya, atau remedial.  Pada prinsipnya, semua siswa dilayani 

sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.  

Berkaitan dengan proses pembelajaran bahasa Jawa yang 

menitikberatkan penggunaan bahasa, indikator yang dikembangkan 

lebih banyak mencakup tuntutan  performansi berbahasa secara  aktif-

reseptif dan aktif produktif. Untuk itu, soal-soal ujian yang dibuat 

berdasarkan indikator-indiktor tersebut sebaiknya benar-benar 
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mencerminkan tuntutan indikator. Apabila indikator menuntut siswa 

melakukan performansi berbahasa lisan atau tertulis, soal-soal ujian 

itu juga seharusnya menjadikan siswa berunjuk kerja bahasa secara 

lisan atau tertulis. Bentuk ujian yang dipergunakan antara lain dapat 

berupa pertanyaan lisan di kelas, tes atau ulangan harian, praktik 

berbahasa, tugas rumah secara individual atau kelompok, dan tes 

atau ulangan akhir semester.  

 

D. Teknik dan Instrumen Penilaian 
 Penilaian proses belajar dan hasil belajar siswa dapat 

menggunakan teknik tes dan non tes. Teknik tes berbentuk tes tertulis, 

tes lisan, dan tes praktik atau kinerja. Tes tertulis dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu tes objektif dan tes uraian. Tes objektif mencakup 

empat jenis yakni (a) tes objektif melengkapi, (b) tes objektif pilihan, 

(c) tes objektif menjodohkan, dan (d) tes objektif benar-salah. 

 Tes  uraian dibedakan menjadi dua, yaitu uraian terbatas 

dan uraian bebas. Tes uraian bebas adalah suatu bentuk pertanyaan 

yang menuntut jawaban siswa dalam bentuk uraian dengan bahasa 

siswa sendiri. Dalam tes uraian bebas siswa relatif bebas untuk 

mendekati masalahnya, menentukan informasi faktual yang 

digunakannya, mengorgani-sasikan jawaban dan seberapa besar 

tekanan yang diberikan pada setiap aspek jawabannya. Dengan 

demikian tes uraian bebas ini dapat dipergunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam menganalisis, mensintesis fakta-fakta dan 

konsep-konsep yang dipahaminya. Jawaban tes uraian bebas ini 

menunjukkan kualitas cara berpikir siswa, aktivitas kognitif tingkat 

tinggi, dan kedalaman pemahaman siswa terhadap masalah yang 

dihadapi. 

 Penilaian yang menggunakan nontes dapat dilakukan 

dengan pengamatan (observasi), wawancara, tugas atau proyek, dan 

portofolio. Penilaian dengan teknik observasi dilakukan selama 
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pembelajaran berlangsung dan atau di luar kegiatan pembelajaran. 

Untuk mempermudah pengamatan, terlebih dahulu harus 

mempersiapkan panduan pengamatan dengan menuliskan aspek-

aspek yang akan diamati. 

Wawancara merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk 

mendapatkan informasi dari responden dengan melakukan tanya 

jawab sepihak. Artinya pertanyaan hanya dari pihak pewawancara 

sedangkan responden hanya menjawab. Wawancara dibedakan 

menjadi dua, yakni wawancara terpimpin dan wawancara bebas. 

Wawancara terpimpin bila pewawancara telah mempersiapkan 

pertanyaan secara sistematis. Kadang-kadang kemungkinan jawaban 

juga sudah dipersiapkan baik oleh pewawancara atau responden. 

Pokok-pokok yang akan ditanyakan juga sering diberikan lebih dahulu 

pada pihak responden sehingga pihak responden sudah 

mempersipkan  jawaban sebelumnya. Wawancara bebas adalah 

wawancara yang dilakukan tanpa banyak persiapan, baik pihak 

responden maupun pihak pewawancara. Pertanyaan yang akan 

diajukan belum dipersipkan  sehingga kemungkinan akan muncul 

secara sporadis berdasarkan situasi dan kondisi. Pihak responden 

pun bebas menguaraian jawaban dan pendapat-pendapatnya. 

Wawancara terbatas akan menghasilkan informasi yang sistematis 

dan pasti sedangkan wawancara bebas akan mendapatkan informasi 

yang luas dan tidak sistematis. Wawancara tidak sama dengan tes 

lisan, paling tidak dari segi karakter informasi yang akan digali.  

Wawancara lebih banyak menggali sikap, motivasi, aspirasi 

responden sedangkan tes lisan untuk mengungkap tingkat 

pemahaman atau penguasaan materi. 

Untuk menjembatani karakter kedua wawancara, sering muncul 

jenis wawancara bebas terpimpin. Artinya pewawancara sudah 

mempersiapkan pokok-pokok yang akan ditanyakan. Pokok-pokok 
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tersebut dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi tetapi 

masih tetap terkendali. 

Tugas dapat dikerjakan secara individu maupun kelompok agar 

pembelajaran, penguatan, dan pengayaan untuk kompetensi dasar 

tertentu dapat tercapai. Tugas dapat diberikan secara periodik untuk 

mengukur kognitif tingkat tinggi, misalnya aplikasi, analisis, sintesis, 

dan evaluasi. Dapat pula digunakan untuk mengukur aspek 

psikomotor.  Tugas dapat diberikan setiap akhir pembelajaran atau  

akhir silabus pembelajaran dengan tujuan untuk pengayaan materi. 

Proyek merupakan bentuk tugas yang bersifat kompleks dan 

membutuhkan jawaban berupa hasil kerja. Proyek dapat melibatkan 

serangkaian kegiatan yang sistematis dalam waktu yang relatif lama. 

Misalnya pembuatan laporan kegiatan. Laporan kegiatan memerlukan 

serangkaian aktivitas pengumpulan dan pengorganisasian data, 

analisis data, dan penyajian data. Pembuatan suatu bentuk karangan, 

misalnya karya ilmiah, naskah drama, dan pembuatan majalah dinding 

dapat diberikan dalam bentuk proyek. Proyek dapat diberikan 

sebanyak dua atau tiga kali dalam satu semester. 

Portofolio adalah kumpulan pekerjaan seseorang yang dalam 

bidang pendidikan berarti kumpulan dari tugas-tugas siswa. Penilaian 

portofolio pada dasarnya adalah penilaian terhadap karya-karya 

individu untuk suatu mata pelajaran tertentu. Semua tugas penulisan 

yang dikerjakan siswa dalan jangka waktu tertentu, misalnya satu 

semester dikumpulkan, kemudian dilakukan penilaian.   

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

penilaian portofolio  yang antara lain sebagai berikut : (1) karya yang 

dikumpulkan benar-benar merupakan karya siswa yang bersangkutan 

(2) karya siswa yang dijadikan contoh pekerjaan yang akan dinilai 

haruslah yang mencerminkan perkembangan, (3) kriteria yang dipakai 

untuk menilai portofolio haruslah telah ditetapkan sebelumnya, (4) 

siswa diminta menilai secara terus-menerus hasil portofolionya, (5) 
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perlu dilakukan pertemuan dengan siswa yang dinilai. Selain itu, 

penilaian portofolio memiliki karakteristik tertentu yang berbeda 

dengan tes bentuk  objektif sehingga penggunaannya juga harus 

sesuai dengan tujuan atau kemampuan dasar dan substansi yang  

akan diukur. 

 

E. Tes Bahasa Jawa 
Dalam pembelajaran bahasa, tes juga merupakan alat ukur 

yang paling banyak digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar 

berbahasa. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur kemampuan-

kemampuan berbahasa baik yang bersifat diskrit maupun yang 

bersifat global atau integratif. Tes bahasa Jawa ada empat macam, 

yaitu tes mendengarkan, tes berbicara, tes membaca, dan tes 

menulis. 

 

1. Tes Mendengarkan 
Tes mendegarkan untuk mengukur kompetensi siswa 

menangkap dan memahami informasi yang diterima melalui 

pendengaran, Tes mendengarkan pada dasarya lebih bersifat kognitif. 

Pada jenjang yang lebih tinggi dapat dideskripsikan sebagai 

kemampuan menganalisis dan menyimpulkan suatu pesan yang 

disampaikan secara lisan. Tes mendengarkan diselenggarakan 

dengan memperdengarkan wacana lisan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung (melalui rekaman). Tes mendengarkan dapat 

berupa tugas yang harus dikerjakan siswa atau pertanyaan yang 

harus dijawab siswa. Jawaban bisa berupa uraian atau pilihan, contoh 

wacana yang diperdengarkan :  

Sarna : Dhik Kardi penjenengan menika nanem menapa? 

Kardi  : Nanem jeram siyem 

Sarna : Menapa benten kaliyan jeram keprok? 
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Kardi : Sejatosipun nunggal jinis, menawi jeram siyem kulitipun 

tipis, alus, lan rekaos dipunonceki, nanging menawi jeram 

keprok kulitipun kandel radi kasar, lan gampil dipunonceki. 

 

Pertanyaan Uraian 

1. Sinten ingkang nanem jeram? 

2. Ingkang dipuntanem jeram menapa? 

3. Kados pundi titikanipun jeram keprok menika?  

4. Menapa bentenipun jeram siyem kaliyan jeram keprok menika? 

 

Pertanyaan pilihan 

Titikanipun jeram siyem menika …. 

     a. kulitipun tipis, alus, gampil dipunonceki. 

     b. kulitipun alus, tipis, rekaos  dipunonceki 

     c. kulitipun kasar, kandel, gampil dipunonceki 

     d. kulitipun kandel, alus, gampil dipunonceki 

 

2. Tes Berbicara  
Mengevaluasi kemampuan berbicara seseorang merupakan 

suatu gegiatan yang sulit. Tes kemampuan berbicara tidak hanya 

mengevaluasi kemampuan memahami apa yang diucapkan tetapi juga 

mengevaluasi kemampuan mengkomunikasikan gagasan yang tentu 

saja mencakup kemampuan menggunakan kata, kalimat, dan wacana 

yang diklasifikasikan sebagai menggunakan keterampilan 

(psikomator)  sekaligus mencakup kemampuan kognitif dan afiktif.  

Dalam proses mengajar, guru sering melakukan tes berbicara 

secara informal, misalnya dengan meminta siswa berbicara atau 

bercerita. Tes tersebut sering kali dilakukan tanpa dirancang dengan 

baik terlebih dahulu dan ucapan siswa pada saat berbicara juga tidak 

direkam. Siswa diminta berbicara, guru mendengarkan dan langsung 

memberi nilai. Penilaian seperti ini tidak memenuhi syarat evaluasi 
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yang baik. Dalam evaluasi berbicara akan lebih baik jika penilaiannya 

disusun secara cermat. Tes berbicara pada umumnya mencakup 

aspek ucapan, intonasi, pilihan kata, organisasi isi, dan kelancaran. 

Dalam tes berbicara bahasa Jawa harus meliputi pocapan ‘pelafalan’, 

polatan tindak tanduk berbahasa’, dan patrap/ penerapan unggah-

ungguh basa ‘Penerapan kaidah berbahasa’ 

Tes berbicara dapat diselenggarakan secara terkendali atau 

terpimpin dan secara bebas. Penyelenggaraan tes berbicara secara 

terkendali dapat berupa menceritakan gambar atau menceritakan 

kembali yang telah disampaikan sebelumnya secara lisan atau tertulis. 

Dalam penyelenggaraan tes berbicara secara bebas, siswa diberi 

kebebasan untuk menentukan sendiri masalah yang ingin dibicarakan. 

Dalam hal ini guru dapat menyediakan pilihan topic dan batasan 

waktu. Aspek yang dinilai dalam tes berbicara adalah diksi, intonasi, 

pelafalan, struktur, organisasi isi, dan kelancaran. 

 

3. Tes Membaca 
 Pada dasarnya tes membaca itu meliputi tes perbuatan dan 

tes pemahaman isi bacaan. Tes perbuatan antara lain tes membaca 

indah, membaca teks, membaca susunan acara, dll. Aspek yang 

dinilai adalah ketepatan intonasi, pelafalan, dan kelancaran. Tes 

pemahaman isi bacaan atau tes membaca pemahaman untuk 

mengukur kemampuan siswa memahami isi atau informasi yang 

terdapat dalam wacana tulis. Dengan demikian yang dinilai adalah 

ketepatan isi atau pemehaman isi bacaan. Tes ini dapat berupa 

pertanyaan yang dijawab secara uraian dan pilihan untuk menjawab 

pertanyaan dari apa yang telah dibacanya. Selain bentuk tes tersebut, 

tes membaca dapat berupa meringkas, menceritakan kembali, dan 

cloze seperti berikut: 

Widhi tuku buku ing Gramedia diterake ibune. Ibune ya arep 

………. Jaya Baya. Panjenenganipun remen ………… kalawarti basa 
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Jawa, amarga akeh seserepane.  Saiki Widhi ya seneng ……………… 

kalawarti basa Jawa.   
   

4. Tes Menulis 
Kemampuan menulis mencakup aspek pemakaian ejaan, 

pungtuasi, struktur kalimat, kosa kata, serta penyusunan paragraf. 

Oleh karena itu, dalam evaluasi menulis juga harus memperhatikan 

aspek tersebut. Tes menulis dapat diselenggarakan secara bebas dan 

terpimpin. Tes menulis secara bebas, siswa diberi kebebasan  untuk 

menentukan sendiri masalah yang ingin ditulis. Dalam hal ini guru 

dapat menyediakan pilihan topik dan batasan jumlah kata. 

Penyelenggaraan tes menulis secara terpimpin dapat berupa 

menceritakan gambar atau menceritakan kembali yang telah 

disampaikan sebelumnya secara lisan atau tertulis, menyusun kalimat 

berdasarkan kata-kata yang telah disediakan, menyusun laporan, 

dikte, terjemahan, melanjutkan tulisan, pembentukan kata dalam 

wacana dan penerapan ejaan. Tes Pembentukan kata:  

Jumbuh kaliyan asas demokrasi Pancasila, nagari kita (wonten) 

pemilu. Amargi nagari kita (dhasar) kedaulatan rakyat. Dene kangge 

(tindak) kedaulatan rakyat (betah) wakil rakyat ingkang (pilih) lumantar 

pemilu. Dados pemilu menika satunggaling sarana kangge (pilih) 

wakil-wakil rakyat ingkang kapitados. 

 

F. Kisi-kisi Sistem Penilaian 
Untuk dapat melaksanakan penilaian berkelanjutan secara 

terencana dan terprogram perlu disusun kisi-kisi penilaian yang 

menyeluruh dengan mencakup seluruh kompetensi dasar untuk setiap 

semester. Pada prinsipnya kisi-kisi merupakan acuan yang harus 

diikuti oleh penulis butir-butir soal suatu ujian sehingga siapa pun 

penulisnya akan menghasilkan instrumen tes yang lebih kurang 

setingkat dalam hal cakupan materi dan tingkat kesulitan. Kepatuhan 
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penulis soal pada kisi-kisi akan menjamin alat tes yang dihasilkan 

dapat memenuhi tuntutan validitas dan reliabilitas isi.  

Kisi-kisi merupakan tabel matriks yang berisi spesifikasi soal-

soal yang akan disusun. Matriks kisi-kisi soal terdiri atas lajur kolom 

dan baris. Lajur kolom berisikan kompetensi dasar, indikator, aspek 

dan jenjang,  jenis tagihan, teknik, bentuk instrumen, keterangan. 

Lajur baris berisi pernyataan-pernyataan atau uraian yang ditunjuk 

pada lajur kolom.  

Lajur kompetensi dasar dan indikator diisi sesuai dengan 

pengembangan kompetensi dasar dan indikator pada silabus 

pembelajaran yang bersumber dari kurikulum. Jenjang berpikir dapat 

diisi oleh Aspek kognitif, psikomotor, atau afektif.  

Kolom Jenis tagihan diisi dengan bentuk instrumen tes dan 

nontes. Tes terdiri atas  tertulis, tes lisan, tes perbuatan/unjuk kerja. 

Teknik tes dapat berupa kuis yang mencakupi pertanyaan 

lisan/tertulis, isian singkat, menjodohkan, pilihan ganda, unjuk kerja 

dalam waktu singkat  Dapat pula dengan teknik  tes harian yang terdiri 

atas pertanyaan lisan/tertulis, isian singkat, menjodohkan, pilihan 

ganda, esai/uraian, unjuk kerja. Jenis tagihan nontes dapat 

menggunakan teknik observasi yang dilengkapi dengan panduan 

observasi, angket yang dilengkapi dengan kuesioner, wawancara 

yang dilengkapi dengan panduan wawancara, tugas, proyek, dan 

portofolio yang dilengkapi dengan rubrik. Kolom keterangan dapat diisi 

dengan contoh instrumen, jumlah soal, atau keterangan lain yang 

diperlukan untuk memperjelas pengembangan instrumen.  

Kisi-kisi umum  itu sendiri disusun untuk berbagai keperluan, 

misalnya  untuk tes  tengah semester, akhir semester, atau tes yang 

lain. Untuk tes kemampuan berbahasa yang bersifat terpadu misalnya, 

dapat disusun kisi-kisi untuk mengukur kemampuan mendengarkan 

dan membaca, berbicara dan membaca, membaca dan menulis, dan 

lain-lain.  
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Contoh Format Kisi-Kisi 
Mata Pelajaran :  

Kelas/Semester : 

SK  :  

 

TUJUAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 

KD 

DAN 

IND 

MATERI 

POKOK 

ASPEK/ 

JENJANG

JENIS 

TEGIHAN

TEKNIK BENTUK 

INSTR 

KETERANGAN

       

       

 
Keterangan: 
KD DAN INDIKATOR =  Diambil dari kurikulum/silabus 

ASPEK/JENJANG =  Kognitif  

  Psikomotor  

  Afektif  

JENIS TAGIHAN =  Tes, Nontes 

TEKNIK = Tes: kuis, tes harian, Nontes: observasi, 

angket, wawancara, tugas, proyek, portofolio 

BENTUK INSTR =  Tes: Pertanyaan lisan/tertulis, Pilihan Ganda, 

Jawaban Singkat, Menjodohkan, Melengkapi, 

Benar Salah, esai terbatas, esai terbuka 

(disertai rubrik),  unjuk kerja (dilengkapi rubrik) 

KETERANGAN = Contoh soal, jumlah soal, penjelasan lain yang 

diperlukan 
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LATIHAN 

A. Buatlah kisi-kisi soal dengan kompetensi dasar sebagai berikut. 

1. Mendengarkan berita di radio ! 

2. Berdiolog dengan orang yang lebih tua dengan menggunakan 

unggah-ungguh berbahasa yang sesuai ! 

3. Mengapresiasi cerita rakyat yang ada di wilayah siswa ! 

4. Menulis surat kepada kakek ! 

 

B. Buatlah item soal yang sudah dibuat kisi-kisinya berdasarkan 

kompetensi dasar tersebut ! 
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BAB I PENDAHULUAN  
 
 

1. Konsep Media Pembelajaran 
Konsep media pendidikan mempunyai riwayat perkembangan 

tersendiri. Pada awalnya dikenal istilah alat bantu ajar (teaching aid) 

atau alat peraga, yang umumnya berupa alat bantu visual seperti 

gambar, model (tiruan), benda sebenarnya, objek dan alat lain yang 

dapat memberikan pengalaman kongkrit, tetapi tidak menyangkut 

hubungannya dengan instruksional atau pembelajaran. Alat peraga 

terlepas dari kurikulum dan tidak dilibatkan dalam proses 

pengembangan instruksional. 

Pada tahun 1950 mulai berkembang teknologi audio dan alat 

visual. Teknologi komunikasi saat itu berpengaruh pada dunia 

pengajaran sehingga dalam kegiatan belajar mengajar digunakan 

Audio Visual Aid (AVA) bukan AudioVisual Instruction. Mulai saat itu 

alat bantu ajar beralih fungsi menjadi alat penyalur pesan. 

Media pembelajaran adalah salah satu komponen atau sub 

set dari sumber belajar, demikian sebuah pernyataan yang 

dikemukakan oleh AECT (Association of Educational and 

Communication Technology) sebuah lembaga di Amerika yang 

menangani bidang teknologi pendidikan dan komunikasi. Dalam 

teknologi instruksional unsur inti pembelajaran adalah (1) subjek 

belajar dan (2) sumber belajar. Dalam proses pembelajaran,  subjek 

belajar merupakan titik pusat perhatian yang harus selalu 

bersinggungan dengan sumber belajar  (AECT, 1977: 155). 

Sumber belajar meliputi: pesan, orang, bahan, alat, teknik, 

dan, setting atau lingkungan. Media pembelajaran berfungsi sebagai 

saluran bagi tersampaikannya pesan/ informasi kepada subjek belajar 

(learner). 

Media digunakan oleh pengajar untuk membantu memperjelas 

tujuan pengajaran. Media harus memiliki fungsi mampu menciptakan 
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pembelajaran yang  lebih efektif dan efisien. Tujuan menggunakan 

media adalah untuk menyerderhanakan pengajaran, proses belajar 

mengajar menjadi lebih mudah dan menyenangkan.  

Media yang efektif harus memenuhi syarat : 

a). Sederhana dan to the point.  

b). Relefan dan tepat guna untuk tujuan tertentu.  

c). Esensial atau penting.  

d). Menarik dan menantang, menghemat waktu.  

Media harus dipilih berdasarkan atas ketersediannya dan 

perannya menyederhanakan masalah. Media pengajaran seharusnya 

memiliki sejumlah keunggulan dalam proses belajar mengajar. Media 

mampu menjadi suplemen bagi informasi lisan sehingga dengan 

demikian bentuk pembelajaran ‘ceramah’ dapat diminimalisir. Media 

harus mampu menumbuhkan minat belajar, mampu menumbuhkan 

semangat berkompetisi, menantang, dan penguatan (reinforchange). 

Media mampu memberikan dukungan pengajaran yang sulit dijelaskan 

secara lisan. 

 

2. Jenis Media Pembelajaran 
Secara teoretis, banyak ahli mengklasifikasi jenis-jenis media 

pembelajaran. Agar supaya tidak membingungkan, aneka ragam 

media itu dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, ditentukan oleh 

beraneka ragam tujuan pembelajaran dan adanya perbedaan 

ketersediaan bahan di sekolah. Subagyo (2000), mengelompokkan 

jenis media di sekolah berikut. 

a. Media asli/tiruan. 

