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MENGEMAS PEMBELAJARAN 

BAHASA INDONESIA

SECARA INTEGRATIF



RASIONAL
1. Keluhan para guru: 

 Pengaturan alokasi waktu yang dapat mengakomodasi 
SK-KD

 Pembekalan materi sesuai dengan Kurikulum V.S materi 
UN

 Orientasi pembelajaran bahasa pada aspek keterampilan 
berbahasa cenderung melupakan aspek struktur

 BI merupakan salah satu bidang studi yang di-UN-kan

2. Solusi: mengemas pembelajaran BI secara ingtegratif 
(kompetensi kebahasaan, kompetensi berbahasa, dan 
kompetensi kesastraan), kreatif, menarik, inovatif, dan 
efektif. 



DASAR PEMIKIRAN

1. Konsep pengajaran gramatika secara eksplisit 
dari Terrell (1991)

2. Pendekatan komunikatif  (David Nunan, 1991):
 penekanan terhadap belajar berkomunikasi melalui 

interaksi komunikatif;   

 pengenalan teks otentik  dalam situasi belajar;

 pemberian kesempatan untuk belajar bahasa dan 
manajemen belajar; 

 pemberian pengalaman personal dalam belajar;

 menunjukkan hubungan anatara pembelajaran 
bahasa di kelas dengan aktivitas berbahasa di luar 
kelas.  



3. Pendekatan Komunikatif

(Evelio Elias Orellana,1989):

 Bahasa merupakan  media komunikasi; 

 Komunikasi terjadi dalam spektrum-spektrum fungsi; 

 Kemampuan komunikatif diperkenalkan sejak dini; 

 Bahasa digunakan dalam berkomunikasi dalam beragam aktrivitas yang bermakna; 

 Pembelajaran bahasa berorientasikan kebutuhan dan minat siswa; 

 Pembelajaran bahasa berlandaskan situasi pemakaian bahasa yang sesungguhnya;

 Model belajar aktif tercermin dalam kerja-kerja pasangan atau kelompok;

 Penekanan belajar mula-mula difokuskan pada keterampil-an oral dan menyimak; 

 Kesalahan berbahasa merupakan bagian dari belajar baha-sa; 

 Membaca dan menulis merupakan bagian penting dari keterampilan berbahasa; 

 Gramatika tetap diajarkan namun tidak secara sistematis dan hierarkis; 

 Pengalaman berbahasa jauh lebih penting ketimbang anali-sis  dan penjelasan 
kaidah bahasa; 

 Bahasa bermakna lebih mudah dipelajari siswa; 

 Perkenalkan bahasa sehari-hari di samping bahasa formal;

 Berikan topik-topik yang familiar untuk mengaktifkan partisipasi siswa;

 Berikan materi yang berkaitan dengan kehidupan siswa, faktual, dan aktual; 

 Bahasa bukan sekedar medium yang dapat distrukturkan, tetapi juga bersifat 
spontan dan insidental; dan 

 Belajar bahasa menggunakan sumber-sumber otentik seperti artikel koran, majalah, 
puisi, resep, buku telepon, video, berita TV, dan lain-lain.



KONSEP BELAJAR (BAHASA)

 Learning V.S Aquisition

 Teori pemerolehan bahasa (Krashen, 1982) 
pembelajaran tatabahasa hanya berfungsi sebagai 
“monitor”  bukan “an utterance-initiator”.

 Temuan-temuan Longs (1983)  pengaruh pengajaran 
(instruction) dan pemajanan/pemerolehan (acquisition)
terhadap kompetensi berbahasa tidak berbeda.

 McLaughlin and McLeod (1983) mengusulkan sebuah 
pendekatan: Information-Processing Approach siswa 
akan mempelajari kaidah-kaidah ketatabahasaan secara 
sengaja/sadar sebelum mereka mengontrol struktur 
gramatikanya secara otomatis.



 Schmidt (1990)  teori  psikologi  proses peningkatan kesadaran 
itu perlu untuk pembelajar (dewasa) dalam mempelajari bentuk 
bahasa, terutama untuk memperkenalkan ciri-ciri gramatis penting 
dari suatu bahasa.  