− Spesimen makhluk hidup maupun tidak hidup 

− benda asli bukan makluk hidup 

− Model tiruan benda asli(yang diperkecil atau diperbesar) 

misalnya model irisan, penampang, miniatur, replika, model 



 

 

9-3 Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran

perbandingan, model utuh, model susunan, model kerja, 

boneka, globe, maket. 

b. Media grafis 
Media grafis ialah semua media yang berupa tulisan / gambar, 

antara lain 

− Media chart yaitu penyajian diagramatik meliputi : tree chart, 

root chart, flow chart, media bagan petunjuk / penuntun, bagan 

waktu, bagan bongkah,   bagan pandang tembus. 

− Media grafik : grafik batang, grafik gambar atau pictograph, 

grafik garis, gafik bentuk peta, dan grafik lingkaran ( grafik pie ) 

− Media poster. 

− Karikatur. 

− Still picture / foto. 

− Media papan. 

− Media peta. 
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c. Media proyeksi. 
Ada dua macam, ialah media proyeksi diam dan bergerak, dan ada 

pula disertai suara. 

 
 

d. Media audio. 
Termasuk media audio ialah kaset audio, audio cd, dan radio. 
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e. Media pandang dengar 

Media audio visual diam, ialah slide suara slide suara dan film strip, 

dan yang bergerak misalnya video, tv,vcd,dvd. 

 
 



 

 

9-6 Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran

f. Media cetak 
Media cetak misalnya hand out, buku, modul,brosur, liflet, majalah, 

koran, album. Media cetak juga ada yang ditampilkan dengan 

komputer yang berisi bahan ajar dan sumber lain dari internet. 

               
 
 
3. Media Pembelajaran Bahasa. 

Media pembelajaan bahasa yang tersebar di seluruh pelosok 

tanah air terentang dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga PT. 

Macamnya pun berbeda-beda,  Beberapa jenis media dapat 

dipergunakan untuk mengajarkan bahasa, di antaranya (1)gambar 

diam (still pictures), (2)media grafis (grafik, diagram, peta), (3)media 

papan (papan flanel, papan tempel, papan magnet, papan paku, papan 

kantong), (4)real materials, people (benda asli dan orang), (5)diorama, 

(6)audio recording (rekaman suara), (7)audiovisual recording (VCD, 

DVD), dan (8)media pembelajaran mandiri berbasis komputer (CD 

interaktif, powerpoint, dll). 
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a. Surat Kabar: Media Teks yang Mudah Didapatkan 
Pembelajaran bahasa Indonesia tak lepas dari belajar 

membaca, menulis, menyimak, berbicara, dan sastra. Aktivitas 

membaca merupakan awal dari setiap pembelajaran bahasa. Dengan 

membaca, siswa dilatih mengingat, memahami isi bacaan, meneliti 

kata-kata istilah dan memaknainya. Selain itu, siswa juga akan 

menemukan informasi yang belum diketahuinya. Dari hasil membaca, 

siswa dilatih berbicara, bercerita dan mampu mengungkapkan pen-

dapat juga membuat kesimpulan. 

Bagaimana menciptakan situasi pembelajaran bahasa 

Indonesia agar lebih menarik? Media apa saja sebagai pendamping 

buku teks? Selain buku teks, ada media cetak lainnya yang dapat 

mendukung proses pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya majalah 

atau surat kabar? 

Sejumlah pertanyaan di atas selayaknya hadir di tengah-

tengah guru bahasa Indonesia ketika mempersiapkan diri untuk 

memulai pekerjaannya sebagai tenaga akademis profesional. Media 

pembelajaran tidaklah harus selalu sesatu yang mahal dan 

berteknologi tinggi. Koran atau surat kabar dapat dipilih sebagai satu 

alternatif media pembelajaran bahasa yang murah dan mudah 

didapatkan. Persoalan yang muncul adalah bagaimana menyiapkan 

media  yang bersumber dari koran tersebut menjadi sesuatu yang 

menarik dan menimbulkan rangsangan belajar. Persoalan panjang 

pendeknya wacana merupakan pertimbangan pertama dalam 

menyiapkan media koran. Pertimbangan kedua adalah tingkat 

keterbecaan teks atau tingkat kesulitan teks. Persoalan berikutnya 

adalah menentukan tema dan gaya bahasa yang menarik. 
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Gambar 1. Iklan Surat Kabar Sebagai Media Pembelajaran 

Bahasa 

 

b. Media Grafis: Dari Gambar Sederhana hingga yang 
Memanjakan Mata 

Media grafis adalah media yang mengutamakan aspek visual 

atau sesuatu yang dapat dilihat wujudnya, sehingga media grafis ini 

sering juga disebut sebagai media visual dasar. 

Media grafis mempunyai variasi bentuk yang sangat banyak, 

mulai dari yang sederhana sampai dengan media yang sangat 

kompleks. Dalam pembelajaran bahasa, media grafis dapat berdiri 

sendiri dalam bentuk gambar diam (still picture), poster, caption, grafik, 

peta, maupun diagram. Namun pada bagian lain, media grafis dipakai 

atau merupakan bagian yang integral dari media lain, seperti: media 

OHT, Slide Suara, Video, Televisi, dan Film. 
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Media grafis sederhana dalam pengajaran bahasa umumnya 

dipakai dalam bentuk kartu untuk mengenalkan kosakata, fungsi kata,  

dan pembentukan wacana.  

 

         
Gambar 2. Media grafis untuk mengenalkan kosakata, subtitusi 

subjek, subtitusi objek, dan perluasan frasa.  

 

 

   
Gambar 3.  Media grafis untuk mengenalkan kata kerja dan 

perluasan wacana. 

 

Model gambar sederhana seperti di atas sering disebut 

sebagai “stick figure” yakni gambar yang hanya berupa garis-garis 

pokok saja, namun sudah dapat menggambarkan maksud dengan 

jelas. Media ini sangat cocok untuk melatih keterampilan berbicara 

secara spontan dengan menggunakan pola-pola kalimat tertentu. 
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Media grafis berupa gambar yang lebih visual dapat diambil 

dari sumber-sumber yang sudah jadi seperti koran, majalah, buku, 

poster, dan lain sebagainya yang di fotocopy atau dibuat transparansi. 

Guru tidak perlu membuat gambar atau melukis sendiri, namun dapat 

memanfaatkan gambar-gambar yang sudah diterbitkan dalam bentuk 

surat kabar, majalah, buku, poster, kalender, maupun gambar yang 

diunduh dari internet. Model pembelajarannya adalah mengarang atau 

menceriterakan. 

 
Gambar 4.  Media grafis untuk mengajarkan keterampilan menulis 

dan berbicara 

 
c. Media Audio: Penyimpanan dan Perekaman Suara 

Media audio berupa bahan rekam suara dalam bentuk kaset 

recorder, CD Audio, serta MP3, merupakan media auditif yang dapat 

dipergunakan untuk mengajarkan topik-topik pembelajaran yang 

bersifat verbal seperti pengucapan bahasa. Untuk pengajaran bahasa 

asing media ini tergolong tepat karena bila secara langsung diberikan 
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tanpa media sering terjadi ketidaktepatan yang akurat dalam 

pengucapan pengulangan dan sebagainya. 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, media audio lazimnya 

dipergunakan untuk melatih keterampilan mendengarkan, seperti 

misalnya mendengarkan cerita, berita, ataupun bahasa iklan. Setelah 

memperdengarkan rekaman audio guru dapat menanyakan kepada 

siswa tentang isi wacana yang diperdengarkan. 

Proses belajar mengajar yang menggunakan media ini harus 

memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut. 

• Suara harus menghadirkan “citraan” atau penggambaran sesuatu 

yang nyata 

• Hindari kata-kata  yang cenderung abstrak dan definitif  

• Perbanyak contoh dengan benda dan “action” 

• dongeng dapat dijadikan sebagai satu alternatif 

• tembang/ lagu/ nyanyian juga suatu alternatif 

Pembuatan media kaset audio ini termasuk mudah, hanya 

membutuhkan alat perekam, musik pengiring dan narasumber yang 

dapat melafalkan bahasa dengan baik. 

 

d. Media Pembelajaran Berbasis Audio Visual 
Saat ini sudah cukup banyak dan tersedia di sekolah-sekolah 

media audio visual dalam kemasan keping VCD terutama yang 

diproduksi oleh PUSTEKOM DEPDIKNAS. Namun demikian 

ketersediaan media audio visual tersebut bukannya tanpa masalah. 

Sejumlah guru melontarkan keluhan-keluhan berkaitan dengan 

penggunaan media tersebut ketika digunakan dalam proses 

pembelajaran di kelas. Materi yang ada dalam VCD terkadang sudah 

out of date, durasi terlalu panjang, dan tidak sesuai dengan kebutuhan 

kelas. 

Untuk itulah diperlukan kerja inovatif guru dalam menyiapkan 

media audio visual. Saat ini guru dapat berkreasi sendiri membuat 
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media pembelajaran inovatif  yang berbasis audio visual. Dengan 

sedikit kerja kelompok, para guru dapat memproduksi sendiri program 

vidoe pembelajaran yang dirancang sendiri sesuai kebutuan guru di 

kelas. 

Langkah yang harus dilakukan adalah (1) menyiapkan 

skenario produksi media aduio visual, (2) mengenal dan memahami 

penggunaan kamera video recorder, (3) mengenal dan mampu 

melakukan editing gambar dengan program-program sederhana. 

Kerja kelompok dapat dilakukan oleh guru-guru yang berada 

dalam satu gugus, atau rumpun mata pelajaran yang hampir sama, 

dengan penyiapan naskah produksi video pembelajaran sesuai 

kompetensi tingkat satuan pendikan secara kompetitif. 

 

4. Langkah Penulisan Naskah atau skenario Video Pembelajaran. 
Naskah untuk pembuatan video lazim dikenal dengan istilah 

skenario. Skenario merupakan bentuk tertulis dari gagasan atau ide 

yang menyangkut penggabungan antara gambar dan suara, 

dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembuatan media film. Menurut 

Kemp dan Baker (dalam Santosa, 2004), urutan atau langkah dalam 

menyusun naskah video pembelajaran adalah sebagai beikut. 

a. Menganalisis Masalah dan Kebutuhan 
Guru sebagai penulis naskah harus dapat memilih dengan tepat 

kebutuhan apa yang akan ditulis untuk divisualisasikan dalam 

bentuk video. Langkah strategisnya adalah: (1) identifikasi masalah, 

(2) analisisi kebutuhan, (3) priorotas pemecahannya. Masalah yang 

dimunculkan bersumber dari masukan kegiatan-kegiatan proses 

pembelajaran. 

b. Merumuskan Kompetensi Pembelajaran 
Kompetensi pembelajaran yang akan divisualisasikan hendaknya 

dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang sesuai dengan 

standard kompetensi maupun kompetensi dasar. Media audio 
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visual yang disiapkan harus memperhatikan kompetensi dan 

indikator keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi. 

c. Menyusun Garis Besar Isi Program 
GBIP disusun berdasarkan kompetensi yang telah ditetapkan yang 

kemudian dikembangkan menjadi: (1) tujuan program, (2) 

kemampan atau pengalaman belajar yang diharapkan dapat 

dicapai oleh siswa. 

 

Contoh Sinopsis Media Audio Visual 
KERJA KERAS PEMBUAT BATU BATA 

INDOSIAR 
 

Reporter : Asep Syaifullah  
Juru Kamera : Damar Galih 

Penyunting Gambar : Bagus Andriansari 
Lokasi : Bekasi, Jawa Barat 

Tayang : Rabu, 25 Juli 2007 Pukul 12.30 WIB  

Para pekerja ini bekerja tak mengenal lelah. Terik 
matahari, tidak menjadi halangan bagi mereka. Menggali 
tanah merupakan pekerjaan rutin mereka sehari-hari. Tanah 
ini digunakan sebagai bahan baku untuk membuat bata.  

Pekerjaan disini dilakukan secara berkelompok. 
Setiap kelompoknya terdiri dari 5 sampai 7 orang. Ranin 
merupakan salah seorang pekerja. Dia bersama 2 orang 
temannya setiap hari bekerja menggali tanah, dan 
mengolahnya dengan dicampur sekam. 

Tanah dibawa dengan menggunakan gerobak, siap 
dicetak menjadi batu bata. Upah yang diterima Ranin dalam 
sehari sekitar 40 ribu rupiah. Upah ini diterimanya bila 
mencetak 15 ribu batu bata. 

Uang yang diterimanya digunakan untuk keperluan 
hidup sehari–hari, dan biaya sekolah anaknya. Kehidupan 
Ranin dan teman-temannya disini tergantung kemurahan 
hati pemilik pabrik. 

Di tempat pembuatan batu bata ini, tidak hanya kaum 
pria saja yang bekerja. Wanita juga bekerja tidak kalah 
kerasnya. Yeni, ibu dua anak ini bekerja sebagai penyusun 
batu bata. Dari pekerjaan ini setiap harinya dia mendapat 
upah 8 sampai 10 ribu rupiah. Tergantung berapa banyak 
jumlah batu bata yang berhasil disusunnya. 

Selain Yeni ada juga Titin yang masih berusia muda. 
Dia bekerja sebagai pembawa batu bata yang telah kering 
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ke dalam tungku pembakaran. Batu bata disusun rapi 
ditungku sebelum dibakar.  

Dari pekerjaan ini, dia mendapat upah 7 sampai 10 
ribu rupiah per harinya. Sulitnya mencari pekerjaan dan 
desakan kebutuhan hidup, memaksa sebagian orang bekerja 
apa saja untuk bertahan hidup. Salah satunya dengan 
bekerja di pabrik bata. Pekerjaan kasar tidak menjadi 
masalah, yang terpenting mendapat uang untuk makan dan 
menghidupi keluarga.(Helmi Azahari/Ijs) 

 

Contoh Skenario  Video Pembelajaran 
EKSPRESI DALAM BERMAIN PERAN 

IRENE SUSIDA WB 
SMP KRISTA MITRA SEMARANG 

 

TEASER 
Berbagai ekspresi yang dilakukan oleh beberapa siswa 
 
SCENE SATU 
INT. PANGUNG KOSONG. PAGI 
Sebuah pangung kosong. Seorang pembawa acara masuk dalam 
frame dengan balutan senyum yang hangat dan tatapan yang 
tenang.  
 
NARATOR 
Pada hakekatnya, manusia adalah makhluk sosial yang 
membutuhkan kehadiran sesamanya sebagai bagian dari 
kebutuhan untuk hidup bermasyarakat. Bukan tidak mungkin, 
interaksi antara satu individu dengan individu yang lain, 
memunculkan berbagai macam persoalan sosial, yang pada 
akhirnya akan mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat 
dimana individu-individu tersebut tinggal. Perasaan dalam 
memaknai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masing-masing 
individu, secara sadar maupun tidak, dapat terekspresikan melalui 
sikap dan perbuatan yang mereka lakukan. Aktualisasi perasaan 
manusia yang diperlihatkan melalui pandangan air muka, dalam 
drama, dikenal dengan istilah ekspresi. Sebuah peran dapat 
dengan mudah digambarkan perwatakkannya melalui satu ekspresi 
yang tepat. Jika sudah demikian, alur cerita sebuah          
pementasan drama akan mengalir secara alami, sehingga tentu, 
cerita akan mudah untuk diikuti ke mana alurnya. 
 
SCENE DUA 
EXT. RUANG TERBUKA. SORE. 
Sekelompok anak sedang bermain riang gembira. 



 

 

9-15 Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran

 
VO: 
Anak-anak memiliki dunia yang menyenangkan. Mereka akan 
merasa bebas bila diberi kesempatan untuk bermain. Lihatlah 
betapa riang gembiranya mereka. Tak seorangpun yang tidak 
tersenyum. Cucuran keringat yang deras membasahi wajah seakan 
tidak menyurutan keriangan mereka. 
 
SCENE TIGA 
EXT. KANTIN. PAGI. 
Kesibukan di sebuah kantin sekolah. Dua orang petugas kantin 
tengah sibuk melayani para siswa yang hendak membeli makanan 
dan minuman. 
 
VO: 
Tanggung jawab dapat membuat seseorang begitu serius dalam 
menjalankan tugasnya. Lihatlah para petugas katin ini! Wajah 
mereka mengekspresikan betapa seriusnya mereka. Mereka harus 
dengan cepat melayani para siswa yang sudah tidak sabar ingin 
makan dan minum. 
 
Seorang siswa berusaha mencuri-curi kesempatan untuk 
mengambil makanan tanpa sepengetahuan petugas. 
VO: 
Di sisi lain, para petugas kantin ini juga harus mengawasi 
dagangan mereka dari tangan-tangan yang tidak bertanggung 
jawab. 
 
 
SCENE EMPAT 
EXT. GERBANG SEBUAH SEKOLAH. PAGI. 
Seorang satpam sekolah yang  ramah menyambut kedatangan 
seorang tamu. 
 
VO: 
Tanggung jawab memang harus dilsaksanakan dengan serius, 
namun bukan berarti, dengan ekspresi yang serius pula, yang 
seringkali menciptakan suasana yang kuang nyaman. Seorang 
anggota satpam saat melaksanakan tanggung jawabnya dituntut 
untuk selalu waspada, disiplin dan cermat. Di sisi lain, seorang 
anggota satpam sekolah juga dituntut untuk selalu bersikap ramah 
dihadapan para tamu sekolah. Lihatlah bagaimana seorang 
anggota satpam sekolah ini bersikap ramah kepada seorang tamu 
sekolah. 
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SCENE LIMA 
INT. KELAS. PAGI. 
Seorang guru tengah mengawasi sebuah proses ujian di sebuah 
kelas. 
 
VO: Bagaimana tanggung jawab para siswa dan guru ini? satu 
contoh bahwa tanggung jawab dapat membuat seorang serius 
dalam menjalankan tugasnya. Para siswa dan guru ini dapat 
menjadi contoh.  
 
SCENE ENAM 
EXT. LAPANGAN BASKET. SORE 
Dua tim basket 3 on 3 hampir berada di ujung sebuah 
pertandingan, sampai seorang pemain berhasil memasukan bola 
yang membuat timnya memenangkan pertandingan itu. 
 
VO: 
Kepuasan setelah melampaui perjuangan yang panjang tergambar 
dalam ekspresi pemain basket ini. Kegembiraan jelas terpancar dari 
wajahnya yang berpeluh. Bersama-sama rekan satu timya, mereka 
meluapkan kegembiraan yang sama. 
  
SCENE TUJUH 
INT. PANGGUNG KOSONG. PAGI 
 
NARATOR: 
Dari awal tayangan kita telah menyaksikan berbagai macam 
ekspresi dari berbagai orang dalam berbagai suasana. 
Apakah yang dimaksud dengan ekspresi? 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga, dituliskan 
bahwa ekspresi adalah pandangan air muka yang memperlihatkan 
erasaan seseorang. Gambaran perasaan adi tampak dengan jelas 
dalam masing-masing tokoh. Dalam drama ekspresi sagat penting. 
Seseorang yang memerankan satu tokoh harus menjiwai 
karakteristik tokoh yang diperankannya. Dengan penjiwaannya, 
maka diharapkan akan terpancar dalam ekspresinya. Seorang 
pemain drama harus mampu keluar dari watak dirinya ketika ia 
memerankan seorang toko. Dia harus dapat mengekspresikan 
dengan tepat watak tokoh yang diperankannya. Ini tidak, mudah 
diperlukan latihan yang berulang-ulang. Latihan ini dapat dilakukan 
dengan tahap-tahap yang sederhana. Misalnya dengan membawa 
kita ke suasana yang mendukung jalan cerita. Sebagai contoh saat 
kita memerankan seorang anak yang tidak lulus kita dapat 
membayangkan segala hal yang bisa membuat kita sedih sehingga 
ekspresi kita akan sesuai. 
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JUMP TO SCENE 8 
Bagaimana dengan ekspresi yang lain? Mari kita saksikan 
tayangan berikut! 
 
SCENE DELAPAN 
INT. RUANG KELAS KOSONG. SIANG 
Seorang anak yang sedang sedih sendiri, melamun, dan air mata 
menetes di atas pipinya 
 
SCENE SEMBILAN 
INT. KELAS. PAGI. 
Seorang guru dengan sabar membimbing siswanya belajar 
 
SCENE SEPULUH 
INT. KELAS. PAGI 
Seorang siswa dengan sangat gembira meloncat-loncat karena 
mendapatkan nilai bagus 
 
SCENE SEBELAS 
INT. KELAS. PAGI 
Seorang siswa yang dengan sangat serius mengajari teman-
temannya bermain gitar 
 
SCENE DUA BELAS 
INT. PANGGUNG KOSONG. PAGI 
Narator masuk frame 
 
 
NARATOR 
Pada tayangan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa ekspresi 
yang tepat adalah kunci sebuah peran dapat tergambarkan 
perwatakannya dalam sebuah pemen tasan drama. Semoga 
tayangan ini dapat menginspirasi anda untuk lebih melatih berbagai 
macam ekspresi perasaan manusia. 
 
Narator keluar. 
 
 
Selesai. 
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BAB I  PENDAHULUAN 
 

A. Tujuan 
Tujuan Pelatihan ini adalah sebagai berikut. 

1. Memberi bekal kepada peserta pelatihan tentang konsep penelitian 

tindakan kelas. 

2. Memberi pengalaman kepada peserta pelatihan untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas. 

3. Meningkatkan kompetensi peserta pelatihan dalam menyusun 

proposal penelitian, melakukan penelitian, dan menyusun laporan 

penelitian. 

 

B. Manfaat 
Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui materi ini 

bersifat langsung dan bersifat tidak langsung. Manfaat secara 

langsung yang diharapkan dapat dirasakan adalah adanya tambahan 

pengetahuan dan pemahaman tentang penelitian tindakan kelas. 

Secara tidak langsung, kegiatan pelatihan ini akan dapat memperbaiki 

proses pembelajaran bahasa Jawa yang selama ini dirasakan belum 

berhasil. 

 

C. Strategi 
Strategi yang digunakan dalam pelatihan ini melalui dua jenis 

kegiatan, yaitu penyampaian materi dan pelatihan menyusun proposal 

penelitian. Penyampaian materi perlu dilakukan karena sebelum 

peserta mempraktikkan menyusun proposal penelitian  terlebih dahulu 

harus paham konsep dasar penelitian tindakan kelas. Pelatihan 

dilakukan untuk semakin meningkatkan kompetensi peserta pelatihan 

dalam melakukan penelitian tindakan kelas. 

 



BAB II   PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
 

 
A. PENDAHULUAN 

Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu jenis penelitian 

dengan pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan dalam 

rangka peningkatan kualitas pendidikan. Keberadaan PTK dinilai 

sangat bermanfaat, karena berbagai penelitian pendidikan yang 

dilakukan selama ini kurang dirasakan dampaknya dalam peningkatan 

kualitas pembelajaran di kelas. Penelitian-penelitian pendidikan yang 

ada umumnya dilakukan oleh peneliti baik dari perguruan tinggi 

maupun lembaga penelitian mandiri. Meskipun kelas sering dijadikan 

sebagai objek penelitian, tetapi permasalahan yang diteliti itu kurang 

dihayati oleh guru. Akibatnya guru tidak terlibat dalam pembentukan 

pengetahuan yang merupakan hasil penelitian. 

Untuk peningkatan kualitas pendidikan, guru tidak lagi sekedar 

perima pembaharuan dari hasil penelitian para peneliti, melainkan ikut 

bertanggung jawab serta berperan aktif dalam mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilannya sendiri melalui PTK yang dilakukan 

terhadap proses pembelajaran yang dikelolanya.  

Kegiatan penelitian bagi guru perlu dilakukan karena dalam 

praktek pelaksanaan pembelajaran sehari-hari seringkali berhadapan 

dengan permasalahan yang bersifat situasional, terjadi dalam kelas 

dimana ia melaksanakan pembelajaran yang mungkin saja 

permasalahan tersebut sifatnya khas hanya terjadi pada kelas 

tersebut dan tidak pada kelas lain. 

Permasalahan PTK lebih terfokus pada hal-hal yang 

berkenaan untuk memperbaiki proses pembelajaran dari sisi guru itu 

sendiri, siswa, suasana kelas, motivasi, komunikasi, penalaran, 

aktivitas, kemampuan pemecahan masalah, aplikasi konsep, 

lingkungan, fasilitas, media, materi, evaluasi, dan lai-lain. 
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Guru sebagai bagian dari fungsi pendidikan, tentu memiliki 

sikap tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi dengan 

bertindak proaktif dan reaktif dengan melakukan antisipasi. Tindakan 

antisipasi terhadap permasalahan yang muncul, yang bisa 

mengganggu dan menghambat proses dan hasil pembelajaran harus 

dilakukan melalui cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara akademik. 

Tindakan tersebut haruslah terencana dengan matang 

sehingga dampak dari pelaksanaan tindakan tersebut dapat 

menyelesaikan masalah yang ada dan sekaligus dapat 

meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Guru yang 

memiliki komitmen tinggi terhadap masa depan siswa dan bangsa 

ini, melaksanakan PTK mestinya menjadi kebutuhan dan bukan lagi 

merupakan kewajiban, karena jenis penelitian ini mampu 

memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme guru dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

 

B. PENGERTIAN PTK 
Secara lugas dan singkat PTK dapat diartikan sebagai suatu 

bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan 

tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatakan 

pembelajaran di kelas.  

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa 

dalam PTK guru dapat meneliti sendiri praktik pembelajaran yang ia 

lakukan di kelas. Dengan PTK guru dapat melakukan penelitian 

terhadap siswa dan unsur lainnya dalam proses pembelajaran. 

Masalah yang diangkat dalam PTK ditemukan melalui refleksi diri. 

Dengan melakukan PTK, guru dapat mernperbaiki praktik 

pembelajaran menjadi lebih efektif. Dengan PTK guru tidak akan 

mengorbankan proses pembelajaran, karena PTK dilaksanakan 

secara terintegrasi dengan kegiatan guru sehari-hari. Dengan 
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demikan, PTK tidak harus membebani pekerjaan guru dalam 

kesehariannya. Bahkan dengan melakukan PTK guru akan dapat 

meningkatakan kualitas proses dan hasil pembelajarannya sehingga 

guru tidak terganggu dalam mencapai target kurikulumnya. 

 

 

C. KARAKTERISTIK PTK  
Semua penelitian memang berupaya untuk memecahkan 

suatu masalah. Dilihat dari segi masalah yang harus dipecahkan, 

PTK memiliki karakteristik antara lain, yaitu masalah yang menjadi 

fokus penelitian tindakan kelas adalah masalah pembelajaran yang 

bersifat spesifik dan kontekstual. Masalah penelitian harus nyata yang 

berangkat dari persoalan praktik pembelajaran sehari-hari yang 

dihadapi oleh guru. Jadi, PTK akan dapat dilaksanakan jika guru 

sejak awal memang menyadari adanya masalah yang terkait dengan 

proses dan hasil pembelajaran yang ia hadapi di kelas.  

Karakteristik berikutnya adalah pemecahan masalah yang 

terealisasi dalam kegiatan penelitian itu sendiri. Masalah yang telah 

dirumuskan kemudian dipecahkan secara profesional.  Persoalannya 

adalah tidak semua guru mampu memecahkan masalah yang telah 

dialaminya selama bertahun-tahun dalam proses pembelajaran. Oleh 

sebab itu, guru dapat meminta bantuan orang lain untuk membantu 

memecahkan masalah. Dalam konteks ini, guru berkolaborasi dengan 

guru lain, atau dosen/pakar pendidikan. Secara bersama-sama mereka 

merencanakan dan melaksanakan penelitian untuk perbaikan 

pembelajaran yang diampu. Pemecahan masalah tampak dalam 

bentuk nyata kegiatan penelitian yang khas, yaitu adanya tindakan-

tindakan tertentu untuk memperbaiki proses belajar-mengajar di 

kelas.  

Tindakan-tindakan pemecahan masalah menggunakan siklus-

siklus. Dalam proses pelaksanaan tindakan perlu adanya sikap reflektif 
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yang berkelanjutan. Artinya pendekatannya lebih menekankan pada 

hasil refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran secara 

berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang 

kemajuan, kekurangan, hambatan, peningkatan, kemundurun, dan 

sebagainya. Hasil refleksi dari pelaksanaan tindakan menjadi bahan 

pertimbangan untuk menyempurnakan rencana siklus berikutnya. 

 

D. PRINSIP-PRINSIP PTK 
Menurut Hopkins (1993) ada enam prinsip dalam PTK, yaitu 

autentik, integral, sistematis, siklis, konsisten, dan komprehensif. 

 

1. Autentik 

  Masalah yang ditangani adalah masalah pembelajaran yang 

nyata dan merisaukan tanggung jawab profesional dan komitmen 

terhadap pemerolehan mutu pembelajaran. Prinsip ini menekankan 

bahwa diagnosis masalah bersandar pada kejadian nyata yang 

berlangsung dalam konteks pembelajaran yang sesungguhnya. Apabila 

pendiagnosisan masalah berdasarkan pada kajian akademik atau 

kajian literatur semata, maka penelitian tersebut dipandang sudah 

melanggar prinsip keautentikan masalah, Jadi, masalah harus 

didiagnosis dari kancah pembelajaran yang  sesungguhnya, bukan 

sesuatu yang dibayangkan akan terjadi secara akademik.  

 

2. Integral 

 Kegiatan PTK adalah mengembangan pembelajaran yang 

merupakan bagian integral dari pembelajaran harus diselenggarakan 

dengan tetap bersandar pada alur pikir dan kaidah ilmiah. Alur pikir 

yang digunakan dimulai dari pendiagnosisan masalah dan faktor 

penyebab timbulnya masalah, pemilihan tindakan yang sesuai dengan 

permasalahan dan penyebabnya, dan apabila perlu dirumuskan 

hipotesis tindakan yang tepat, Selanjutnya, dilakukan penetapan 
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skenario tindakan, prosedur pengumpulan data, dan analisis data. 

Objektivitas, reliabilitas, dan validitas proses, data, dan hasil tetap 

dipertahankan selama penelitian berlangsung. Prinsip kedua ini 

mempersyaratkan bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan 

pengembangan pembelajaran tetap digunakan kaidah-kaidah ilmiah. 

 

3. Sitematis 

 Pelaksanaan PTK merupakan bagian integral dari 

pembelajaran yang tidak menuntut kekhususan waktu maupun metode 

pengumpulan data. Tahap-tahap pengembangan pembelajaran selaras 

dengan pelaksanaan pembelajaran, yaitu persiapan, pelaksanaan 

pembelajaran, observasi kegiatan pembelajaran, evaluasi proses dan 

hasil pembelajaran, dan refleksi dari proses dan hasil pembelajaran. 

Prinsip ketiga ini mengisyaratkan agar proses dan hasil pembelajaran 

direkam dan dilaporkan secara sistematis dan terkendali menurut 

kaidah ilmiah. 

 

4. Siklis 

Tugas guru yang utama adalah menyelenggarakan 

pembelajaran yang baik dan berkualitas. Untuk itu, guru memiliki 

komitmen dalam mengupayakan perbaikan dan peningkatan kualitas 

pembelajaran secara terus-menerus. Dalam menerapkan suatu 

tindakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran ada kemungkinan 

tindakan yang dipilih guru kurang berhasil, maka harus tetap berusaha 

mencari alternatif lain, tanpa menggeser tema sentral. Guru harus 

menggunakan pertimbangan dan tanggung jawab profesionalnya 

dalam pengupayakan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi 

dalam pembelajaran. Prinsip pertama ini berimplikasi pada sifat 

pengembangan pembelajaran sebagai suatu upaya yang berkelanjutan 

secara siklis sampai terjadinya peningkatan, perbaikan, atau 

kesembuhan sistem, proses, hasil, dan sebagainya. 
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5. Konsisten  

Konsistensi sikap dan kepedulian guru dalam memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran sangat diperlukan. Hal ini penting 

karena upaya peningkatan kualitas pembelajaran perlu perencanaan 

dan pelaksanaan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, motivasi 

untuk memperbaiki kualitas harus tumbuh dari dalam, bukan sesuatu 

yang bersifat instrumental. 

 

6. Komprehensif 

Cakupan permasalahan pembelajaran tidak seharusnya 

dibatasi pada masalah pembelajaran di ruang kelas, tetapi dapat 

diperluas pada tataran di luar ruangan, misalnya di laboratorium atau di 

perpustakaan. Perspektif yang lebih luas akan memberi sumbangan 

lebih signifikan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan. 

 
E. PROSEDUR PTK 

Untuk melakukan PTK, guru harus mengawali kegiatan 

dengan merefleksi kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini 

untuk menemukan permasalahan yang akan dipecahkan. Setelah 

menemukan permasalahannya, kemudian mengidentifikasi masalah 

tersebut, dan dilanjutkan dengan merumuskan masalah yang akan 

dicari solusinya.  

Setelah masalah pembelajaran dirumuskan, guru melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

 

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah langkah yang sangat penting dilakukan, 

dalam kegiatan ini buatlah rincian operasional mengenai tindakan-

tindakan yang akan dilakukan, tentukan siapa saja yang akan 

dilibatkan dalam PTK ini, tentukan siapa dan akan mengerjakan apa  
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dan kapan melaksanakannya, siapkan sarana dan prasaran yang 

diperlukan, siapkan instrumen yang diperlukan, dan sebagainya. 

 

2. Tindakan 

Tindakan merupakan langkah pelaksanaan dari perencanaan. 

Agar pelaksanaan ini dapat berlangsung secara terarah, guru perlu 

memperhatikan beberapa prinsip antara lain pekerjaan utama guru 

adalah mengajar, cara pengumpulan atau perekaman data jangan 

sampai telalu menyita waktu, metodologi yang diterapkan haruslah 

reliabel, harus mendapat dukungan dari sekolah. Skenario tindakan 

yang telah direncanakan, dilaksanakan dalam situasi yang aktual. Pada 

saat yang bersamaan kegiatan ini juga disertai dengan kegiatan 

observasi, asesmen, dan interpretasi.  

 

3. Observasi 

Pada kegiatan observasi, dilakukan perekaman data yang 

meliputi proses dan hasil dari pelaksanaan kegiatan secara rinci dan 

teliti. Tujuan dilakukannya pengamatan adalah untuk mengumpulkan 

bukti hasil tindakan agar dapat dievaluasi dan dijadikan landasan 

dalam melakukan refleksi.  

 

4. Refleksi 

Langgkah akhir dari PTK adalah melakukan refleksi (kajian atau 

analisis) terhadap apa yang telah dilakukan pada waktu tindakan. 

Dalam analisis dapat diuraikan seberapa efektif perubahan yang 

terjadi? Apa yang menjadi penghambat perubahan? Bagaimana 

memperbaiki perubahan-perubahan yang dibuat, dan sebagainya. 

Setelah melakukan refleksi, biasanya muncul permasalahan 

baru atau pemikiran baru, sehingga perlu perencanaan ulang, tindakan 

ulang, pengamatan ulang, dan refleksi ulang. Demikian langkah-



 

 

10-9 

langkah kegiatan terus berulang sehingga membentuk siklus kedua, 

ketiga, dan seterusnya. 

Secara keseluruhan, keempat tahapan dalam PTK ini 

membentuk suatu siklus (daur) PTK yang digambarkan sebagai 

berikut. 

   

 
 

 Siklus di atas menggambarkan aktivitas dalam PTK yang 

diawali dengan perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan/observasi, dan refleksi yang seterusnya dilakukan sampai 

dicapai kualitas pembelajaran dan hasil belajar yang diinginkan. Untuk 

mengatasi suatu masalah, mungkin diperlukan beberapa siklus. Siklus-

siklus tersebut saling terkait dan berkelanjutan.  

 

F. SISTEMATIKA PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
Sistematika penelitian tindakan kelas terdiri atas pendahuluan, 

landasan teoretis dan hipotesis tindakan, metode penelitian, hasil 

penelitian, dan penutup. 

SIKLUS   I 

SIKLUS   II 
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1. Pendahuluan 
Pendaluluan memuat latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

dan manfaat penelitian 

1) Latar Belakang Masalah 

 Latar belakang masalah berisi penjelasan secara logis dan 

sistematis tentang alasan mengapa peneliti mengangkat masalah 

tersebut. Paparan tentang alasan diangkatnya permasalahan pokok 

PTK dapat mencakupi hal-hal sebagai berikut. 

a. Paparan tentang adanya kesenjangan antara kondisi nyata dalam 

proses belajar mengajar di kelas dengan kondisi ideal. Kesenjangan 

tersebut menimbulkan adanya masalah dalam proses belajar 

mengajar. 

b. Paparan tentang adanya berbagai permasalahan nyata yang 

dirasakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

c. Paparan hasil analisis berbagai masalah untuk menentukan 

permasalahan utama yang menjadi penyebab munculnya masalah-

masalah lain, yang paling mengganggu, yang paling mendesak 

untuk segera diatasi. 

d. Paparan hasil analisis tentang akar permasalahan dan faktor-faktor 

yang menyebabkan munculnya permasalahan utama. 

e. Paparan tentang berbagai alternatif pemecahan masalah utama 

beserta argumentasinya. 

f. Penegasan permasalahan utama yang akan diangkat dalam 

penelitian beserta cara mengatasinya. 

 

Contoh penegasan: 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, 

permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini 

adalah rendahnya keterampilan membaca pemahaman 

wacana berhuruf Jawa pada siswa kelas VIII C SMP Negeri 
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Atasangin, Kabupaten Antahberantah. Permasalahan ini 

akan diatasi dengan pemberian latihan bertahap dengan 

media kartu kalimat dalam pembelajaran membaca 

pemahaman wacana berhuruf Jawa. 

 

2) Identifikasi Masalah 

 Identifikasi masalah berisi beberapa permasalahan yang 

berkaitan dengan topik yang memungkinkan untuk diteliti. Setiap 

permasalahan diidentifikasi dari unsur permasalahan utamanya apa, 

penyebabnya apa, dan bagaimana cara mengatasinya. Setiap 

permasalahan yang teridentifikasi memiliki peluang yang sama untuk 

diangkat menjadi sebuah penelitian . 

3) Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah berisi penentuan satu atau beberapa 

permasalahan yang telah diidentifikasi. Pembatasan masalah 

disesuaikan dengan kemampuan peneliti, baik keterbatasan keilmuan, 

waktu, biaya, dan lain sebagainya. 

     (4) Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah berisi penjabaran lebih lanjut dari 

permasalahan yang telah dipilih. Masalah utama dirumuskan menjadi 

satu atau lebih rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya (boleh 

kalimat pernyataan) yang mengandung unsur apa masalah/tujuannya, 

bagaimana cara mengatasinya, siapa yang menjadi subjeknya, di 

mana, kapan permasalahan terjadi. 

 

Contoh rumusan masalah: 

a. Bagaimana peningkatan keterampilan membaca 

pemahaman wacana berhuruf Jawa siswa kelas VIII C 

SMP Negeri Atasangin, Kabupaten Antahberantah 

setelah mengikuti pembelajaran membaca melalui teknik 
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latihan bertahap dengan media kartu kalimat? 

b.    Bagaimana perubahan sikap dan perilaku siswa   kelas 

VIII C SMP Negeri Atasangin, Kabupaten Antahberantah 

terhadap pembelajaran membaca pemahaman wacana 

berhuruf Jawa setelah mengikuti pembelajaran membaca 

melalui teknik latihan bertahap dengan media kartu 

kalimat? 

 

 

 

 

4) Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berisi hal-hal yang akan dicapai atau akan 

menjadi hasil penelitian. Tujuan penelitian harus sejalan dengan 

rumusan masalah. 

Contoh Tujuan Penelitian: 

a. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan membaca 

pemahaman wacana berhuruf Jawa siswa kelas VIII C 

SMP Negeri Atasangin, Kabupaten Antahberantah 

setelah mengikuti pembelajaran membaca melalui teknik 

latihan bertahap dengan media kartu kalimat. 

b. Mendeskripsikan perubahan sikap dan perilaku siswa  

kelas VIIIC SMP Negeri Atasangin, Kabupaten 

Antahberantah terhadap pembelajaran membaca 

pemahaman wacana berhuruf Jawa setelah mengikuti 

pembelajaran membaca melalui teknik latihan bertahap 

dengan media kartu kalimat. 
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5) Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian berisi kegunaan proses dan hasil 

penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Manfaat teoteris 

berkenaan dengan sumbangan hasil penelitian terhadap 

pengembangan teori (ilmu) yang berkaitan. Manfaat praktis berkenaan 

dengan kegunaan proses dan hasil penelitian bagi para praktisi 

pembelajaran, seperti guru, siswa, kepala sekolah, maupun para 

peneliti. 

   

2. Landasan Teoretis dan Hipotesis Tindakan 
Di dalam landasan teoteris dan hipotesis tindakan memuat 

kajian pustaka, landasan teoretis, kerangka berpikir, dan hipotesis 

tindakan. 

1) Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka berisi paparan hasil kajian terhadap 

penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan topik, yang telah 

dilakukan sebelumnya. Kajian pustaka berguna untuk menentukan 

kedudukan dan strategis penelitian yang akan dilakukan di antara 

penelitian-penelitan lain yang setopik. 

Contoh Kajian Pustaka 

Penelitian tentang membaca telah dilakukan oleh 

Handayani (2002), Radia (2003), Kusriyah (2005), Lanjarwati 

(2007), dan Bambang (2008). Handayani (2002) dalam 

penelitiannya yang berjudul ……………….. 

menemukan………….. Radia (2003) dalam penelitiannya ynag 

berjudul …………….menemukan…………..dst. 

Berdasarkan tinjauan penelitian tersebut, permasalahan 

tentang keterampilan membaca telah dikupas dari sudut ………, 

………., dan …..  dengan temuan … .. Berkenaan dengan 

berbagai temuan hasil penelitian tersebut, kiranya masih perlu 

diteliti permasalahan …….. agar …….. 
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2) Landasan Teoretis 

Landasan teoretis berisi hasil kajian terhadap teori-teori yang 

relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil kajian terhadap teori 

tersebut dijadikan sebagai landasan teoretis dalam memecahkan 

masalah penelitian. Teori dapat diambil dari berbagai sumber, baik 

buku, jurnal, makalah, dokumen, internet, dll.. Semakin banyak dan 

semakin baru referensi yang digunakan akan semakin baik. 

Contoh Landasan Teoretis 

1. Keterampilan Membaca 

    a. Hakikat Keterampilan Membaca 

    b. Membaca Pemahaman 

2. Pembelajaran Membaca Pemahaman 

    a. Tujuan dan Materi Pembelajaran Membaca  Pemahaman 

    b. Teknik Latihan Bertahap dalam Pembelajaran Membaca  

Pemahaman 

    c. Media Kartu dalam Pembelajaran Membaca Pemahaman 

3. Wacana Berhuruf Jawa 

    a. Pengertian Wacana 

    b. Wacana Berhuruf Jawa   

 

 

3) Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir berisi alur pikir yang logis dan sistematis 

dalam memecahkan masalah penelitian sehingga tujuan penelitian 

dapat tercapai. Paparan dapat dimulai dari permasalahannya apa, apa 

saja yang diperlukan untuk memecahkan masalah, dan bagaimana 

caranya. Penentuan alat dan cara memecahkan masalah perlu disertai 

dengan argumentasi yang logis. Bila perlu, kerangka berpikir 

diwujudkan dalam bentuk bagan alur pemecahan masalah. 
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4) Hipotesis Tindakan 

 Hipotesis tindakan berisi dugan hasil yang akan dicapai 

setelah dilakukan tindakan dalam proses pembelajatan. 

Contoh hipotesis tindakan 

Setelah diberikan pembelajaran membaca melalui 

teknik latihan bertahap dengan media kartu kalimat, 

keterampilan membaca pemahaman wacana berhuruf Jawa 

siswa kelas VIII C SMP Negeri Atasangin, Kabupaten 

Antahberantah mengalami peningkatan. 