 Canale & Swaim (1988)  kompetensi gramatikal   itu bukanlah 
prediktor yang baik bagi kompetensi komunikatif, namun 
pembelajaran/pengajaran  gramatika secara eksplisit itu disukai para 
guru. Hasil riset Pienemman (1984, 1989) menunjukkan bahwa 
pendekatan pengajaran gramatika secara eksplisit efektif untuk 
pengajaran struktur. Lihat hasil riset Scott (1989), Tomasello dan 
Herron (1989), White's (1987) tentang koreksi kesalahan struktur.

 Hammerley (1987)  pendekatan imersi  menyimpulkan bahwa 
kemampuan gramatika dari emersi ditandai oleh  fosilisasi atau 
classroom pidgin (kelas bahasa pasar/sehari-hari). Richard (1985) 
berhasil dalam berkomunikasi namun tidak akurat dalam  gramatika.



 Terrell (1991) mengusulkan  sebuah pendekatan penga-
jaran gramatika komunikatif berbasis pemerolehan.

 Lightbrown & Spada (1990)  pengajaran yang berfokus  
pada bentuk melalui teknik koreksi umpan balik (prog-
ram utama komunikasi): siswa lebih akurat  dalam bebe-
rapa aspek tatabahasa melalui pengajaran gramatika 
dan koreksi dalam konteks.

 Pengintegrasian EGI & CLT  Pendekatan Komunikatif-
Integratif. 

 Rutherford (1987)  cara meningkatkan kesadaran 
gramatikal siswa  aktivitas-aktivitas siswa dalam 
menunjukkan/menampilkan tugas/ sebuah masalah 
untuk dipecahkan.



 Ellis (1993, 1994) peningkatan kesadaran siswa 
terhadap fungsi gramatika itu tidak mengharuskan 
mereka pemproduksi kalimat dengan cepat, namun 
merangsang siswa mempraktikkan strategi-strategi 
kognitif dalam mensistematiskan bahasa  mene-
kankan pentingnya silabus berbasis tugas/fungsional.

 Corder (1988) untuk memperoleh kaidah pema-
kaian bahasa perlu pemajanan dari penutur asli dan 
data bahasa yang dikontekskan (“contextualized”). 
pemakaian materi otentik itu penting. 



SOLUSI MODEL PEMBELAJARAN

 Kombinasi Pendekatan Gramatika (Terrel, 1991) dan 
Pendekatan Komunikatif (Nunan, 1991 & Orellana,1989) 
Pendekatan Integratif

 Pendekatan Integratif: ancangan kebijakan pembelajaran 
bahasa secara terpadu, baik secara internal dalam lingkup 
intrabidang studi (pengintegrasiaan antara aspek kebahasaan, 
aspek keterampilan berbahasa, dan aspek kesastraan) maupun 
secara eksternal dalam lingkup interbidang studi.

 Sintesis dari pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar 
tatabahasa, penggunaan bahasa dalam konteks sosial (fungsi 
komunikasi),  dan pengkombinasian kedua hal tersebut 
menurut prinsip wacana.



MODEL-MODEL 

KOMUNIKATIF-INTEGRATIF

Bekal:

Pengetahuan mendalam tentang esensi 
Kurikulum/Silabus

Fokus SK-KD

Tujuan dan indikator pencapaiannya

Berbagai pendekatan/metode/teknik yang 
PAKEM

Materi dan media yang cocok

Karakteristik siswa dan kelas

Alokasi waktu



MODEL 1

(1)  Bahan/Materi Ajar: penggalan-penggalan kutipan 
wacana dialog (misalnya cerpen, novel, atau drama), 
mengintegrasikan aspek keterampilan berbahasa, 
aspek kebahasaan, dan aspek kesastraan dalam satu 
kemasan.

(2) Media Pembelajaran: penggalan-penggalan dialog 
dalam bentuk kartu-kartu dialog.