 

3. Metode Penelitian 
1) Setting dan Subjek Penelitian 

Bagian ini berisi penjelasan tentang setting dan subjek 

penelitian, setting penelitian berkenaan dengan kapan dan di mana 

penelitian dilakukan, kelas berapa, bagaimana karakter kelas, dan 

mengapa memilih kelas tersebut. Subjek penelitian berisi penjelasan 

tentang siapa subjek penelitiannya, kemampuan apa yang diteliti, dan 

mengapa memilih subjek penelitian tersebut. 

 

2) Variabel Penelitian 

Bagian ini berisi penjelasan tentang variabel-variabel penelitian 

yang menjadi titik incar/fokus untuk menjawab permasalahan yang 

dihadapi. Variabel penelitian tindakan kelas dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu variabel input-output dan variabel proses. Variabel 

input-output berisi tentang pencapaian hasil tindakan, dari kondisi 

seperti apa akan berubah menjadi kondisi kondisi seperti apa. Pada 

variabel ini perlu target pencapaian hasil tindakan. Variabel proses 

berisi tindakan yang akan diberikan dalam proses pembelajaran untuk 

dapat mencapai target. 
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3) Desain Penelitian 

Bagian ini berisi pendekatan dan model PTK yang digunakan, 

misalnya daur spiral Model Hopkins atau Model Kemmis dan Mc. 

Taggart. Model penelitian tindakan yang dipilih perlu skenario proses 

penelitiannya. Jika perlu skenario penelitian disertai bagan alur desain 

penelitian tindakan yang dipilih. Secara umum, desain penelitian PTK 

tiap siklus mencakupi empat langkah penelitian, yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. 

 

4) Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian tindakan kelas dapat berupa tes dan 

nontes sesuai permasalahannya, masalah kompetensi berbahasa 

siswa menggunakan instrumen tes, sedangkan perilaku siswa 

menggunakan instrumen nontes. Instrumen yang berbentuk tes, 

misalnya tes tertulis, tes perbuatan, dan tes lisan. Instrumen nontes 

dapat berupa lembar observasi, pedoman wawancara, angket, jurnal, 

dll.  Deskripsikan karakter tes/nontes yang digunakan disertai rambu-

rambu isinya.  

 

5) Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam PTK dapat menggunakan teknik tes 

dan nontes sesuai permasalahannya. Dalam subbab teknik tes 

dipaparkan cara melakukan tes   (kapan, di mana, berapa lama, siapa 

yang mengetes, dan siapa yang dites, bagaimana cara melakukan tes). 

Demikian pula dalam paparan teknik nontes juga memaparkan cara 

melakukan nontes. 

 

6) Teknik Analisis Data 

Subbab ini berisi penjelasan analisis data yang meliputi teknik 

analisis yang digunakan, langkah-langkah analisis data, dan cara 
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penyajian hasil analisi data. Data kuantitatif yang berupa kompetensi 

berbahasa dapat dianalisis dengan teknik deskriptif prosentase, 

sedangkan data yang berupa sikap dan perilaku siswa dapat dianalisis 

dengan teknik deskriptif kualitatif.  

 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bagian hasil penelitian dan pembahasan berisi deskripsi 

pratindakan sampai siklus terakhir yang dilaksanakan, seperti berikut 

ini.  

A. HASIL PENELITIAN 

1. Pratindakan 

2. Siklus I 

    a. Deskripsi Hasil Tes 

    b. Deskripsi Hasil Nontes 

3. Siklus II 

    a. Deskripsi Hasil Tes 

    b. Deskripsi Hasil Nontes 

B. PEMBAHASAN 

 

 

Pemaparan pembahasan hasil penelitian didasarkan atas 

perbandingan hasil tes dan nontes pratindakan, siklus I, dan siklus II. 

Pola penyajian pembahasan hasil penelitian disesuaikan dengan 

permasalahan. Tiap permasalahan dibahas, dianalisis, disimpulkan, 

dan disajikan dalam subbab tersendiri untuk mempermudah pembaca 

menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Pembahasan 

yang bersifat kuantitatif lebih baik dalam bentuk tabel, bagan, atau 

gambat agar mudah dipahami. 
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5. Penutup 
 Bagian penutup meliputi simpulan hasil penelitian dan saran 

yang diberikan peneliti berkaitan dengan hasil penelitiannya. Sajikan 

simpulan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang disampaikan sebelumnya.  

 
LATIHAN 

1. Deskripsikan masalah-masalah pembelajaran yang Saudara alami 

dalam proses pembelajaran di kelas dan bagaimana cara memecahkan 

masalah tersebut. 

2. Rumuskan masalahnya. 

3. Tuliskan metode penelitiannya, dimulai dari setting dan subjek 

penelitian, variabel penelitian, desain penelitian, instrumen penelitian, 

Teknik pengumpulan data, dan analisis datanya. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi 
Buku Ajar mengenai “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini meliputi 

materi pembelajaran tentang penulisan artikel ilmiah, jenis dan struktur 

artikel ilmiah, artikel hasil pemikiran, artikel hasil penelitian, format 

tulisan, serta praktik penulisan artikel ilmiah. Secara garis besar, buku 

ajar ini mengantarkan peserta PLPG untuk memahami materi-materi 

tersebut di atas, namun demikian peserta juga diminta untuk 

menyusun draft penulisan artikel ilmiah di bidang kompetensi masing-

masing. Hal ini mempunyai tujuan agar setelah pelaksanaan 

matapelajaran ini peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam 

menyusun artikel ilmiah yang siap dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah 

yang tidak maupun terakreditasi. 

Buku ajar “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini mempunyai 

standar kompetensi dasar (1) mengenal penulisan artikel ilmiah; (2) 

mengenal perbedaan penulisan artikel ilmiah yang konseptual dan 

yang non konseptual; (3) mengenal format penulisan artikel ilmiah; dan 

(4) menyusun draft artikel ilmiah. Buku ajar ini mempunyai hubungan 

dengan buku ajar yang terutama adalah penelitian tindakan kelas. 

Karena standar kompetensi penelitian tindakan kelas adalah (1) 

mengenal metode penelitian tindakan kelas; (2) mengenal format 

laporan penelitian tindakan kelas, (3) menyusun draft proposal 

penelitian tindakan kelas. Jelas bahwa kompetensi dasar kedua mata 

pelajaran ini akan bersngkut paut, pada saat peserta PLPG 

berkeinginan untuk menuliskan hasil penelitian tindakan kelas ke 

dalam jurnal penelitian pendidikan. 
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B. Petunjuk Pembelajaran 
Peserta PLPG harus selalu aktif mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. Peserta PLPG aktif berdiskusi dengan pelatih, 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami, selanjutnya mendiskusikan 

dengan teman lainnya. Di samping itu, peserta pelatihan mencermati 

contoh-contoh yang telah disajikan oleh pelatih dan yang tersaji di 

dalam buku ajar ini. Kemudian peserta PLPG harus belajar menyusun 

suatu draft artikel ilmiah yang selaras dengan format yang tersaji di 

dalam buku ajar ini. Hasil draft itu selanjutnya digunakan untuk 

memenuhi tugas mata pelajaran ini, serta dimintakan pendapat dari 

pelatih. Saran-saran dari pelatih yang belum dipahami perlu 

ditanyakan kembali kepada pelatih jika perlu meminta perbandingan 

dengan artikel yang telah termuat di dalam jurnal. 

 

C. Kompetensi dan Indikator 
1. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami kriteria 

penulisan artikel ilmiah; 

2. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami jenis dan 

struktur artikel ilmiah; 

3. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil pemikiran konseptual; 

4. .Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil penelitian; 

5. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan enumeratif; 

6. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan esai; 

7. Peserta mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam 

menyusun draft artikel ilmiah. 



BAB II. KEGIATAN BELAJAR I 
JENIS DAN STRUKTUR ARTIKEL ILMIAH 

 
A. KOMPETENSI DAN INDIKATOR 

Karya ilmiah tentu sudah merupakan bacaan yang sangat 

akrab dengan peserta PLPG. Sebagai guru, bapak dan ibu sudah 

sering membaca berbagai artikel, baik yang bersifat populer, ilmiah 

populer maupun yang memang benar-benar merupakan karya ilmiah. 

Berbekal pengalaman bapak dan ibu dalam memahami artikel ilmiah, 

bapak dan ibu akan mengkaji bentuk, sifat dan struktur karya tulis 

ilmiah. Berkaitan uraian di atas, maka setelah menyelesaikan kegiatan 

berlajar pertama ini, bapak dan ibu diharapkan mempunyai 

kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan sifat artikel ilmiah; 

2. Menjelaskan sikap ilmiah; 

3. Menjelaskan bentuk, struktur dan sifat-sifat artikel ilmiah 

4. Menjelaskan perbedaan artikel hasil pemikian konseptual dengan 

hasil penelitian 

 

B. URAIAN MATERI 
Sesuai dengan namanya, artikel ilmiah yang dimuat dalam 

jurnal diharapkan memenuhi kriteria sebagai sebuah karya ilmiah. 

Kriteria ini adalah cerminan sifat karya ilmiah yang berupa norma dan 

nilai yang berakar pada tradisi ilmiah yang diterima secara luas dan 

diikuti secara sungguh-sungguh oleh para ilmuwan. Oleh karena itu, 

penerbitan ilmiah secara inherent harus menampilkan sifat-sifat dan 

ciri-ciri khas karya ilmiah tersebut yang mungkin tidak selalu harus 

dipenuhi di dalam jenis penerbitan yang lain. Pertama, penerbitan 

ilmiah bersifat objektif, artinya isi penerbitan ilmiah hanya dapat 

dikembangkan dari fenomena yang memang exist, walaupun kriteria 
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eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasannya dapat berbeda 

antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lain. 

Selain objektif, sifat lain karya ilmiah adalah rasional. Rasional 

menurut Karl Popper adalah tradisi berpikir kritis para ilmuwan. Oleh 

karena itu, penerbitan ilmiah juga membawa ciri khas ini yang 

sekaligus berfungsi sebagai wahana penyampaian kritik timbal-balik 

yang berkaitan dengan masalah yang dipersoalkan. Lain daripada itu, 

karena jurnal merupakan sarana komunikasi yang berada di garis 

depan dalam pengembangan IPTEKS, ia juga mengemban sifat 

pembaharu dan up-to-date atau tidak ketinggalan jaman. 

Selanjutnya, dalam menulis artikel ilmiah penulis hendaknya 

juga tidak mengabaikan komponen sikap ilmiah yang lain seperti 

menahan diri (reserved), hati-hati dan tidak over-claiming, jujur, lugas, 

dan tidak menyertakan motif-motif pribadi atau kepentingan-

kepantingan tertentu dalam menyampaikan pendapatnya. Semua 

sikap di atas, dilengkapi dengan keterbukaan dalam menyebutkan 

sumber bahan yang menjadi rujukannya, juga dipandang sebagai 

upaya penulis untuk memenuhi etika penulisan ilmiah. 

Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 
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ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 

Sesuai dengan tujuan penerbitannya, majalah ilmiah pada 

umumnya memuat salah satu dari hal-hal berikut: (1) kumpulan atau 

akumulasi pengetahuan baru, (2) pengamatan empirik, dan (3) 

gagasan atau usulan baru (Pringgoadisurjo, 1993). Dalam praktik hal-

hal tersebut akan diwujudkan atau dimuat di dalam salah satu dari dua 

bentuk artikel, yaitu artikel hasil pemikiran atau artikel non penelitian 

dan artikel hasil penelitian. Ada beberapa jurnal yang hanya memuat 

artikel hasil penelitian, misalnya Journal of Research in Science 

Teaching yang terbit di Amerika Serikat dan Jurnal Penelitian 

Kependidikan terbitan Lembaga Penelitian Unversitas Negeri Malang. 

Akan tetapi sebagian jurnal biasanya memuat kedua jenis artikel: hasil 

pemikiran dan hasil penelitian. Selain itu, seringkali majalah ilmiah juga 

memuat resensi buku dan obituari. Pemuatan artikel hasil penelitian, 

artikel hasi pemikiran, resensi dan obituari ini sejalan dengan 

rekomendasi Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (2000). Di 

dalam tulisan ini pembahasan akan dibatasi pada struktur dan anatomi 

dua jenis artikel saja yaitu artikel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian. 

 

C. LEMBAR KEGIATAN 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 
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2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, 

jika ada yang tidak masuk 

karena sakit misalnya, maka 

peserta diajak berdoa kembali 

agar teman yang sakit dapat 

segera sembuh dan 

berkumpul untuk bersekolah 

kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang 

akan dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan bentuk, struktur 

dan sifat karya tulis ilmiah. 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian sifat artikel 

ilmiah; 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 
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3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang sikap ilmiah; 

3.3 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang bentuk dan struktur artikel 

ilmiah 

3.4 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

sikap ilmiah, sifat, bentuk, dan 

struktur artikel ilmiah; 

3.6 Fasilitator menekankan kembali 

kesimpulan yang tepat. 

pendampingan 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama 

dengan peserta mengadakan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran hari itu, tentang 

beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian dari sikap 

ilmiah, sifat, bentuk, dan 

struktur artikel ilmiah; 

4.2 Fasilitator memberi 

kesempatan peserta untuk 

mengungkapkan pengalaman 

setelah dilakukan sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama 

sebagai menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 
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3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai sifat artikel ilmiah; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai karakter sikap ilmiah; yang 

selanjutnya mempunyai kecenderungan positif jika dihadapkan 

pada kasus plagiariasme misalnya; 

c. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai bentuk, dan struktur karya tulis 

ilmiah. 

 

D. RANGKUMAN 
Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 
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F. TES FORMATIF 
1. Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

1. Aspek-aspek yang menentukan karakteristik karya tulis, kecuali 

a. sikap penulis 

b. panjang tulisan 

c. struktur sajian 

d. penggunaan bahasa 

2. Struktur sajian suatu karya tulis ilmiah pada umumnya terdiri dari 

a. pendahuluan, inti (pokok pembahasan), dan penutup 

b. pendahuluan, abstrak, bagian inti, simpulan 

c. abstrak, pendahuluan, bagian inti, simpulan 

d. abstrak, bagian inti, penutup 

3. Bagian penutup suatu karya tulis ilmia, pada umumnya menyajikan 

tentang 

a. rangkuman dan tindak lanjut 

b. simpulan umum 

c. rekomendasi penulis 

d. simpulan dan saran 

4. Substansi suatu karya tulis ilmiah dapat mencakup berbagai hal, 

dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. 

Berikut ini adalah contoh-contoh subatansi karya tulis ilmiah, kecuali 

a. pendidikan 

b. kebudayaan 

c. pemulung 

d. informatika 

5. Dalam karya tulis ilmiah, penulis bersikap netral, obyektif, dan tidak 

memihak. Sikap ini sesuai dengan hakikat karya tulis ilmiah yang 

merupakan kajian berdasarkan pada, kecuali 

a. fakta atau kenyataan 

b. argumentasi 



 9-8 Penulisan Karya Ilmiah 

c. teori yang diakui kebenarannya 

d. data empirik/hasil penelitian 

6. Keobyektifan penulis karya tulis ilmiahdicerminkan dalam gaya 

bahasa yang bersifat 

a. resmi 

b. baku 

c. impersonal 

d. personal 

7. Komponen suatu karya tulis ilmiah bervariasi sesuai dengan jenis 

karya tulis ilmiah dan tujuan penulisannya, namun pada umumnya 

semua karya tulis ilmiah mempunayi komponen 

a. daftar pustaka 

b. abstrak 

c. daftar tabel 

d. lampiran 

8. Berikut ini adalah ciri-ciri suatu karya tulis ilmiah, kecuali 

a. memaparkan bidang ilmu tertentu 

b. merupakan deskripsi suatu kejadian 

c. menggunakan gaya bahasa resmi 

d. disajikan secara sistematis 

9. Di antara judul berikut, yang manakah yang paling sesuai untuk 

judul karya tulis ilmiah? 

a. senjata makan tuan 

b. kumbang cantik pengisap madu 

c. pengaruh gizi pada pertumbuhan anak 

d. pengaruh obat bius yang menghebohkan 

10

. 

Untuk membedakan karya tulis ilmiah dan karya tulis bukan ilmiah, 

seseorang dapat mengkaji berbagai aspek tulisan. Salah satu aspek 

yang dapat digunakan sebagai pembeda adalah 

a. sistematika tulisan 

b. panjang tulisan 
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c. ragam bahasa yang digunakan 

d. pengarang 

 

2. Tes Uraian 
1.  Setelah membaca uraian di atas, coba bapak dan ibu simpulkan 

bagaimana caranya mengenal karakteristik karya tulis ilmiah. 

Jelaskan mengapa bapak dan ibu menyimpulkan seperti itu? 

2.  Sebutkan aspek-aspek yang dapat menggambarkan karakteristik 

suatu karya tulis ilmiahdan berikan penjelasan singkat untuk setiap 

aspek. Berdasarkan uraian itu, coba simpulkan karakteristik karya 

tulis ilmiah! 

3.  Secara umum, struktur sajian suatu karya tulis ilmiah terdiri dari 

bagian awal, inti, dan bagian penutup. Coba jelaskan deskripsi 

masing-masing bagian dan apa bedanya dengan struktur sajian 

karya non ilmiah? 

 



BAB III. KEGIATAN BELAJAR II 
ARTIKEL HASIL PEMIKIRAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. KOMPETENSI DAN INDIKATOR 
Pada kegiatan belajar yang kedua ini akan dibahas bagaimana 

menentukan kelayakan ide untuk dituangkan ke dalam tulisan serta 

struktur tulisan konseptual. Pembahasan mengenai materi ini akan 

bermanfaat pada saat bapak dan ibu menulis artikel konseptual. Di 

samping itu akan dibahas juga teknik menulis karya tulis ilmiah atas 

dasar hasil penelitian. Berkaitan uraian di atas, maka setelah 

menyelesaikan kegiatan berlajar kedua ini, bapak dan ibu diharapkan 

mempunyai kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan pembuatan judul karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

2. Menjelaskan abstrak dan kata kunci karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

3. Menjelaskan penulisan pendahuluan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

4. Menjelaskan penulisan metode karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

5. Menjelaskan penulisan hasil penelitian karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

6. Menjelaskan penulisan pembahasan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

7. Menjelaskan penulisan simpulan dan saran karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

8. Menjelaskan penulisan daftar pustaka karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 
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B. URAIAN MATERI 
1. Atikel Hasil Pemikiran 

Artikel hasil pemikiran adalah hasil pemikiran penulis atas suatu 

permasalahan, yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam upaya 

untuk menghasilkan artikel jenis ini penulis terlebih dahulu mengkaji 

sumber-sumber yang relevan dengan permasalahannya, baik yang 

sejalan maupun yang bertentangan dengan apa yang dipikirkannya. 

Sumber-sumber yang dianjurkan untuk dirujuk dalam rangka 

menghasilkan artikel hasil pemikiran adalah juga artikel-artikel hasil 

pemikiran yang relevan, hasil-hasil penelitian terdahulu, di samping 

teori-teori yang dapat digali dari buku-buku teks. 

Bagian paling vital dari artikel hasil pemikiran adalah pendapat 

atau pendirian penulis tentang hal yang dibahas, yang dikembangkan 

dari analisis terhadap pikiran-pikiran mengenai masalah yang sama 

yang telah dipublikasikan sebelumnya, dan pikiran baru penulis 

tentang hal yang dikaji, jika memang ada. Jadi, artikel hasil pemikiran 

bukanlah sekadar kolase atu tempelan cuplikan dari sejumlah artikel, 

apalagi pemindahan tulisan dari sejumlah sumber, tetapi adalah hasil 

pemikiran analitis dan kritis penulisnya. 

Artikel hasil pemikiran biasanya terdiri dari beberapa unsur 

pokok, yaitu judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, 

bagian inti atau pembahasan, penutup, dan daftar rujukan. Uraian 

singkat tentang unsur-unsur tersebut disampaikan di bawah ini. 

 

a. Judul  

Judul artikel hasil pemikiran hendaknya mencerminkan dengan 

tepat masalah yang dibahas. Pilihan kata-kata harus tepat, 

mengandung unsur-unsur utama masalah, jelas, dan setelah disusun 

dalam bentuk judul harus memiliki daya tarik yang kuat bagi calon 

pembaca. Judul dapat ditulis dalam bentuk kalimat berita atau kalimat 

tanya. Salah satu ciri penting judul artikel hasil pemikiran adalah 
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bersifat ”provokatif”, dalam arti merangsang pembaca untuk membaca 

artikel yang bersangkutan. Hal ini penting karena artikel hasil pemkiran 

pada dasarnya bertujuan untuk membuka wacana diskusi, 

argumentasi, analisis, dan sintesis pendapat-pendapat para ahli atau 

pemerhati bidang tertentu. Perhatikan judul-judul artikel di bawah ini, 

dan lakukan evaluasi terhadap judul-judul tersebut untuk melihat 

apakah kriteria yang disebutkan di atas terpenuhi. 

 Membangun Teori melalui Pendekatan Kualitatif (Forum Penelitian 

Kependidikan Tahun 7, No. 1) 

 Repelita IV: A Cautious Development Plan for Steady Growth 

(Kaleidoscope International Vol. IX No.1) 

 Interpreting Student’s and Teacher’s Discourse in Science Classes: 

An Underestimated Problem? (Journal of Research in Science 

Teaching Vol. 33, No.2.) 

 

Di dalam contoh-contoh judul di atas seharusnya tercermin ciri-

ciri yang diharapkan ditunjukan oleh artikel hasil pemikiran seperti 

provokatif, argumentative, dan analitik. 

 

b. Nama Penulis  

Untuk menghindari bias terhadap senioritas dan wibawa atau 

inferioritas penulis, nama penulis artikel ditulis tanpa disertai gelar 

akademik atau gelar profesional yang lain. Jika dikehendaki gelar 

kebangsawanan atau keagamaan boleh disertakan. Nama lembaga 

tempat penulis bekerja sebagai catatan kaki di halaman pertama. Jika 

penulis lebih dari dua orang, hanya nama penulis utama saja yang 

dicantumkan disertai tambahan dkk. (dan kawan-kawan). Nama 

penulis lain ditulis dalam catatan kaki atau dalam catatan akhir jika 

tempat pada catatan kaki atau di dalam catatan akhir jika tempat pada 

catatan kaki tidak mencukupi. 
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c. Abstrak dan Kata Kunci 

Abstrak artikel hasil pemikiran adalah ringkasan dari artikel yang 

dituangkan secara padat; bukan komentar atau pengantar penulis. 

Panjang abstrak biasanya sekitar 50-75 kata yang disusun dalam satu 

paragraf, diketik dengan spasi tunggal. Format lebih sempit dari teks 

utama (margin kanan dan margin kiri menjorok masuk beberapa 

ketukan). 

Dengan membaca abstrak diharapkan (calon) pembaca segera 

memperoleh gambaran umum dari masalah yang dibahas di dalam 

artikel. Ciri-ciri umum artikel hasil pemikiran seperti kritis dan provokatif 

hendaknya juga sudah terlihat di dalam abstrak ini, sehingga (calon) 

pembaca tertarik untuk meneruskan pembacaannya. 

Abstrak hendaknya juga disertai dengan 3-5 kata kunci, yaitu 

istilah-istilah yang mewakili ide-ide atau konsep-konsep dasar yang 

terkait dengan ranah permasalahan yang dibahas dalam artikel. Jika 

dapat diperoleh, kata-kata kunci hendaknya diambil dari tresaurus 

bidang ilmu terkait. Perlu diperhatikan bahwa kata-kata kunci tidak 

hanya dapat dipetik dari judul artikel, tetapi juga dari tubuh artikel 

walaupun ide-ide atau konsep-konsep yang diwakili tidak secara 

eksplisit dinyatakan atau dipaparkan di dalam judul atau tubuh artikel. 

Perhatikan contoh abstrak dan kata-kata kunci berikut ini. 

 

Abstract: Theory Generation through Qualitative Study. A 
qualitative study is often contrasted with its quantitative 
counterpart. These two approaches are more often inappropriately 
considered as two different schools of thought than as two 
different tools. In fact these two approaches serve different 
purposes. A qualitative study takes several stage in generating 
theories. Business transaction pattern and market characteristic, 
for example, can be investigated through qualitative study, while 
their tendencies, frequencies, and other related quantitative 
values can be more appropriately investigated through 
quantitative study. 
 
Key words: qualitative study, quantitative study, theory development 



 9-14 Penulisan Karya Ilmiah 

d. Pendahuluan 

Bagian ini menguraikan hal-hal yang dapat menarik perhatian 

pembaca dan memberikan acuan (konteks) bagi permasalahan yang 

akan dibahas, misalnya dengan menonjolkan hal-hal yang 

kontroversial atau belum tuntas dalam pembahasan permasalahan 

yang terkait dengan artikel-artikel atau naskah-naskah lain yang telah 

dipublikasikan terdahulu. Bagian pendahuluan ini hendaknya diakhiri 

dengan rumusan singkat (1-2 kalimat) tentang hal-hal pokok yang akan 

dibahas dan tujuan pembahasan. Perhatikan tiga segmen bagian 

pendahuluan dalam contoh di bawah ini. 

 

Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang paling 
penting sekali bagi keberhasilan program pendidikan. Catatan 
sejarah pendidikan di negara-negara maju dan dikelompok-
kelompok masyarakat yang telah berkembang kegiatan 
pendidikan menunjukan bahwa keadaan dunia pendidikan 
mereka sekarang ini telah dicapai dengan partisipasi 
masyarakat yang sangat signifikan di dalam berbagai bentuk. 
Di Amerika Serikat dalam tingkat pendidikan tinggi dikenal 
apa yang disebut “Land-Grant Universities...”dst. 

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli yang 
berkaitan dengan menurunnya partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan pendidikan. Sebagian ahli berpendapat 
bahwa sistem politik yang kurang demokratis dan budaya 
masyarakat paternalistik telah menyebabkan rendahnya 
partisipasi. Sementara itu penulis-penulis lain lebih memfokus 
pada faktor-faktor ekonomi... 

Dari kajian terhadap berbagai tulisan dan hasil penelitian 
disebutkan di muka terlihat masih terdapat beberapa hal yang 
belum jelas benar atau setidak-tidaknya masih menimbulkan 
keraguan mengenai sebab-sebab menurunnya mutu 
partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. 
Dalam artikel-artikel ini akan dibahas kemungkinan-
kemungkinan menurunnya partisipasi masyarakat tersebut 
berdasarkan analisis ekonomi pendidikan. Diharapkan, 
dengan analisis ini kekurangan analisis terdahulu dapat 
dikurangi dan dapat disusun penjelasan baru yang lebih 
komprehensif. 
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Di dalam petikan bagian pendahuluan di atas dapat dilihat alur 

argumentasi yang diikuti penulis untuk menunjukan masih adanya 

perbedaan pandangan tentang menurunnya partisipasi masyarakat di 

dalam pengembangan pendidikan. Tinjauan dari berbagai sudut 

pandang telah menghasilkan kesimpulan yang beragam, yang 

membuka kesempatan bagi penulis untuk menampilkan wacana 

penurunan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan 

dari sudut pandang yang lan. 

 

 

e. Bagian Inti 

Isi bagian ini sangat bervariasi, lazimnya berisi kupasan, 

analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, dan pendirian atau sikap 

penulis mengenai masalah yang dibicarakan. Banyaknya subbagian 

juga tidak ditentukan, tergantung kepada kecukupan kebutuhan 

penulis untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Di antara sifat-sifat 

artikel terpenting yang seharusnya ditampilkan di dalam bagian ini 

adalah kupasan yang argumentatif, analitik, dan kritis dengan 

sistematika yang runtut dan logis, sejauh mungkin juga berciri 

komparatif dan menjauhi sikap tertutup dan instruktif. Walaupun 

demikian, perlu dijaga agar tampilan bagian ini tidak terlalu panjang 

dan menjadi bersifat enumeratif seperti diktat. Penggunaan subbagian 

dan sub-subbagian yang terlalu banyak juga akan menyebabkan 

artikel tampil seperti diktat. Perhatikan contoh-contoh petikan bagian 

inti artikel berikut ini. 

 
Science earns its place on the curriculum because there is 
cultural commitment to the value of the knowledge and the 
practices by which this body of ideas has been derived. 
Hence, any consideration of the theoretical implementation 
must start by attempting to resolve the aims and intentions of 
this cultural practice…(Dari Osborne, 1996:54). 

 



 9-16 Penulisan Karya Ilmiah 

Dalam situasi yang dicontohkan di atas perubahan atau 
penyesuaian paradigma dan praktik-praktik pendidikan 
adalah suatu keharusan jika dunia pendidikan Indonesia tidak 
ingin tertinggal dan kehilangan perannya sebagai wahana 
untuk menyiapkan generasi masa datang ironisnya, kalangan 
pendidikan sendiri tidak dengan cepat mengantisipasi, 
mengembangkan dan mengambil inisiatif inovasi yang 
diperlukan, walaupun kesadaran akan perlunya perubahan-
perubahan tertentu sudah secara luas dirasakan. Hesrh dan 
McKibbin (1983:3) menyatakan bahwa sebenarnya banyak 
pihak telah menyadari perlunya inovasi…(Dari Ibnu, 1996:2) 

 
John Hassard (1993) suggested that, ‘Unlike modern 
industrial society, where production was the cornerstone, in 
the post modern society simulation structure and control 
social affairs. We, at witnesses, are producing simulation 
whitin discorses. We are fabricating words, not because we 
are “falsyfaying” data, or “lying” about what we have learned, 
but because we are constructing truth within a shifting, but 
always limited discourse.’ (Dari Ropers-Huilman, 1997:5) 

 

Di dalam contoh-contoh bagian inti artikel hasil pemikiran di atas 

dapat dilihat dengan jelas bagian yang paling vital dari jenis artikel ini 

yaitu posisi atau pendirian penulis, seperti terlihat di dalam kalimat-

kalimat: (1) Hence, any consideration of the theoretical base of science 

and its practical implementation must start by…, (2) Dalam situasi yang 

dicontohkan di atas perubahan atau penyesuaian paradigma dan 

praktek-praktek pendidikan, adalah suatu keharusan jika…, (3)…We 

are fabricating words not because …, or ‘lying’ about…, but…dan 

seterusnya. 

 

f. Penutup atau Simpulan 

Penutup biasanya diisi dengan simpulan atau penegasan 

pendirian penulis atas masalah yang dibahas pada bagian 

sebelumnya. Banyak juga penulis yang berusaha menampilkan segala 

apa yang telah dibahas di bagian terdahulu, secara ringkas. Sebagian 

penulis menyertakan saran-saran atau pendirian alternatif. Jika 

memang dianggap tepat bagian terakhir ini dapat dilihat pada berbagai 
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artikel jurnal. Walaupun mungkin terdapat beberapa perbedaan gaya 

penyampaian, misi bagian akhir ini pada dasarnya sama: mengakhir 

diskusi dengan suatu pendirian atau menyodorkan beberapa alternatif 

penyelesaian. Perhatiakan contoh-contoh berikut. 

 

 Konsep pemikiran tentang Demokrasi Ekonomi pada 
prinsipnya adalah khas Indonesia. menurut Dr. M. Hatta 
dalam konsep Demokrasi Ekonomi berlandaskan pada tiga 
hal, yaitu: (a) etika sosial yang tersimpul dalam nilai-nilai 
Pancasila; (b) rasionalitas ekonomi yang diwujudkan dengan 
perencanaan ekonomi oleh negara; dan (c) organisasi 
ekonomi yang mendasarkan azas bersama/koperasi. 

 
 Isu tentang pelaksanaan Demokrasi Ekonomi dalam 
sistem perekonomian Indonesia menjadi menarik dan ramai 
pada era tahun 90-an. Hal tersebut terjadi sebagai reaksi atas 
permasalahan konglomerasi di Indonesia. Perlu diupayakan 
hubungan kemitraan yang baik antara pelaku ekonomi dalam 
sistem perekonomian Indonesia. Pada saat ini nampak sudah 
ada political will dari pemerintah kita terhadap kegiatan 
ekonomi berskala menengah dan kecil. Namun demikian 
kemampuan politik saja tidak cukup tanpa disertai keberanian 
politik. Semangat untuk berpihak pada pengembangan usaha 
berskala menengah dan kecil perlu terus digalakkan, 
sehingga tingkat kesejahteraan seluruh msyarakat dapat 
ditingkatkan. 

 
(Dari Supriyanto, 1994:330-331) 

 
 if, as has been discussed in this article, argumentation 
has a central role play in science and learning about science, 
then its current omission is a problem that needs to be 
seriously addressed. For in the light of our emerging 
understanding of science as social practice, with rhetoric and 
argument as a central feature, to continue with current 
approaches to the teaching of science would be to 
misrepresent science and its nature. If his pattern is to 
change, then it seems crucial that any intervention should pay 
attention not only to ways of enhancing the argument skills of 
young people, but also improving teachers’ knowledge, 
awareness, and competence in managing student 
participation in discussion and argument. Given that, for good 
or for ill, science and technology have ascended to ascended 
to a position of cultural dominance, studying the role of 
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argument in science offers a means of prying open the black 
box that is science. Such an effort would seem well advised-
both for science and its relationship with the public, and the 
public and its relationship with science. 

 
(Dari Driver, Newton & Osborne, 2000:309) 

 

g. Daftar Rujukan  

Bahan rujukan yang dimasukan dalam daftar rujukan hanya 

yang benar-benar dirujuk di dalam tubuh artikel. Sebaliknya, semua 

rujukan yang telah disebutkan dalam tubuh artikel harus tercatat di 

dalam daftar rujukan. Tata aturan penulisan daftar rujukan bervariasi, 

tergantung gaya selingkung yang dianut. Walaupun demikian, harus 

senantiasa diperhatikan bahwa tata aturan ini secara konsisten diikuti 

dalam setiap nomor penelitian. 

 

2. Artikel Hasil Penelitian 
Artikel hasil penelitian sering merupakan bagian yang paling 

dominan dari sebuah jurnal. Berbagai jurnal bahkan 100% berisi artikel 

jenis ini. Jurnal Penelitian Kependidikan yang diterbitkan oleh 

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang, misalnya, dan Journal 

of Research in Science Teaching; termasuk kategori jurnal yang 

semata-mata memuat hasil penelitian. Sebelum ditampilkan sebagai 

artikel dalam jurnal, laporan penelitian harus disusun kembali agar 

memenuhi tata tampilan karangan sebagaimana yang dianjurkan oleh 

dewan penyunting jurnal yang bersangkutan dan tidak melampaui 

batas panjang karangan. Jadi, artikel hasil penelitian bukan sekadar 

bentuk ringkas atau ”pengkerdilan” dari laporan teknis, tetapi 

merupakan hasil kerja penulisan baru, yang dipersiapkan dan 

dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap menampilkan secara 

lengkap semua aspek penting penelitian, tetapi dalam format artikel 

yang jauh lebih kompak dan ringkas daripada laporan teknis aslinya. 



 9-19 Penulisan Karya Ilmiah 

Bagian-bagian artikel hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal 

adalah judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, bagian 

pendahuluan, metode, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan 

saran, dan daftar rujukan. 

 

a. Judul 

Judul artikel hasil penelitian diharapkan dapat dengan tepat 

memberikan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan. 

Variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel serta 

informasi lain yang dianggap penting hendaknya terlihat dalam judul 

artikel. Walaupun demikian, harus dijaga agar judul artikel tidak 

menjadi terlalu panjang. Sebagaimana judul penelitian, judul artikel 

umumnya terdiri dari 5-15 kata. Berikut adalah beberapa contoh. 

 

 Pengaruh Metode Demonstrasi Ber-OHP terhadap Hasil Belajar 

Membuat Pakaian Siswa SMKK Negeri Malang (Forum Penelitian 

Kependidikan Tahun 7, No.1). 

 Undergraduate Science Students’ Images of the Nature of Science 

(Research presented at the American Educational Research 

Association Annual Conference, Chicago, 24-28 March 1997). 

 Effect of Knowledge and Persuasion on High-School Students’ 

Attitudes towards Nuclear Power Plants (Journal of Research in 

Science Teaching Vol.32, Issue 1). 

 

Jika dibandingkan judul-judul di atas, akan sgera tampak 

perbedaannya dengan judul artikel hasil pemikiran, terutama dengan 

terlihatnya variabel-variabel utama yang diteliti seperti yang 

diperlihatkan pada judul yang pertama dan ketiga. 
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b. Nama Penulis 

Pedoman penulisan nama penulis untuk artikel hasil pemikiran 

juga berlaku untuk penulisan artikel hasil penelitian. 

 

c. Abstrak dan Kata Kunci 

Dalam artikel hasil penelitian abstrak secara ringkas memuat 

uraian mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang 

digunakan, dan hasil penelitian. Tekanan terutama diberikan kepada 

hasil penelitian. Panjang abstrak lebih kurang sama dengan panjang 

artikel hasil pemikiran dan juga dilengkapi dengan kata-kata kunci (3-5 

buah). Kata-kata kunci menggambarkan ranah masalah yang diteliti. 

Masalah yang diteliti ini sering tercermin dalam variable-variabel 

penelitian dan hubungan antara variable-variabel tersebut. Walaupun 

demikian, tidak ada keharusan kata-kata kunci diambil dari variabel-

variabel penelitian atau dari kata-kata yang tercantum di dalam judul 

artikel. 

 

Contoh abstrak: 

Abstract: The aim of this study was to asses the readiness of 
elementary school teachers in mathematic teaching, from the 
point of view of the teacher mastery of the subject. Forty two 
elementary school teachers from Kecamatan Jabung, 
Kabupaten Malang were given a test in mathematic which 
was devided in to two part, arithmatics and geometry. A 
minimum mastery score of 65 was set for those who would be 
classified as in adequate readiness as mathematics teachers. 
Those who obtained scores of less than 65 were classified as 
not in adequate readiness in teaching. The result of the study 
indicated that 78,8% of the teachers obtained scores of more 
than 65 in geometry. Sixty nine point five percent of the 
teachers got more than 65 arithmetic, and 69,5% gained 
scores of more than 65 scores in both geometry and 
arithmetics. 

 
Key words: mathematic teaching, teaching readiness, 
subject mastery. 
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d. Pendahuluan 

Banyak jurnal tidak mencantumkan subjudul untuk 

pendahuluan. Bagian ini terutama berisi paparan tentang permasalaha 

penelitian, wawasan, dan rencana penulis dalam kaitan dengan upaya 

pemecahan masalah, tujuan penelitian, dan rangkuman kajian teoretik 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kadang-kadang juga 

dimuat harapan akan hasil dan manfaat penelitian. 

Penyajian bagian pendahuluan dilakukan secara naratif, dan 

tidak perlu pemecahan (fisik) dari satu subbagin ke subbagian lain. 

Pemisahan dilakukan dengan penggantian paragraf. 

 

e. Metode 
Bagian ini menguraikan bagaimana penelitian dilakukan. Materi 

pokok bagian ini adalah rancangan atau desain penelitian, sasaran 

atau target penelitian (populasi dan sampel), teknik pengumpulan data 

dan pengembangan instrumen, dan teknik analisis data. Sub-

subbagian di atas umumnya (atau sebaiknya) disampaikan dalam 

format esei dan sesedikit mungkin menggunakan format enumeratif, 

misalnya: 

 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan rancangan observasi 
partisipatori. Peneliti terjun langsung ke dalam keidupan 
masyarakat desa, ikut serta melakukan berbagai aktivitas 
sosial sambil mengumpulkan data yang dapat diamati 
langsung di lapangan atau yang diperoleh dari informan 
kunci. Pencatatan dilakukan tidak langsung tetapi ditunda 
sampai peneliti dapat ”mengasingkan diri” dari anggota 
masyarakat sasaran. Informasi yang diberikan dari informan 
kunci diuji dengan membandingkannya dengan pendapat 
nara sumber yang lain. Analisis dengan menggunakan 
pendekatan... 
 
 Rancangan eksperimen pretest-posttest control group 
design digunakan dalam penelitian ini. Subjek penelitian 
dipilih secara random dari seluruh siswa kelas 3 kemudian 
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secara random pula ditempatkan ke dalam kelompok 
percobaan dan kelompok control. Data diambil dengan 
menggunakan tes yang telah dikembangkan dan divalidasi 
oleh Lembaga Pengembangan Tes Nasional. Analisis data 
dilakukan dengan... 

 

f. Hasil Penelitian 
Bagian ini memuat hasil penelitian, tepatnya hasil analisis data. 

Hasil yang disajikan adalah hasil bersih. Pengujian hipotesis dan 

penggunaan statistik tidak termasuk yang disajikan. 

Penyampaian hasil penelitian dapat dibantu dengan 

penggunaan tabel dan grafik (atau bentuk/format komunikasi yang 

lain). Grafik dan tabel harus dibahas dalam tubuh artikel tetapi tidak 

dengan cara pembahasan yang rinci satu per satu. Penyajian hasil 

yang cukup panjang dapat dibagi dalam beberapa subbagian 

 

Contoh: 

Jumlah tulisan dari tiga suku ranah utama yang dimuat di dalam 

berbagai jurnal, dalam kurun waktu satu sampai empat tahun dapat 

dilihat dalam Tabel 1. 

 

Tabel 1 Distribusi Jumlah Tulisan dari Tiga Suku Ranah Pendidikan 

Sains yang Dimuat dalam Berbagai Jurnal antara Januari 

1994-Juli 1997 

 

Suku ranah 1994 1995 1996 1997 Jumlah 

Konsep 7 7 13 6 32 

Sci. Literacy 5 3 14 6 28 

Teori & Pengaj. 2 12 1 5 20 

Jumlah 3 suku 

ranah 

    80 

Lain-lain     46 
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Dari Tabel 1 di atas terlihat bahwa frekuensi pemunculan artikel 

dari tiga suku ranah tersebut di atas jauh melebihi suku-suku ranah 

yang lain, yaitu 80:46. hal ini menunjukan bahwa...dst. 

 

g. Pembahasan 

Bagian ini merupakan bagian terpenting dari artikel hasil 

penelitian. Penulis artikel dalam bagian ini menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian dan menunjukan bagaimana temuan-temuan 

tersebut diperoleh, mengintepretasikan temuan, mengaitkan temuan 

penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan, dan 

memunculkan ”teori-teori” baru atau modifikasi teori yang telah ada. 

 

Contoh: 

 Dari temuan penelitian yang diuraikan dalam artikel ini 
dapat dilihat bahwa berbagai hal yang berkaitan dengan 
masalah kenakalan remaja yang selama ini diyakini 
kebenarannya menjadi goyah. Kebenaran dari berbagai hal 
tersebut ternyata tidak berlaku secara universal tetapi 
kondisional. Gejala-gejala kenakalan remaja tertentu hanya 
muncul apabila kondisi lingkungan sosial setempat 
mendukung akan terjadinya bentuk-bentuk kenalan terkait. 
Hal ini sesuai dengan teori selektive cases dari Lincoln 
(1987:13) yang menyatakan bahwa... 

 

h. Simpulan dan Saran 

Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil 

penelitian dan pembahasan. Dari kedua hal ini dikembangkan pokok-

pokok pikiran (baru) yang merupakan esensi dari temuan penelitian. 

Saran hendaknya dikembangkan berdasarkan temuan penelitian. 

Saran dapat mengacu kepada tindakan praktis, pengembangan teori 

baru, dan penelitian lanjutan. 
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i. Daftar Rujukan  

Daftar rujukan ditulis dengan menggunakan pedoman umum 

yang juga berlaku bagi penulis artikel nonpenelitian. 