(3) Metode/Teknik Pembelajaran: Teknik Sequencing

(4) Pintu masuk pembelajaran: diskusi kelompok kecil



(5) Langkah Kegiatan Belajar Mengajar

1. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil: 4-5 
org

2.   Setiap kelompok diminta mengurutkan penggalan 
kutipan (dialog)  acak yang sudah diberi kode nomor

3. Setiap wakil dari masing-masing kelompok memba-
cakan hasil urutan kesepakatan kelompoknya di ha-
dapan kelompok besar.

4. Setiap kelompok diminta  pertanggungjawaban hasil 
kerja kelompok: alasan, komentar, tanggapan, dll.



5. Untuk pembuktian kelogisan: masing-masing kelompok 
menyajikannya dalam bentuk peragaan (dramatisasi).

6. Aspek kebahasaan yang dapat diperbincangkan misalnya 
tentang kalimat langsung-tak langsung, aktif-pasif, ragam 
kalimat berita, tanya, dan perintah, pemakaian tanda baca: 
titik dua (:), tanda kutip (“—“).

7.  Lanjutkan dengan tugas menulis: memparafrasekan penggalan 
cerita ke dalam karangan narasi memparafrasekan rangsang 
dramatisasi ke dalam karangan deskripsi,  tanggapan terha-
dap penampilan dramatisasi ke dalam tulisan argumentasi, 
dll.



PENGGALAN TEKS DIALOG

1) “Kau tidak membeli apa-apa untukku?”

2) “Ibu!” potong Ngurah ketika janda itu mulai lagi menyebut-nyebut

perempuan yang dibencinya.

3) Ngurah menarik nafas lega dan menjawab, “Pakaian tiyang.”

4) Janda itu sesambatan menyesali perbuatan Ngurah, yang

belakangan ini hanya diam saja mengawasi. Kediam-diamannya

itu membuat janda itu bertambah tidak senang.



5) “Ya! Kemarin aku mendapat firasat buruk. Aku sudah tahu pasti
terjadi apa-apa. Sekarang cincin ayahmu itu kauhilangkan,
Ngurah!”

6) “Ya!” kata Gusti Biang dengan tenang. “Aku tak akan malu lagi  
mengatakan semua ini padamu. Kau sudah besar dan pantas 
diajak berunding sekarang. Sudah waktunya.”

7) “Ibu”, Ngurah menjelaskan dengan agak malu, “Tiyang sangat 
tergesa- gesa. Baju saja tiyang lupa membawanya. Bahkan 
titipan dari teman juga tiyang lupakan.”



8) “Sekarang cincin itu kauhilangkan,” katanya dengan sedih..
“Besok kehormatanmu akan kauhilangkan pula! Itulah 
sebabnya aku tidak rela melepasmu ke Jawa dulu.. Di sana kau 
tidak akan bertambah baik tapi bertambah buruk.. Apa yang 
bisa kaupelajari di sana, selain memboroskan uang belanja dan 
bermalas-malasan.? Rumah ini sudah bertambah bobrok karena 
tidak ada yang mengurus.  Untung kau tidak membawa 
perempuan dari sana. Kalau kaubawa  juga seperti Ngurah 
Purnama di Puri Anom, barangkali aku akan cepat mati.. Kalau 
cuma perawan, perawan macam apapun ada di sini. Kau tinggal 
pilih saja. Ibu akan meminangnya untukmu. Tetapi, kukira tak 
ada yang lebih cantik, lebih halus, lebih rajin dari Sagung Rai di 
seluruh puri-puri di Tabanan ini. Sejak kautinggalkan, dia 
sudah bertambah besar dan cantik. Datanglah ke sana besok, 
belikan dia oleh-oleh.”



9) “Kau tidak membawa apa-apa untuk Ibu, bukan?” Tanya Gusti 

Biang lebih keras, “Ya”, jawab Ngurah lemah, “Maaf, Ibu”

10) “Bagus. Kau tak usah malu-malu lagi,    Ngurah’ kata Gusti 

Biang sambil menatap koper itu lagi. “Apa isi koper 

itu,Ngurah?”

11) “Ibu, nanti saja kita bicarakan itu. Tiyang memang ingin 

membicarakannya juga,” kata Ngurah sambil menarik nafas