 

3. Penutup 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian dikembangkan 

dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel hasil pemikiran 

adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu masalah. Bagian 

terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian penulis tentang 

masalah yang dibahas dan diharapkan memicu wahana baru 

mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, dilain pihak, 

dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan tujuan utama 

untuk memperluas penyebarannya dan secara akumulatif dengan hasil 

penelitian peneliti-peneliti lain dalam memperkaya khasanah 

pengetahuan tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran dan 

keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang tidak perlu 

dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan baku, 

sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 

terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk artikel 

hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah tercapainya 

maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi yang efektif dan 

efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang cukup tinggi. Selain itu, 

kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain seperti objektif, jujur, 

rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan hendaknya juga 

diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi oleh penulis. 
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C.  LEMBAR KEGIATAN 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 

 

2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, 

jika ada yang tidak masuk 

karena sakit misalnya, maka 

peserta diajak berdoa kembali 

agar teman yang sakit dapat 

segera sembuh dan 

berkumpul untuk bersekolah 

kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang 

akan dikembangkan; 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 
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2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan artikel ilmiah 

dalam bentuk hasil pemikiran 

konseptual dan hasil 

penelitian. 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian penulisan 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual 

3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang penulisan karya tulis 

ilmiah hasil penelitian; 

3.3 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.4 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian 

3.6 Fasilitator menekankan kembali 

kesimpulan yang tepat. 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 

4. Kegiatan Akhir   

  Fasilitator bersama-sama dengan 

peserta mengadakan refleksi 

terhadap proses pembelajaran 

hari itu, tentang beberapa hal 

yang perlu mendapat perhatian; 

 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

10 

menit 

Refleksi 
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pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil pemikiran; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil penelitian; 

 

D. RANGKUMAN 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian dikembangkan 

dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel hasil pemikiran 

adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu masalah. Bagian 

terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian penulis tentang 

masalah yang dibahas dan diharapkan memicu wahana baru 

mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, dilain pihak, 

dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan tujuan utama 

untuk memperluas penyebarannya dan secara akumulatif dengan hasil 

penelitian peneliti-peneliti lain dalam memperkaya khasanah 

pengetahuan tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran dan 

keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang tidak perlu 

dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan baku, 

sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 
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terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk artikel 

hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah tercapainya 

maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi yang efektif dan 

efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang cukup tinggi. Selain itu, 

kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain seperti objektif, jujur, 

rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan hendaknya juga 

diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi oleh penulis. 

 

 

F. TES FORMATIF 
1. Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

 

1. Artikel dapat dikelompokkan menjadi 

a. artikel laporan dan artikel rujukan 

b. artikel konseptual dan artikel teoritis 

c. artikel hasil telaahan dan artikel teoritis 

d. artikel hasil laporan dan artikel hasil telaahan 

2. Dari sudut ide, salah satu dari empat faktor yang harus 

diperhatikan untuk menghasilkan tulisan ilmiah yang berkualitas 

tinggi adalah 

a. kelayakan ide untuk dipublikasikan 

b. wacana tentang ide yang sedang berkembang 

c. kesiapan ide untuk didiskusikan 

d. persamaan persepsi para ahli di bidang yang sama 

3. Tulisan analisis konseptual terdiri dari 

a. judul, abstrak, data, pembahasan, dan referensi 

b. judul, abstrak, pendahuluan, diskusi, referensi 

c. judul pendahuluan, diskusi, kesimpulan referensi 
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d. judul, pendahuluan, temuan, pembahasan, referensi 

4. Dalam suatu artikel konseptual, bagaimana teori/konsep yang 

ditawarkan dapat berkontribusi dalam peta pengetahuan dimuat 

pada bagian 

a. abstrak 

b. pendahuluan 

c. diskusi 

d. referensi 

5. Referensi memuat semua rujukan yang  

a. pernah dibaca penulis 

b. perlu dibaca pembaca 

c. dimuat dalam badan tulisan 

d. diperlukan dalam pengembangan tulisan 

6. Salah satu dari tiga pertanyaan yang harus dijawab di bagian 

pendahuluan adalah berikut ini 

a. apa inti teori/konsep yang dibahas? 

b. mengapa konsep itu dibahas? 

c. Apa kesimpulan yang dapat ditarik? 

d. Apa tindak lanjut yang perlu dilakukan? 

7. Salah satu hal yang harus dihindari pada saat menulis hasil 

penelitian adalah 

a. menjelaskan partisipan 

b. menulis masalah yang sudah pernah dibahas 

c. memecah satu penelitian menjadi beberapa artikel 

d. melaporkan korelasi yang dibahas dalam penelitian 

8. Pemilihan penggunaan kata dan kalimat yang tidak provokatif 

dalam laporan atau artikel merupakan salah satu contoh upaya 

untuk menjaga kualitasdari aspek 

a. panjang tulisan 

b. nada tulisan 

c. gaya tulisan 
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d. bahasa tulisan 

9. Rekomendasi untuk judul adalah 

a. 8-10 kata 

b. 10-12 kata 

c. 12-15 kata 

d. 15-30 kata 

10. Dalam suatu laporan atau artikel hasil penelitian, kontribusi 

penelitian dapat dilihat di bagian 

a. pendahuluan 

b. metode 

c. hasil 

d. diskusi 

 

2. Tes Uraian 
1. Jelaskan mengapa abstrak merupakan bagian terpenting dalam 

laporan dan artikel penelitian 

2. Sebut dan jelaskan perbedaan karya tulis ilmiah hasil pemikian 

dan hasil penelitian! 

3. Carilah salah satu artikel hasil penelitian, telaah unsur-unsur yang 

terdapat pada artikel itu! 

 



BAB IV. KEGIATAN BELAJAR III 
PRAKTIK PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

 

A. KOMPETENSI DAN INDIKATOR 
Pada kegiatan belajar kedua telah disajikan bagaimana teknik 

menulis karya tulis ilmiah yang bersifat hasil pemikiran dan hasil 

penelitian. Pada kegiatan belajar yang ketiga ini berisi mengenai 

latihan peserta PLPG dalam menulis karya tulis ilmiah baik yang 

bersifat hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Dengan demikian 

peserta PLPG diharapkan mempunyai keterampilan dalam menyusun 

karya tulis ilmiah yang dapat dikirimkan kepada pengelola jurnal 

penelitian pendidikan (JIP). Pada kesempatan ini akan dicontohkan 

beberapa petunjuk bagi penulis ilmu pendidikan. Oleh karena itu, 

indikator kegiatan belajar ketiga ini adalah: 

1. mengenal format penulisan enumeratif; 

2. mengenal format penulisan esay; 

3. membuat karya tulis ilmiah baik yang bersifat hasil pemikiran 

maupun hasil penelitian. 

 

B. URAIAN MATERI 
1. Mengenai Format Tulisan 

Semua bagian artikel yang dibicarakan di atas ditulis dalam 

format esai. Penggunaan format esai dalam penulisan artikel jurnal 

bertujuan untuk menjaga kelancaran pembacaan dan menjamin 

keutuhan ide yang ingin disampaikan. Dengan digunakannya format 

esai diharapkan pembaca memperoleh kesan seolah-olah 

berkomunikasi langsung, dan secara aktif berdialog dengan penulis. 

Bandingkan dua format petikan berikut: 
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Format Enumeratif 

 Sesuai dengan lingkup penyebaran jurnal yang 
bersangkutan maka record ISSN dilaporkan kepada pihak-pihak 
berikut: 
(a) International Serials Data System di Paris untuk jurnal 

internasional 
(b) Regional Center for South East Asia bagi wilayah Asia 

Tenggara, dan 
(c) PDII-LIPI untuk wilayah Indonesia. 

 

Format Esei 

 Setiap record ISSN dilaporkan kepada internasional 
Serial Data System yang berkedudukan di Paris. Untuk 
kawasan Asia Tenggara dilaporkan melalui Regional Center 
for South East Asia dan untuk wilayah Indonesia dilaporkan 
kepada PDII-LIPI. 

 

Di dalam hal-hal tertentu format enumeratif boleh digunakan, 

terutama apabila penggunaan format enumeratif tersebut benar-benar 

fungsional dan tidak tepat apabila diganti dengan format esei seperti 

dalam menyatakan urutan dan jadwal. Jika format esai masih dapat 

digunakan “penandaan” sejumlah elemen dapat dilakukan dengan 

format esei bernomor, seperti (1)…, (2)…, (3)…., dan seterusnya. 

 
2. Petunjuk bagi Penulis Ilmu Pendidikan 

 

a. Naskah diketik spasi ganda pada kertas kuarto sepanjang 

maksimal 20 halaman, dan diserahkan dalam bentuk cetakan 

(print out) komputer sebanyak 2 eksemplar beserta disketnya. 

Berkas (file) pada naskah pada disket dibuat dengan program olah 

kata WordStar, WordPerfect atau MicroSoft Word. 

b. Artikel yang dimuat meliputi hasil penelitian dan kajian analitis-

kritis setara dengan hasil penelitian di bidang filsafat kependidikan, 

teori kependidikan, dan praktik kependidikan. 

c. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan format 
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esai, disertai judul (heading), masing-masing bagian, kecuali 

bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul bagian. Peringkat 

judul bagian dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua 

judul bagian dicetak tebal atau tebal miring), dan tidak 

menggunakan angka/nomor bagian. 

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI 

KIRI) 

Peringkat 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri) 
Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil, Miring, Rata dengan tepi Kiri) 

d. Sistematika artikel setara hasil penelitian: judul; nama penulis 

(tanpa gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata); kata-kata 

kunci; pendahuluan (tanpa sub judul) yang berisi latar belakang 

dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dibagi ke 

dalam subjudul-subjudul); penutup atau kesimpulan; daftar rujukan 

(berisi pustaka yang dirujuk saja). 

e. Sistematika artikel hasil penelitian: judul, nama penulis (tanpa 

gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata) yang berisi tujuan, 

metode, dan hasil penelitian; kata-kata kunci; pendahuluan (tanpa 

sub judul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan 

tujuan penelitian; metode; hasil; pembahasan; kesimpulan dan 

saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk saja). 

f. Daftar Rujukan disusun dengan mengikuti tata cara seperti contoh 

berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis. 

 

Anderson, D.W., Vault, V.D. & Dickson, C.E. 1993. Problems and 

Prospects for the Decades Ahead: Competency based Teacher 

Education. Berkeley: McCutchan Publishing Co. 

Hanurawan, F. 1997. Pandangan Aliran Humanistik tentang Filsafat 

Pendidikan Orang Dewasa. Ilmu Pendidikan: Jurnal Filsafat, 

Teori, dan Praktik Kependidikan, Tahun 24, Nomor 2, Juli 1997, 

hlm. 127-137. 
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Huda, N. 1991. Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal. Makalah 

disajikan dalam Lokakarya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen 

PTN dan PTS di malang Angkataan XIV, Pusat Penelitian IKIP 

MALANG, Malang, 12 Juli. 

 

g. Tata cara penyajian kutipan, rujukan, tabel, dan gambar mengikuti 

ketentuan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, 

Disertasi, Makalah, Artikel dan Laporan Penelitian (Universitas 

Negeri Malang, 200). Artikel berbahasa Indonesia mengikuti 

aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat 

dalam Pedoman Umum Ejaan bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan (Depdikbud, 1987). Artikel berbahasa Inggris 

menggunakan ragam baku. 

h. Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dilakukan oleh 

penyunting dan/atau melibatkan penulis. Artikel yang sudah dalam 

bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis. 

i. Penulis yang artikelnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya 

cetak minimal sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 

perjudul. Sebagai imbalannya, penulis menerima nomor bukti 

pemuatan sebanyak 2 (dua) eksemplar dan cetak lepas sebanyak 

5 (lima) eksemplar yang akan diberikan jika kontribusi biaya cetak 

telah dibayar lunas. 

 

C. LEMBAR KEGIATAN 
1. Alat dan Bahan 
a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah 

e. Kamera digital 
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2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk mengawali 

pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, jika 

ada yang tidak masuk karena 

sakit misalnya, maka peserta 

diajak berdoa kembali agar teman 

yang sakit dapat segera sembuh 

dan berkumpul untuk bersekolah 

kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator menyajikan 

petunjuk bagi penulis ilmu 

pendidikan 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang format penulisan karya 

tulis ilmiah; 

Fasilitator memberikan ceramah 

130 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 
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tentang salah satu contoh 

petunjuk bagi penulis ilmu 

pendidikan ; 

Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian; 

Fasilitator memberikan tugas 

menyusun karya tulis ilmiah baik 

dalam bentu pemikiran maupun 

hasil penelitian. 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama dengan 

peserta mengadakan refleksi 

terhadap proses pembelajaran 

hari itu, tentang beberapa hal 

yang perlu mendapat perhatian; 

4.2 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil pemikiran; 
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b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil penelitian. 

 

D. RANGKUMAN 
1. Artikel (hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa sub judul, memuat latar belakang masalah 

dan sedikit tinjauan pustaka, dan masalah/tujuan penelitian) 

Metode 

Hasil 

Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uaraian saja) 

2. Artikel (setara hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa subjudul) 

Subjudul 

Subjudul 

Subjudul 

Penutup (atau Kesimpulan dan Saran) 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uraian saja) 

 

 

 

 

sesuai dengan kebutuhan 
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E. TES FORMATIF 
Peserta PLPG ditugasi menyusun karya tulis ilmiah dengan cara 

memilih salah satunya yaitu hasil pemikiran konseptual atau hasil 

penelitian. Tugas ini sifatnya individual. Fasilitator memberikan 

bimbingan dan pendampingan pada saat peserta PLPG menyusun 

karya tulis ilmiah. Tugas dapat ditulis menggunakan komputer atau 

tulis tangan. Ruangan bebas, tidak harus terkekang di dalam kelas. 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 
 

Kegiatan Belajar 1 Kegiatan Belajar 2 

1. b 

2. a 

3. d 

4. c 

5. b 

6. b 

7. a 

8. b 

9. c 

10. a 

 

1. c 

2. a 

3. b 

4. c 

5. c 

6. a 

7. c 

8. b 

9. b 

10. d 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi 
Buku Ajar mengenai “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini meliputi 

materi pembelajaran tentang penulisan artikel ilmiah, jenis dan struktur 

artikel ilmiah, artikel hasil pemikiran, artikel hasil penelitian, format 

tulisan, serta praktik penulisan artikel ilmiah. Secara garis besar, buku 

ajar ini mengantarkan peserta PLPG untuk memahami materi-materi 

tersebut di atas, namun demikian peserta juga diminta untuk 

menyusun draft penulisan artikel ilmiah di bidang kompetensi masing-

masing. Hal ini mempunyai tujuan agar setelah pelaksanaan 

matapelajaran ini peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam 

menyusun artikel ilmiah yang siap dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah 

yang tidak maupun terakreditasi. 

Buku ajar “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini mempunyai 

standar kompetensi dasar (1) mengenal penulisan artikel ilmiah; (2) 

mengenal perbedaan penulisan artikel ilmiah yang konseptual dan 

yang non konseptual; (3) mengenal format penulisan artikel ilmiah; dan 

(4) menyusun draft artikel ilmiah. Buku ajar ini mempunyai hubungan 

dengan buku ajar yang terutama adalah penelitian tindakan kelas. 

Karena standar kompetensi penelitian tindakan kelas adalah (1) 

mengenal metode penelitian tindakan kelas; (2) mengenal format 

laporan penelitian tindakan kelas, (3) menyusun draft proposal 

penelitian tindakan kelas. Jelas bahwa kompetensi dasar kedua mata 

pelajaran ini akan bersngkut paut, pada saat peserta PLPG 

berkeinginan untuk menuliskan hasil penelitian tindakan kelas ke 

dalam jurnal penelitian pendidikan. 
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B. Petunjuk Pembelajaran 
Peserta PLPG harus selalu aktif mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. Peserta PLPG aktif berdiskusi dengan pelatih, 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami, selanjutnya mendiskusikan 

dengan teman lainnya. Di samping itu, peserta pelatihan mencermati 

contoh-contoh yang telah disajikan oleh pelatih dan yang tersaji di 

dalam buku ajar ini. Kemudian peserta PLPG harus belajar menyusun 

suatu draft artikel ilmiah yang selaras dengan format yang tersaji di 

dalam buku ajar ini. Hasil draft itu selanjutnya digunakan untuk 

memenuhi tugas mata pelajaran ini, serta dimintakan pendapat dari 

pelatih. Saran-saran dari pelatih yang belum dipahami perlu 

ditanyakan kembali kepada pelatih jika perlu meminta perbandingan 

dengan artikel yang telah termuat di dalam jurnal. 

 

C. Kompetensi dan Indikator 
1. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami kriteria 

penulisan artikel ilmiah; 

2. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami jenis dan 

struktur artikel ilmiah; 

3. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil pemikiran konseptual; 

4. .Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil penelitian; 

5. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan enumeratif; 

6. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan esai; 

7. Peserta mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam 

menyusun draft artikel ilmiah. 



BAB II. KEGIATAN BELAJAR I 
JENIS DAN STRUKTUR ARTIKEL ILMIAH 

 
A. KOMPETENSI DAN INDIKATOR 

Karya ilmiah tentu sudah merupakan bacaan yang sangat 

akrab dengan peserta PLPG. Sebagai guru, bapak dan ibu sudah 

sering membaca berbagai artikel, baik yang bersifat populer, ilmiah 

populer maupun yang memang benar-benar merupakan karya ilmiah. 

Berbekal pengalaman bapak dan ibu dalam memahami artikel ilmiah, 

bapak dan ibu akan mengkaji bentuk, sifat dan struktur karya tulis 

ilmiah. Berkaitan uraian di atas, maka setelah menyelesaikan kegiatan 

berlajar pertama ini, bapak dan ibu diharapkan mempunyai 

kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan sifat artikel ilmiah; 

2. Menjelaskan sikap ilmiah; 

3. Menjelaskan bentuk, struktur dan sifat-sifat artikel ilmiah 

4. Menjelaskan perbedaan artikel hasil pemikian konseptual dengan 

hasil penelitian 

 

B. URAIAN MATERI 
Sesuai dengan namanya, artikel ilmiah yang dimuat dalam 

jurnal diharapkan memenuhi kriteria sebagai sebuah karya ilmiah. 

Kriteria ini adalah cerminan sifat karya ilmiah yang berupa norma dan 

nilai yang berakar pada tradisi ilmiah yang diterima secara luas dan 

diikuti secara sungguh-sungguh oleh para ilmuwan. Oleh karena itu, 

penerbitan ilmiah secara inherent harus menampilkan sifat-sifat dan 

ciri-ciri khas karya ilmiah tersebut yang mungkin tidak selalu harus 

dipenuhi di dalam jenis penerbitan yang lain. Pertama, penerbitan 

ilmiah bersifat objektif, artinya isi penerbitan ilmiah hanya dapat 

dikembangkan dari fenomena yang memang exist, walaupun kriteria 
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eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasannya dapat berbeda 

antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lain. 

Selain objektif, sifat lain karya ilmiah adalah rasional. Rasional 

menurut Karl Popper adalah tradisi berpikir kritis para ilmuwan. Oleh 

karena itu, penerbitan ilmiah juga membawa ciri khas ini yang 

sekaligus berfungsi sebagai wahana penyampaian kritik timbal-balik 

yang berkaitan dengan masalah yang dipersoalkan. Lain daripada itu, 

karena jurnal merupakan sarana komunikasi yang berada di garis 

depan dalam pengembangan IPTEKS, ia juga mengemban sifat 

pembaharu dan up-to-date atau tidak ketinggalan jaman. 

Selanjutnya, dalam menulis artikel ilmiah penulis hendaknya 

juga tidak mengabaikan komponen sikap ilmiah yang lain seperti 

menahan diri (reserved), hati-hati dan tidak over-claiming, jujur, lugas, 

dan tidak menyertakan motif-motif pribadi atau kepentingan-

kepantingan tertentu dalam menyampaikan pendapatnya. Semua 

sikap di atas, dilengkapi dengan keterbukaan dalam menyebutkan 

sumber bahan yang menjadi rujukannya, juga dipandang sebagai 

upaya penulis untuk memenuhi etika penulisan ilmiah. 

Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 
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ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 

Sesuai dengan tujuan penerbitannya, majalah ilmiah pada 

umumnya memuat salah satu dari hal-hal berikut: (1) kumpulan atau 

akumulasi pengetahuan baru, (2) pengamatan empirik, dan (3) 

gagasan atau usulan baru (Pringgoadisurjo, 1993). Dalam praktik hal-

hal tersebut akan diwujudkan atau dimuat di dalam salah satu dari dua 

bentuk artikel, yaitu artikel hasil pemikiran atau artikel non penelitian 

dan artikel hasil penelitian. Ada beberapa jurnal yang hanya memuat 

artikel hasil penelitian, misalnya Journal of Research in Science 

Teaching yang terbit di Amerika Serikat dan Jurnal Penelitian 

Kependidikan terbitan Lembaga Penelitian Unversitas Negeri Malang. 

Akan tetapi sebagian jurnal biasanya memuat kedua jenis artikel: hasil 

pemikiran dan hasil penelitian. Selain itu, seringkali majalah ilmiah juga 

memuat resensi buku dan obituari. Pemuatan artikel hasil penelitian, 

artikel hasi pemikiran, resensi dan obituari ini sejalan dengan 

rekomendasi Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (2000). Di 

dalam tulisan ini pembahasan akan dibatasi pada struktur dan anatomi 

dua jenis artikel saja yaitu artikel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian. 

 

C. LEMBAR KEGIATAN 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 
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2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, 

jika ada yang tidak masuk 

karena sakit misalnya, maka 

peserta diajak berdoa kembali 

agar teman yang sakit dapat 

segera sembuh dan 

berkumpul untuk bersekolah 

kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang 

akan dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan bentuk, struktur 

dan sifat karya tulis ilmiah. 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian sifat artikel 

ilmiah; 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 
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3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang sikap ilmiah; 

3.3 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang bentuk dan struktur artikel 

ilmiah 

3.4 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

sikap ilmiah, sifat, bentuk, dan 

struktur artikel ilmiah; 

3.6 Fasilitator menekankan kembali 

kesimpulan yang tepat. 

pendampingan 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama 

dengan peserta mengadakan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran hari itu, tentang 

beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian dari sikap 

ilmiah, sifat, bentuk, dan 

struktur artikel ilmiah; 

4.2 Fasilitator memberi 

kesempatan peserta untuk 

mengungkapkan pengalaman 

setelah dilakukan sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama 

sebagai menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 
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3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai sifat artikel ilmiah; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai karakter sikap ilmiah; yang 

selanjutnya mempunyai kecenderungan positif jika dihadapkan 

pada kasus plagiariasme misalnya; 

c. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai bentuk, dan struktur karya tulis 

ilmiah. 

 

D. RANGKUMAN 
Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 
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F. TES FORMATIF 
1. Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

1. Aspek-aspek yang menentukan karakteristik karya tulis, kecuali 

a. sikap penulis 

b. panjang tulisan 

c. struktur sajian 

d. penggunaan bahasa 

2. Struktur sajian suatu karya tulis ilmiah pada umumnya terdiri dari 

a. pendahuluan, inti (pokok pembahasan), dan penutup 

b. pendahuluan, abstrak, bagian inti, simpulan 

c. abstrak, pendahuluan, bagian inti, simpulan 

d. abstrak, bagian inti, penutup 

3. Bagian penutup suatu karya tulis ilmia, pada umumnya menyajikan 

tentang 

a. rangkuman dan tindak lanjut 

b. simpulan umum 

c. rekomendasi penulis 

d. simpulan dan saran 

4. Substansi suatu karya tulis ilmiah dapat mencakup berbagai hal, 

dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. 

Berikut ini adalah contoh-contoh subatansi karya tulis ilmiah, kecuali 

a. pendidikan 

b. kebudayaan 

c. pemulung 

d. informatika 

5. Dalam karya tulis ilmiah, penulis bersikap netral, obyektif, dan tidak 

memihak. Sikap ini sesuai dengan hakikat karya tulis ilmiah yang 

merupakan kajian berdasarkan pada, kecuali 

a. fakta atau kenyataan 

b. argumentasi 
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c. teori yang diakui kebenarannya 

d. data empirik/hasil penelitian 

6. Keobyektifan penulis karya tulis ilmiahdicerminkan dalam gaya 

bahasa yang bersifat 

a. resmi 

b. baku 

c. impersonal 

d. personal 

7. Komponen suatu karya tulis ilmiah bervariasi sesuai dengan jenis 

karya tulis ilmiah dan tujuan penulisannya, namun pada umumnya 

semua karya tulis ilmiah mempunayi komponen 

a. daftar pustaka 

b. abstrak 

c. daftar tabel 

d. lampiran 

8. Berikut ini adalah ciri-ciri suatu karya tulis ilmiah, kecuali 

a. memaparkan bidang ilmu tertentu 

b. merupakan deskripsi suatu kejadian 

c. menggunakan gaya bahasa resmi 

d. disajikan secara sistematis 

9. Di antara judul berikut, yang manakah yang paling sesuai untuk 

judul karya tulis ilmiah? 

a. senjata makan tuan 

b. kumbang cantik pengisap madu 

c. pengaruh gizi pada pertumbuhan anak 

d. pengaruh obat bius yang menghebohkan 

10

. 

Untuk membedakan karya tulis ilmiah dan karya tulis bukan ilmiah, 

seseorang dapat mengkaji berbagai aspek tulisan. Salah satu aspek 

yang dapat digunakan sebagai pembeda adalah 

a. sistematika tulisan 

b. panjang tulisan 
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c. ragam bahasa yang digunakan 

d. pengarang 

 

2. Tes Uraian 
1.  Setelah membaca uraian di atas, coba bapak dan ibu simpulkan 

bagaimana caranya mengenal karakteristik karya tulis ilmiah. 

Jelaskan mengapa bapak dan ibu menyimpulkan seperti itu? 

2.  Sebutkan aspek-aspek yang dapat menggambarkan karakteristik 

suatu karya tulis ilmiahdan berikan penjelasan singkat untuk setiap 

aspek. Berdasarkan uraian itu, coba simpulkan karakteristik karya 

tulis ilmiah! 

3.  Secara umum, struktur sajian suatu karya tulis ilmiah terdiri dari 

bagian awal, inti, dan bagian penutup. Coba jelaskan deskripsi 

masing-masing bagian dan apa bedanya dengan struktur sajian 

karya non ilmiah? 

 



BAB III. KEGIATAN BELAJAR II 
ARTIKEL HASIL PEMIKIRAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. KOMPETENSI DAN INDIKATOR 
Pada kegiatan belajar yang kedua ini akan dibahas bagaimana 

menentukan kelayakan ide untuk dituangkan ke dalam tulisan serta 

struktur tulisan konseptual. Pembahasan mengenai materi ini akan 

bermanfaat pada saat bapak dan ibu menulis artikel konseptual. Di 

samping itu akan dibahas juga teknik menulis karya tulis ilmiah atas 

dasar hasil penelitian. Berkaitan uraian di atas, maka setelah 

menyelesaikan kegiatan berlajar kedua ini, bapak dan ibu diharapkan 

mempunyai kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan pembuatan judul karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

2. Menjelaskan abstrak dan kata kunci karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

3. Menjelaskan penulisan pendahuluan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

4. Menjelaskan penulisan metode karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

5. Menjelaskan penulisan hasil penelitian karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

6. Menjelaskan penulisan pembahasan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

7. Menjelaskan penulisan simpulan dan saran karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

8. Menjelaskan penulisan daftar pustaka karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 
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B. URAIAN MATERI 
1. Atikel Hasil Pemikiran 

Artikel hasil pemikiran adalah hasil pemikiran penulis atas suatu 

permasalahan, yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam upaya 

untuk menghasilkan artikel jenis ini penulis terlebih dahulu mengkaji 

sumber-sumber yang relevan dengan permasalahannya, baik yang 

sejalan maupun yang bertentangan dengan apa yang dipikirkannya. 

Sumber-sumber yang dianjurkan untuk dirujuk dalam rangka 

menghasilkan artikel hasil pemikiran adalah juga artikel-artikel hasil 

pemikiran yang relevan, hasil-hasil penelitian terdahulu, di samping 

teori-teori yang dapat digali dari buku-buku teks. 

Bagian paling vital dari artikel hasil pemikiran adalah pendapat 

atau pendirian penulis tentang hal yang dibahas, yang dikembangkan 

dari analisis terhadap pikiran-pikiran mengenai masalah yang sama 

yang telah dipublikasikan sebelumnya, dan pikiran baru penulis 

tentang hal yang dikaji, jika memang ada. Jadi, artikel hasil pemikiran 

bukanlah sekadar kolase atu tempelan cuplikan dari sejumlah artikel, 

apalagi pemindahan tulisan dari sejumlah sumber, tetapi adalah hasil 

pemikiran analitis dan kritis penulisnya. 

Artikel hasil pemikiran biasanya terdiri dari beberapa unsur 

pokok, yaitu judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, 

bagian inti atau pembahasan, penutup, dan daftar rujukan. Uraian 

singkat tentang unsur-unsur tersebut disampaikan di bawah ini. 

 

a. Judul  

Judul artikel hasil pemikiran hendaknya mencerminkan dengan 

tepat masalah yang dibahas. Pilihan kata-kata harus tepat, 

mengandung unsur-unsur utama masalah, jelas, dan setelah disusun 

dalam bentuk judul harus memiliki daya tarik yang kuat bagi calon 

pembaca. Judul dapat ditulis dalam bentuk kalimat berita atau kalimat 

tanya. Salah satu ciri penting judul artikel hasil pemikiran adalah 



 9-12 Penulisan Karya Ilmiah 

bersifat ”provokatif”, dalam arti merangsang pembaca untuk membaca 

artikel yang bersangkutan. Hal ini penting karena artikel hasil pemkiran 

pada dasarnya bertujuan untuk membuka wacana diskusi, 

argumentasi, analisis, dan sintesis pendapat-pendapat para ahli atau 

pemerhati bidang tertentu. Perhatikan judul-judul artikel di bawah ini, 

dan lakukan evaluasi terhadap judul-judul tersebut untuk melihat 

apakah kriteria yang disebutkan di atas terpenuhi. 

 Membangun Teori melalui Pendekatan Kualitatif (Forum Penelitian 

Kependidikan Tahun 7, No. 1) 

 Repelita IV: A Cautious Development Plan for Steady Growth 

(Kaleidoscope International Vol. IX No.1) 

 Interpreting Student’s and Teacher’s Discourse in Science Classes: 

An Underestimated Problem? (Journal of Research in Science 

Teaching Vol. 33, No.2.) 

 

Di dalam contoh-contoh judul di atas seharusnya tercermin ciri-

ciri yang diharapkan ditunjukan oleh artikel hasil pemikiran seperti 

provokatif, argumentative, dan analitik. 

 

b. Nama Penulis  

Untuk menghindari bias terhadap senioritas dan wibawa atau 

inferioritas penulis, nama penulis artikel ditulis tanpa disertai gelar 

akademik atau gelar profesional yang lain. Jika dikehendaki gelar 

kebangsawanan atau keagamaan boleh disertakan. Nama lembaga 

tempat penulis bekerja sebagai catatan kaki di halaman pertama. Jika 

penulis lebih dari dua orang, hanya nama penulis utama saja yang 

dicantumkan disertai tambahan dkk. (dan kawan-kawan). Nama 

penulis lain ditulis dalam catatan kaki atau dalam catatan akhir jika 

tempat pada catatan kaki atau di dalam catatan akhir jika tempat pada 

catatan kaki tidak mencukupi. 
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c. Abstrak dan Kata Kunci 

Abstrak artikel hasil pemikiran adalah ringkasan dari artikel yang 

dituangkan secara padat; bukan komentar atau pengantar penulis. 

Panjang abstrak biasanya sekitar 50-75 kata yang disusun dalam satu 

paragraf, diketik dengan spasi tunggal. Format lebih sempit dari teks 

utama (margin kanan dan margin kiri menjorok masuk beberapa 

ketukan). 

Dengan membaca abstrak diharapkan (calon) pembaca segera 

memperoleh gambaran umum dari masalah yang dibahas di dalam 

artikel. Ciri-ciri umum artikel hasil pemikiran seperti kritis dan provokatif 

hendaknya juga sudah terlihat di dalam abstrak ini, sehingga (calon) 

pembaca tertarik untuk meneruskan pembacaannya. 

Abstrak hendaknya juga disertai dengan 3-5 kata kunci, yaitu 

istilah-istilah yang mewakili ide-ide atau konsep-konsep dasar yang 

terkait dengan ranah permasalahan yang dibahas dalam artikel. Jika 

dapat diperoleh, kata-kata kunci hendaknya diambil dari tresaurus 

bidang ilmu terkait. Perlu diperhatikan bahwa kata-kata kunci tidak 

hanya dapat dipetik dari judul artikel, tetapi juga dari tubuh artikel 

walaupun ide-ide atau konsep-konsep yang diwakili tidak secara 

eksplisit dinyatakan atau dipaparkan di dalam judul atau tubuh artikel. 

Perhatikan contoh abstrak dan kata-kata kunci berikut ini. 

 

Abstract: Theory Generation through Qualitative Study. A 
qualitative study is often contrasted with its quantitative 
counterpart. These two approaches are more often inappropriately 
considered as two different schools of thought than as two 
different tools. In fact these two approaches serve different 
purposes. A qualitative study takes several stage in generating 
theories. Business transaction pattern and market characteristic, 
for example, can be investigated through qualitative study, while 
their tendencies, frequencies, and other related quantitative 
values can be more appropriately investigated through 
quantitative study. 
 
Key words: qualitative study, quantitative study, theory development 



 9-14 Penulisan Karya Ilmiah 

d. Pendahuluan 

Bagian ini menguraikan hal-hal yang dapat menarik perhatian 

pembaca dan memberikan acuan (konteks) bagi permasalahan yang 

akan dibahas, misalnya dengan menonjolkan hal-hal yang 

kontroversial atau belum tuntas dalam pembahasan permasalahan 

yang terkait dengan artikel-artikel atau naskah-naskah lain yang telah 

dipublikasikan terdahulu. Bagian pendahuluan ini hendaknya diakhiri 

dengan rumusan singkat (1-2 kalimat) tentang hal-hal pokok yang akan 

dibahas dan tujuan pembahasan. Perhatikan tiga segmen bagian 

pendahuluan dalam contoh di bawah ini. 

 

Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang paling 
penting sekali bagi keberhasilan program pendidikan. Catatan 
sejarah pendidikan di negara-negara maju dan dikelompok-
kelompok masyarakat yang telah berkembang kegiatan 
pendidikan menunjukan bahwa keadaan dunia pendidikan 
mereka sekarang ini telah dicapai dengan partisipasi 
masyarakat yang sangat signifikan di dalam berbagai bentuk. 
Di Amerika Serikat dalam tingkat pendidikan tinggi dikenal 
apa yang disebut “Land-Grant Universities...”dst. 

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli yang 
berkaitan dengan menurunnya partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan pendidikan. Sebagian ahli berpendapat 
bahwa sistem politik yang kurang demokratis dan budaya 
masyarakat paternalistik telah menyebabkan rendahnya 
partisipasi. Sementara itu penulis-penulis lain lebih memfokus 
pada faktor-faktor ekonomi... 

Dari kajian terhadap berbagai tulisan dan hasil penelitian 
disebutkan di muka terlihat masih terdapat beberapa hal yang 
belum jelas benar atau setidak-tidaknya masih menimbulkan 
keraguan mengenai sebab-sebab menurunnya mutu 
partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. 
Dalam artikel-artikel ini akan dibahas kemungkinan-
kemungkinan menurunnya partisipasi masyarakat tersebut 
berdasarkan analisis ekonomi pendidikan. Diharapkan, 
dengan analisis ini kekurangan analisis terdahulu dapat 
dikurangi dan dapat disusun penjelasan baru yang lebih 
komprehensif. 
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Di dalam petikan bagian pendahuluan di atas dapat dilihat alur 

argumentasi yang diikuti penulis untuk menunjukan masih adanya 

perbedaan pandangan tentang menurunnya partisipasi masyarakat di 

dalam pengembangan pendidikan. Tinjauan dari berbagai sudut 

pandang telah menghasilkan kesimpulan yang beragam, yang 

membuka kesempatan bagi penulis untuk menampilkan wacana 

penurunan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan 

dari sudut pandang yang lan. 

 

 

e. Bagian Inti 

Isi bagian ini sangat bervariasi, lazimnya berisi kupasan, 

analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, dan pendirian atau sikap 

penulis mengenai masalah yang dibicarakan. Banyaknya subbagian 

juga tidak ditentukan, tergantung kepada kecukupan kebutuhan 

penulis untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Di antara sifat-sifat 

artikel terpenting yang seharusnya ditampilkan di dalam bagian ini 

adalah kupasan yang argumentatif, analitik, dan kritis dengan 

sistematika yang runtut dan logis, sejauh mungkin juga berciri 

komparatif dan menjauhi sikap tertutup dan instruktif. Walaupun 

demikian, perlu dijaga agar tampilan bagian ini tidak terlalu panjang 

dan menjadi bersifat enumeratif seperti diktat. Penggunaan subbagian 

dan sub-subbagian yang terlalu banyak juga akan menyebabkan 

artikel tampil seperti diktat. Perhatikan contoh-contoh petikan bagian 

inti artikel berikut ini. 

 
Science earns its place on the curriculum because there is 
cultural commitment to the value of the knowledge and the 
practices by which this body of ideas has been derived. 
Hence, any consideration of the theoretical implementation 
must start by attempting to resolve the aims and intentions of 
this cultural practice…(Dari Osborne, 1996:54). 
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Dalam situasi yang dicontohkan di atas perubahan atau 
penyesuaian paradigma dan praktik-praktik pendidikan 
adalah suatu keharusan jika dunia pendidikan Indonesia tidak 
ingin tertinggal dan kehilangan perannya sebagai wahana 
untuk menyiapkan generasi masa datang ironisnya, kalangan 
pendidikan sendiri tidak dengan cepat mengantisipasi, 
mengembangkan dan mengambil inisiatif inovasi yang 
diperlukan, walaupun kesadaran akan perlunya perubahan-
perubahan tertentu sudah secara luas dirasakan. Hesrh dan 
McKibbin (1983:3) menyatakan bahwa sebenarnya banyak 
pihak telah menyadari perlunya inovasi…(Dari Ibnu, 1996:2) 

 
John Hassard (1993) suggested that, ‘Unlike modern 
industrial society, where production was the cornerstone, in 
the post modern society simulation structure and control 
social affairs. We, at witnesses, are producing simulation 
whitin discorses. We are fabricating words, not because we 
are “falsyfaying” data, or “lying” about what we have learned, 
but because we are constructing truth within a shifting, but 
always limited discourse.’ (Dari Ropers-Huilman, 1997:5) 

 

Di dalam contoh-contoh bagian inti artikel hasil pemikiran di atas 

dapat dilihat dengan jelas bagian yang paling vital dari jenis artikel ini 

yaitu posisi atau pendirian penulis, seperti terlihat di dalam kalimat-

kalimat: (1) Hence, any consideration of the theoretical base of science 

and its practical implementation must start by…, (2) Dalam situasi yang 

dicontohkan di atas perubahan atau penyesuaian paradigma dan 

praktek-praktek pendidikan, adalah suatu keharusan jika…, (3)…We 

are fabricating words not because …, or ‘lying’ about…, but…dan 

seterusnya. 

 

f. Penutup atau Simpulan 

Penutup biasanya diisi dengan simpulan atau penegasan 

pendirian penulis atas masalah yang dibahas pada bagian 

sebelumnya. Banyak juga penulis yang berusaha menampilkan segala 

apa yang telah dibahas di bagian terdahulu, secara ringkas. Sebagian 

penulis menyertakan saran-saran atau pendirian alternatif. Jika 

memang dianggap tepat bagian terakhir ini dapat dilihat pada berbagai 
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artikel jurnal. Walaupun mungkin terdapat beberapa perbedaan gaya 

penyampaian, misi bagian akhir ini pada dasarnya sama: mengakhir 

diskusi dengan suatu pendirian atau menyodorkan beberapa alternatif 

penyelesaian. Perhatiakan contoh-contoh berikut. 

 

 Konsep pemikiran tentang Demokrasi Ekonomi pada 
prinsipnya adalah khas Indonesia. menurut Dr. M. Hatta 
dalam konsep Demokrasi Ekonomi berlandaskan pada tiga 
hal, yaitu: (a) etika sosial yang tersimpul dalam nilai-nilai 
Pancasila; (b) rasionalitas ekonomi yang diwujudkan dengan 
perencanaan ekonomi oleh negara; dan (c) organisasi 
ekonomi yang mendasarkan azas bersama/koperasi. 

 
 Isu tentang pelaksanaan Demokrasi Ekonomi dalam 
sistem perekonomian Indonesia menjadi menarik dan ramai 
pada era tahun 90-an. Hal tersebut terjadi sebagai reaksi atas 
permasalahan konglomerasi di Indonesia. Perlu diupayakan 
hubungan kemitraan yang baik antara pelaku ekonomi dalam 
sistem perekonomian Indonesia. Pada saat ini nampak sudah 
ada political will dari pemerintah kita terhadap kegiatan 
ekonomi berskala menengah dan kecil. Namun demikian 
kemampuan politik saja tidak cukup tanpa disertai keberanian 
politik. Semangat untuk berpihak pada pengembangan usaha 
berskala menengah dan kecil perlu terus digalakkan, 
sehingga tingkat kesejahteraan seluruh msyarakat dapat 
ditingkatkan. 

 
(Dari Supriyanto, 1994:330-331) 

 
 if, as has been discussed in this article, argumentation 
has a central role play in science and learning about science, 
then its current omission is a problem that needs to be 
seriously addressed. For in the light of our emerging 
understanding of science as social practice, with rhetoric and 
argument as a central feature, to continue with current 
approaches to the teaching of science would be to 
misrepresent science and its nature. If his pattern is to 
change, then it seems crucial that any intervention should pay 
attention not only to ways of enhancing the argument skills of 
young people, but also improving teachers’ knowledge, 
awareness, and competence in managing student 
participation in discussion and argument. Given that, for good 
or for ill, science and technology have ascended to ascended 
to a position of cultural dominance, studying the role of 
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argument in science offers a means of prying open the black 
box that is science. Such an effort would seem well advised-
both for science and its relationship with the public, and the 
public and its relationship with science. 

 
(Dari Driver, Newton & Osborne, 2000:309) 

 

g. Daftar Rujukan  

Bahan rujukan yang dimasukan dalam daftar rujukan hanya 

yang benar-benar dirujuk di dalam tubuh artikel. Sebaliknya, semua 

rujukan yang telah disebutkan dalam tubuh artikel harus tercatat di 

dalam daftar rujukan. Tata aturan penulisan daftar rujukan bervariasi, 

tergantung gaya selingkung yang dianut. Walaupun demikian, harus 

senantiasa diperhatikan bahwa tata aturan ini secara konsisten diikuti 

dalam setiap nomor penelitian. 

 

2. Artikel Hasil Penelitian 
Artikel hasil penelitian sering merupakan bagian yang paling 

dominan dari sebuah jurnal. Berbagai jurnal bahkan 100% berisi artikel 

jenis ini. Jurnal Penelitian Kependidikan yang diterbitkan oleh 

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang, misalnya, dan Journal 

of Research in Science Teaching; termasuk kategori jurnal yang 

semata-mata memuat hasil penelitian. Sebelum ditampilkan sebagai 

artikel dalam jurnal, laporan penelitian harus disusun kembali agar 

memenuhi tata tampilan karangan sebagaimana yang dianjurkan oleh 

dewan penyunting jurnal yang bersangkutan dan tidak melampaui 

batas panjang karangan. Jadi, artikel hasil penelitian bukan sekadar 

bentuk ringkas atau ”pengkerdilan” dari laporan teknis, tetapi 

merupakan hasil kerja penulisan baru, yang dipersiapkan dan 

dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap menampilkan secara 

lengkap semua aspek penting penelitian, tetapi dalam format artikel 

yang jauh lebih kompak dan ringkas daripada laporan teknis aslinya. 
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Bagian-bagian artikel hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal 

adalah judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, bagian 

pendahuluan, metode, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan 

saran, dan daftar rujukan. 

 

a. Judul 

Judul artikel hasil penelitian diharapkan dapat dengan tepat 

memberikan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan. 

Variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel serta 

informasi lain yang dianggap penting hendaknya terlihat dalam judul 

artikel. Walaupun demikian, harus dijaga agar judul artikel tidak 

menjadi terlalu panjang. Sebagaimana judul penelitian, judul artikel 

umumnya terdiri dari 5-15 kata. Berikut adalah beberapa contoh. 

 

 Pengaruh Metode Demonstrasi Ber-OHP terhadap Hasil Belajar 

Membuat Pakaian Siswa SMKK Negeri Malang (Forum Penelitian 

Kependidikan Tahun 7, No.1). 

 Undergraduate Science Students’ Images of the Nature of Science 

(Research presented at the American Educational Research 

Association Annual Conference, Chicago, 24-28 March 1997). 

 Effect of Knowledge and Persuasion on High-School Students’ 

Attitudes towards Nuclear Power Plants (Journal of Research in 

Science Teaching Vol.32, Issue 1). 

 

Jika dibandingkan judul-judul di atas, akan sgera tampak 

perbedaannya dengan judul artikel hasil pemikiran, terutama dengan 

terlihatnya variabel-variabel utama yang diteliti seperti yang 

diperlihatkan pada judul yang pertama dan ketiga. 
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b. Nama Penulis 

Pedoman penulisan nama penulis untuk artikel hasil pemikiran 

juga berlaku untuk penulisan artikel hasil penelitian. 

 

c. Abstrak dan Kata Kunci 

Dalam artikel hasil penelitian abstrak secara ringkas memuat 

uraian mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang 

digunakan, dan hasil penelitian. Tekanan terutama diberikan kepada 

hasil penelitian. Panjang abstrak lebih kurang sama dengan panjang 

artikel hasil pemikiran dan juga dilengkapi dengan kata-kata kunci (3-5 

buah). Kata-kata kunci menggambarkan ranah masalah yang diteliti. 

Masalah yang diteliti ini sering tercermin dalam variable-variabel 

penelitian dan hubungan antara variable-variabel tersebut. Walaupun 

demikian, tidak ada keharusan kata-kata kunci diambil dari variabel-

variabel penelitian atau dari kata-kata yang tercantum di dalam judul 

artikel. 

 

Contoh abstrak: 

Abstract: The aim of this study was to asses the readiness of 
elementary school teachers in mathematic teaching, from the 
point of view of the teacher mastery of the subject. Forty two 
elementary school teachers from Kecamatan Jabung, 
Kabupaten Malang were given a test in mathematic which 
was devided in to two part, arithmatics and geometry. A 
minimum mastery score of 65 was set for those who would be 
classified as in adequate readiness as mathematics teachers. 
Those who obtained scores of less than 65 were classified as 
not in adequate readiness in teaching. The result of the study 
indicated that 78,8% of the teachers obtained scores of more 
than 65 in geometry. Sixty nine point five percent of the 
teachers got more than 65 arithmetic, and 69,5% gained 
scores of more than 65 scores in both geometry and 
arithmetics. 

 
Key words: mathematic teaching, teaching readiness, 
subject mastery. 
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d. Pendahuluan 

Banyak jurnal tidak mencantumkan subjudul untuk 

pendahuluan. Bagian ini terutama berisi paparan tentang permasalaha 

penelitian, wawasan, dan rencana penulis dalam kaitan dengan upaya 

pemecahan masalah, tujuan penelitian, dan rangkuman kajian teoretik 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kadang-kadang juga 

dimuat harapan akan hasil dan manfaat penelitian. 

Penyajian bagian pendahuluan dilakukan secara naratif, dan 

tidak perlu pemecahan (fisik) dari satu subbagin ke subbagian lain. 

Pemisahan dilakukan dengan penggantian paragraf. 

 

e. Metode 
Bagian ini menguraikan bagaimana penelitian dilakukan. Materi 

pokok bagian ini adalah rancangan atau desain penelitian, sasaran 

atau target penelitian (populasi dan sampel), teknik pengumpulan data 

dan pengembangan instrumen, dan teknik analisis data. Sub-

subbagian di atas umumnya (atau sebaiknya) disampaikan dalam 

format esei dan sesedikit mungkin menggunakan format enumeratif, 

misalnya: 

 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan rancangan observasi 
partisipatori. Peneliti terjun langsung ke dalam keidupan 
masyarakat desa, ikut serta melakukan berbagai aktivitas 
sosial sambil mengumpulkan data yang dapat diamati 
langsung di lapangan atau yang diperoleh dari informan 
kunci. Pencatatan dilakukan tidak langsung tetapi ditunda 
sampai peneliti dapat ”mengasingkan diri” dari anggota 
masyarakat sasaran. Informasi yang diberikan dari informan 
kunci diuji dengan membandingkannya dengan pendapat 
nara sumber yang lain. Analisis dengan menggunakan 
pendekatan... 
 
 Rancangan eksperimen pretest-posttest control group 
design digunakan dalam penelitian ini. Subjek penelitian 
dipilih secara random dari seluruh siswa kelas 3 kemudian 
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secara random pula ditempatkan ke dalam kelompok 
percobaan dan kelompok control. Data diambil dengan 
menggunakan tes yang telah dikembangkan dan divalidasi 
oleh Lembaga Pengembangan Tes Nasional. Analisis data 
dilakukan dengan... 

 

f. Hasil Penelitian 
Bagian ini memuat hasil penelitian, tepatnya hasil analisis data. 

Hasil yang disajikan adalah hasil bersih. Pengujian hipotesis dan 

penggunaan statistik tidak termasuk yang disajikan. 

Penyampaian hasil penelitian dapat dibantu dengan 

penggunaan tabel dan grafik (atau bentuk/format komunikasi yang 

lain). Grafik dan tabel harus dibahas dalam tubuh artikel tetapi tidak 

dengan cara pembahasan yang rinci satu per satu. Penyajian hasil 

yang cukup panjang dapat dibagi dalam beberapa subbagian 

 

Contoh: 

Jumlah tulisan dari tiga suku ranah utama yang dimuat di dalam 

berbagai jurnal, dalam kurun waktu satu sampai empat tahun dapat 

dilihat dalam Tabel 1. 

 

Tabel 1 Distribusi Jumlah Tulisan dari Tiga Suku Ranah Pendidikan 

Sains yang Dimuat dalam Berbagai Jurnal antara Januari 

1994-Juli 1997 

 

Suku ranah 1994 1995 1996 1997 Jumlah 

Konsep 7 7 13 6 32 

Sci. Literacy 5 3 14 6 28 

Teori & Pengaj. 2 12 1 5 20 

Jumlah 3 suku 

ranah 

    80 

Lain-lain     46 
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Dari Tabel 1 di atas terlihat bahwa frekuensi pemunculan artikel 

dari tiga suku ranah tersebut di atas jauh melebihi suku-suku ranah 

yang lain, yaitu 80:46. hal ini menunjukan bahwa...dst. 

 

g. Pembahasan 

Bagian ini merupakan bagian terpenting dari artikel hasil 

penelitian. Penulis artikel dalam bagian ini menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian dan menunjukan bagaimana temuan-temuan 

tersebut diperoleh, mengintepretasikan temuan, mengaitkan temuan 

penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan, dan 

memunculkan ”teori-teori” baru atau modifikasi teori yang telah ada. 

 

Contoh: 

 Dari temuan penelitian yang diuraikan dalam artikel ini 
dapat dilihat bahwa berbagai hal yang berkaitan dengan 
masalah kenakalan remaja yang selama ini diyakini 
kebenarannya menjadi goyah. Kebenaran dari berbagai hal 
tersebut ternyata tidak berlaku secara universal tetapi 
kondisional. Gejala-gejala kenakalan remaja tertentu hanya 
muncul apabila kondisi lingkungan sosial setempat 
mendukung akan terjadinya bentuk-bentuk kenalan terkait. 
Hal ini sesuai dengan teori selektive cases dari Lincoln 
(1987:13) yang menyatakan bahwa... 

 

h. Simpulan dan Saran 

Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil 

penelitian dan pembahasan. Dari kedua hal ini dikembangkan pokok-

pokok pikiran (baru) yang merupakan esensi dari temuan penelitian. 

Saran hendaknya dikembangkan berdasarkan temuan penelitian. 

Saran dapat mengacu kepada tindakan praktis, pengembangan teori 

baru, dan penelitian lanjutan. 
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i. Daftar Rujukan  

Daftar rujukan ditulis dengan menggunakan pedoman umum 

yang juga berlaku bagi penulis artikel nonpenelitian. 

 

3. Penutup 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian dikembangkan 

dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel hasil pemikiran 

adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu masalah. Bagian 

terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian penulis tentang 

masalah yang dibahas dan diharapkan memicu wahana baru 

mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, dilain pihak, 

dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan tujuan utama 

untuk memperluas penyebarannya dan secara akumulatif dengan hasil 

penelitian peneliti-peneliti lain dalam memperkaya khasanah 

pengetahuan tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran dan 

keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang tidak perlu 

dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan baku, 

sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 

terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk artikel 

hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah tercapainya 

maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi yang efektif dan 

efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang cukup tinggi. Selain itu, 

kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain seperti objektif, jujur, 

rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan hendaknya juga 

diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi oleh penulis. 
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C.  LEMBAR KEGIATAN 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 

 

2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, 

jika ada yang tidak masuk 

karena sakit misalnya, maka 

peserta diajak berdoa kembali 

agar teman yang sakit dapat 

segera sembuh dan 

berkumpul untuk bersekolah 

kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang 

akan dikembangkan; 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 
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2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan artikel ilmiah 

dalam bentuk hasil pemikiran 

konseptual dan hasil 

penelitian. 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian penulisan 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual 

3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang penulisan karya tulis 

ilmiah hasil penelitian; 

3.3 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.4 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian 

3.6 Fasilitator menekankan kembali 

kesimpulan yang tepat. 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 

4. Kegiatan Akhir   

  Fasilitator bersama-sama dengan 

peserta mengadakan refleksi 

terhadap proses pembelajaran 

hari itu, tentang beberapa hal 

yang perlu mendapat perhatian; 

 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

10 

menit 

Refleksi 
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pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil pemikiran; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil penelitian; 

 

D. RANGKUMAN 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian dikembangkan 

dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel hasil pemikiran 

adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu masalah. Bagian 

terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian penulis tentang 

masalah yang dibahas dan diharapkan memicu wahana baru 

mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, dilain pihak, 

dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan tujuan utama 

untuk memperluas penyebarannya dan secara akumulatif dengan hasil 

penelitian peneliti-peneliti lain dalam memperkaya khasanah 

pengetahuan tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran dan 

keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang tidak perlu 

dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan baku, 

sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 
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terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk artikel 

hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah tercapainya 

maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi yang efektif dan 

efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang cukup tinggi. Selain itu, 

kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain seperti objektif, jujur, 

rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan hendaknya juga 

diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi oleh penulis. 

 

 

F. TES FORMATIF 
1. Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

 

1. Artikel dapat dikelompokkan menjadi 

a. artikel laporan dan artikel rujukan 

b. artikel konseptual dan artikel teoritis 

c. artikel hasil telaahan dan artikel teoritis 

d. artikel hasil laporan dan artikel hasil telaahan 

2. Dari sudut ide, salah satu dari empat faktor yang harus 

diperhatikan untuk menghasilkan tulisan ilmiah yang berkualitas 

tinggi adalah 

a. kelayakan ide untuk dipublikasikan 

b. wacana tentang ide yang sedang berkembang 

c. kesiapan ide untuk didiskusikan 

d. persamaan persepsi para ahli di bidang yang sama 

3. Tulisan analisis konseptual terdiri dari 

a. judul, abstrak, data, pembahasan, dan referensi 

b. judul, abstrak, pendahuluan, diskusi, referensi 

c. judul pendahuluan, diskusi, kesimpulan referensi 
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d. judul, pendahuluan, temuan, pembahasan, referensi 

4. Dalam suatu artikel konseptual, bagaimana teori/konsep yang 

ditawarkan dapat berkontribusi dalam peta pengetahuan dimuat 

pada bagian 

a. abstrak 

b. pendahuluan 

c. diskusi 

d. referensi 

5. Referensi memuat semua rujukan yang  

a. pernah dibaca penulis 

b. perlu dibaca pembaca 

c. dimuat dalam badan tulisan 

d. diperlukan dalam pengembangan tulisan 

6. Salah satu dari tiga pertanyaan yang harus dijawab di bagian 

pendahuluan adalah berikut ini 

a. apa inti teori/konsep yang dibahas? 

b. mengapa konsep itu dibahas? 

c. Apa kesimpulan yang dapat ditarik? 

d. Apa tindak lanjut yang perlu dilakukan? 

7. Salah satu hal yang harus dihindari pada saat menulis hasil 

penelitian adalah 

a. menjelaskan partisipan 

b. menulis masalah yang sudah pernah dibahas 

c. memecah satu penelitian menjadi beberapa artikel 

d. melaporkan korelasi yang dibahas dalam penelitian 

8. Pemilihan penggunaan kata dan kalimat yang tidak provokatif 

dalam laporan atau artikel merupakan salah satu contoh upaya 

untuk menjaga kualitasdari aspek 

a. panjang tulisan 

b. nada tulisan 

c. gaya tulisan 
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d. bahasa tulisan 

9. Rekomendasi untuk judul adalah 

a. 8-10 kata 

b. 10-12 kata 

c. 12-15 kata 

d. 15-30 kata 

10. Dalam suatu laporan atau artikel hasil penelitian, kontribusi 

penelitian dapat dilihat di bagian 

a. pendahuluan 

b. metode 

c. hasil 

d. diskusi 

 

2. Tes Uraian 
1. Jelaskan mengapa abstrak merupakan bagian terpenting dalam 

laporan dan artikel penelitian 

2. Sebut dan jelaskan perbedaan karya tulis ilmiah hasil pemikian 

dan hasil penelitian! 

3. Carilah salah satu artikel hasil penelitian, telaah unsur-unsur yang 

terdapat pada artikel itu! 

 



BAB IV. KEGIATAN BELAJAR III 
PRAKTIK PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

 

A. KOMPETENSI DAN INDIKATOR 
Pada kegiatan belajar kedua telah disajikan bagaimana teknik 

menulis karya tulis ilmiah yang bersifat hasil pemikiran dan hasil 

penelitian. Pada kegiatan belajar yang ketiga ini berisi mengenai 

latihan peserta PLPG dalam menulis karya tulis ilmiah baik yang 

bersifat hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Dengan demikian 

peserta PLPG diharapkan mempunyai keterampilan dalam menyusun 

karya tulis ilmiah yang dapat dikirimkan kepada pengelola jurnal 

penelitian pendidikan (JIP). Pada kesempatan ini akan dicontohkan 

beberapa petunjuk bagi penulis ilmu pendidikan. Oleh karena itu, 

indikator kegiatan belajar ketiga ini adalah: 

1. mengenal format penulisan enumeratif; 

2. mengenal format penulisan esay; 

3. membuat karya tulis ilmiah baik yang bersifat hasil pemikiran 

maupun hasil penelitian. 

 

B. URAIAN MATERI 
1. Mengenai Format Tulisan 

Semua bagian artikel yang dibicarakan di atas ditulis dalam 

format esai. Penggunaan format esai dalam penulisan artikel jurnal 

bertujuan untuk menjaga kelancaran pembacaan dan menjamin 

keutuhan ide yang ingin disampaikan. Dengan digunakannya format 

esai diharapkan pembaca memperoleh kesan seolah-olah 

berkomunikasi langsung, dan secara aktif berdialog dengan penulis. 

Bandingkan dua format petikan berikut: 
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Format Enumeratif 

 Sesuai dengan lingkup penyebaran jurnal yang 
bersangkutan maka record ISSN dilaporkan kepada pihak-pihak 
berikut: 
(a) International Serials Data System di Paris untuk jurnal 

internasional 
(b) Regional Center for South East Asia bagi wilayah Asia 

Tenggara, dan 
(c) PDII-LIPI untuk wilayah Indonesia. 

 

Format Esei 

 Setiap record ISSN dilaporkan kepada internasional 
Serial Data System yang berkedudukan di Paris. Untuk 
kawasan Asia Tenggara dilaporkan melalui Regional Center 
for South East Asia dan untuk wilayah Indonesia dilaporkan 
kepada PDII-LIPI. 

 

Di dalam hal-hal tertentu format enumeratif boleh digunakan, 

terutama apabila penggunaan format enumeratif tersebut benar-benar 

fungsional dan tidak tepat apabila diganti dengan format esei seperti 

dalam menyatakan urutan dan jadwal. Jika format esai masih dapat 

digunakan “penandaan” sejumlah elemen dapat dilakukan dengan 

format esei bernomor, seperti (1)…, (2)…, (3)…., dan seterusnya. 

 
2. Petunjuk bagi Penulis Ilmu Pendidikan 

 

a. Naskah diketik spasi ganda pada kertas kuarto sepanjang 

maksimal 20 halaman, dan diserahkan dalam bentuk cetakan 

(print out) komputer sebanyak 2 eksemplar beserta disketnya. 

Berkas (file) pada naskah pada disket dibuat dengan program olah 

kata WordStar, WordPerfect atau MicroSoft Word. 

b. Artikel yang dimuat meliputi hasil penelitian dan kajian analitis-

kritis setara dengan hasil penelitian di bidang filsafat kependidikan, 

teori kependidikan, dan praktik kependidikan. 

c. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan format 
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esai, disertai judul (heading), masing-masing bagian, kecuali 

bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul bagian. Peringkat 

judul bagian dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua 

judul bagian dicetak tebal atau tebal miring), dan tidak 

menggunakan angka/nomor bagian. 

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI 

KIRI) 

Peringkat 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri) 
Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil, Miring, Rata dengan tepi Kiri) 

d. Sistematika artikel setara hasil penelitian: judul; nama penulis 

(tanpa gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata); kata-kata 

kunci; pendahuluan (tanpa sub judul) yang berisi latar belakang 

dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dibagi ke 

dalam subjudul-subjudul); penutup atau kesimpulan; daftar rujukan 

(berisi pustaka yang dirujuk saja). 

e. Sistematika artikel hasil penelitian: judul, nama penulis (tanpa 

gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata) yang berisi tujuan, 

metode, dan hasil penelitian; kata-kata kunci; pendahuluan (tanpa 

sub judul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan 

tujuan penelitian; metode; hasil; pembahasan; kesimpulan dan 

saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk saja). 

f. Daftar Rujukan disusun dengan mengikuti tata cara seperti contoh 

berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis. 

 

Anderson, D.W., Vault, V.D. & Dickson, C.E. 1993. Problems and 

Prospects for the Decades Ahead: Competency based Teacher 

Education. Berkeley: McCutchan Publishing Co. 

Hanurawan, F. 1997. Pandangan Aliran Humanistik tentang Filsafat 

Pendidikan Orang Dewasa. Ilmu Pendidikan: Jurnal Filsafat, 

Teori, dan Praktik Kependidikan, Tahun 24, Nomor 2, Juli 1997, 

hlm. 127-137. 
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Huda, N. 1991. Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal. Makalah 

disajikan dalam Lokakarya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen 

PTN dan PTS di malang Angkataan XIV, Pusat Penelitian IKIP 

MALANG, Malang, 12 Juli. 

 

g. Tata cara penyajian kutipan, rujukan, tabel, dan gambar mengikuti 

ketentuan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, 

Disertasi, Makalah, Artikel dan Laporan Penelitian (Universitas 

Negeri Malang, 200). Artikel berbahasa Indonesia mengikuti 

aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat 

dalam Pedoman Umum Ejaan bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan (Depdikbud, 1987). Artikel berbahasa Inggris 

menggunakan ragam baku. 

h. Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dilakukan oleh 

penyunting dan/atau melibatkan penulis. Artikel yang sudah dalam 

bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis. 

i. Penulis yang artikelnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya 

cetak minimal sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 

perjudul. Sebagai imbalannya, penulis menerima nomor bukti 

pemuatan sebanyak 2 (dua) eksemplar dan cetak lepas sebanyak 

5 (lima) eksemplar yang akan diberikan jika kontribusi biaya cetak 

telah dibayar lunas. 

 

C. LEMBAR KEGIATAN 
1. Alat dan Bahan 
a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah 

e. Kamera digital 
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2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk mengawali 

pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, jika 

ada yang tidak masuk karena 

sakit misalnya, maka peserta 

diajak berdoa kembali agar teman 

yang sakit dapat segera sembuh 

dan berkumpul untuk bersekolah 

kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator menyajikan 

petunjuk bagi penulis ilmu 

pendidikan 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

  Fasilitator memberikan 

ceramah tentang format 

penulisan karya tulis ilmiah; 

 Fasilitator memberikan 

130 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 
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ceramah tentang salah satu 

contoh petunjuk bagi penulis ilmu 

pendidikan ; 

 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian; 

 Fasilitator memberikan tugas 

menyusun karya tulis ilmiah baik 

dalam bentu pemikiran maupun 

hasil penelitian. 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama dengan 

peserta mengadakan refleksi 

terhadap proses pembelajaran 

hari itu, tentang beberapa hal 

yang perlu mendapat perhatian; 

4.2 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil pemikiran; 
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b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil penelitian. 

 

D. RANGKUMAN 
1. Artikel (hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa sub judul, memuat latar belakang masalah 

dan sedikit tinjauan pustaka, dan masalah/tujuan penelitian) 

Metode 

Hasil 

Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uaraian saja) 

2. Artikel (setara hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa subjudul) 

Subjudul 

Subjudul 

Subjudul 

Penutup (atau Kesimpulan dan Saran) 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uraian saja) 

 

 

 

 

sesuai dengan kebutuhan 
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E. TES FORMATIF 
Peserta PLPG ditugasi menyusun karya tulis ilmiah dengan cara 

memilih salah satunya yaitu hasil pemikiran konseptual atau hasil 

penelitian. Tugas ini sifatnya individual. Fasilitator memberikan 

bimbingan dan pendampingan pada saat peserta PLPG menyusun 

karya tulis ilmiah. Tugas dapat ditulis menggunakan komputer atau 

tulis tangan. Ruangan bebas, tidak harus terkekang di dalam kelas. 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 
 

Kegiatan Belajar 1 Kegiatan Belajar 2 

1. b 

2. a 

3. d 

4. c 

5. b 

6. b 

7. a 

8. b 

9. c 

10. a 

 

1. c 

2. a 

3. b 

4. c 

5. c 

6. a 

7. c 

8. b 

9. b 

10. d 
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