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A. Pengantar 

Perubahan orientasi pembelajaran bahasa dari falsafah ”ajarkan tentang 

bahasanya dan bukan bahasanya” ke falsafah ”ajarkan bahasanya dan bukan 

tentang bahasanya” sudah dicanangkan sejak diberlakukan Kurikulum 1984 Hingga 

dewasa ini, orientasi pembelajaran bahasa yang demikian itu secara terus-menerus 

mengalami pengukuhan. Hal ini ditegaskan dalam beberapa kali pergantian 

kurikulum, yakni pada Kurikulum 1994, Kurikulum 2004 (KBK), dan Kurikulum 

2006 (KTSP) yang menekankan pembelajaran bahasa pada aspek keterampilan 

berbahasa: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis sebagai perwujudan dari 

fungsi komunikatif bahasa.. 

Dalam melaksanakan pembelajaran bahasa yang berorientasikan fungsi 

komunikatif bahasa itu, dalam setiap pergantian kurikulum senantiasa ditetapkan 

pendekatan pembelajaran bahasa yang dianjurkan. Setiap Guru bahasa perlu 

memahami berbagai pendekatan dimaksud agar pembelajaran bahasa tidak 

disorienatsi. Di samping itu, guru perlu memahami karakteristik mata pelajaran 

Bahasa Indonesia secara khusus. Di atas semua itu, tentu saja pemahaman akan 

Kurikulum/Silabus akan mendasari langkah guru dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran bahasa Indonesia.  

Para guru sebagai ujung tombak pembaharuan pembelajaran perlu membekali diri 

dengan berbagai kompetensi profesional yang berkaitan dengan tugas profesinya. 

Para guru perlu meningkatkan dan mengembangkan wawasannya mengenai berbagai 

pendekatan, metode, teknik, dan strategi pembelajaran. 

 

B. Karakteristik Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 



Silabus mata pelajaran bahasa Indonesia disusun dengan memperhatikan; (1)  

hakikat bahasa dan sastra sebagai sarana komunikasi (medengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis), dan (2) pendekatan pembelajaran yang digunakan. Bahasa 

dan sastra Indonesia harus diajarkan melalui pendekatan yang  sesuai dengan hakikat 

dan fungsi bahasa tersebut.  Pendekatan pembelajaran bahasa yang menekankan 

aspek kinerja atau keterampilan berbahasa dan fungsi bahasa adalah pendekatan ko-

munikatif, sedangkan pendekatan pembelajaran sastra yang menekankan apresiasi  

sastra adalah pendekatan apresiatif.   

Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi utama bahasa adalah sarana komunikasi. 

Bahasa dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antarpenutur untuk berbagai 

keperluan dan situasi pemakaian. Para pemakai bahasa (termasuk para siswa) ketika 

menggunakan bahasa tidak akan  berpikir tentang sistem bahasa, tetapi berpikir 

bagaimana menggunakan bahasa ini secara tepat sesuai dengan situasi dan konteks 

pemakaiannya.. Jadi, secara pragmatis bahasa lebih merupakan suatu  bentuk kinerja 

dan performansi daripada sebuah sistem ilmu. Pandangan ini membawa  konsekuensi 

bahwa pembelajaran bahasa haruslah lebih menekankan fungsi bahasa sebagai alat 

komunikasi daripada pembelajaran tentang  sistem bahasa.              

Sementara itu, sastra adalah satu bentuk sistem tanda karya seni yang 

menggunakan media bahasa. Sastra ada untuk dibaca, dinikmati, dan dipahami, serta 

dimanfaatkan, yang antara lain untuk  mengembangkan wawasan kehidupan. Jadi, 

pembelajaran sastra seharusnya ditekankan pada kenyataan bahwa sastra merupakan 

salah satu bentuk seni yang dapat  diapresiasi. Oleh karena itu, pembelajaran sastra 

haruslah bersifat apresiatif. Sebagai konsekuensinya, pengembangan materi, teknik, 

tujuan, dan arah pembelajaran sastra haruslah lebih menekankan kegiatan 

pembelajaran yang bersifat apresiatif.      

C. Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, 

baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya 

sastra.  



Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan kualifikasi 

kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, 

keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. 

Standar kompetensi ini merupakan dasar bagi peserta didik  untuk memahami dan 

merespon situasi lokal, regional, nasional, dan global.  Dengan  standar kompetensi 

mata pelajaran Bahasa Indonesia ini diharapkan: peserta didik dapat mengembangkan 

potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minatnya, serta dapat 

menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil intelektual 

bangsa sendiri. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 

 Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik 

secara lisan maupun tulis. 

  Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara. 

 Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif 

untuk berbagai tujuan. 

 Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan  intelektual, 

serta kematangan emosional dan sosial. 

 Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa. 

  Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia. 

Pada akhir pendidikan di SD/MI, peserta didik telah membaca sekurang-

kurangnya sembilan buku sastra dan nonsastra. 

D. Berbagai Pendekatan Pembelajaran Bahasa Indonesia 



Berikut ini akan dibicarakan beberapa pendekatan pembelajaran bahasa yang 

dianggap mengusung fungsi komunikatif bahasa. Pendekatan-pendekatan dimaksud 

meliputi: pendekatan komunikatif,  

1. Pendekatan Komunikatif   

Pendekatan ini dianjurkan pemakaiannya sejak diberlakukannya Kurikulum 1994. 

Pendekatan komunikatif memandang bahasa sebagai alat komunikasi. Oleh karena 

itu, kegiatan berbahasa pada dasarnya merupakan kegiatan berkomunikasi. 

Kemampuan berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis, dengan menggunakan bahasa 

yang dipelajari menjadi tujuan utama pengajaran bahasa di sekolah-sekolah. Proses 

belajar-mengajar bahasa berorientasikan fungsi komunikatif bahasa. Inilah konsep 

dari pendekatan komnikatif dalam pembelajaran bahasa. 

Karakteristik pendekatan komunikatif, menurut David Nunan ditandai oleh hal-

hal berikut: 

- 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; 

- penunjukan hubungan anatara pembelajaran bahasa di kelas dengan aktivitas 

berbahasa di luar kelas (David Nunan (1991). 

Karakteristik tersebut dipertegas oleh Evelio Elias Orellana (1989) sebagai 

berikut: 

-     bahasa merupakan media komunikasi; 

- komunikasi terjadi dalam spktrum-spektrum fungsi; 

- kemampuan komunikatif diperkenalkan sejak dini; 

- bahasa digunakan dalam berkomunikasi dalam beragam aktrivitas yang 

bermakna; 

- pmbelajaran 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 keterampilan oral dan menyimak; 

- kesalahan berbahasa merupakan bagian dari belajar bahasa; 



- membaca dan menulis merupakan bagian penting dari keterampilan berbahasa; 

- gramatika tetap diajarkan namun tidak secara sistematis dan hierarkis; 

- pengalaman berbahasa jauh lebih penting ketimbang analisis  dan penjelasan 

kaidah bahasa; 

- bahasa yang 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; 

- belajar bahasa menggunakan sumber-sumber otentik seperti artikel koran, 

majalah, puisi, resep, buku telepon, video, berita TV, dan lain-lain. 

2. Pendekatan Integratif 

Pendekatan integratif dalam pembelajaran bahasa menghendaki kesatuan, 

keterpaduan, dan kebulatan yang utuh dalam mengemas pembelajaran bahasa. Hal ini 

dimaksudkan agar pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Dengan kata lain, 

pendekatan integratif merupakan ancangan kebijakan pembelajaran bahasa secara 

terpadu, tidak terpilah-pilah, baik terpadu secara internal dalam lingkup intrabidang 

studi atau terpadu secara eksternal dalam lingkup antarbidang studi. Hal ini dilandasi 

oleh asumsi bahwa aspek-aspek bahasa selalu digunakan secara terpadu., tidak 

terpisah aspek demi aspek. 

Dalam implentasi pendekatan integratif hendaknya perlu memperhatikan hal-

hal berikut: (1) pembelajaran kosakata dan struktur harus selalu dikemas dalam 

konteks pemakaian yang sesungguhnya, (2) setiap aspek bahasa diajarkan dalam 

payung tema tertentu, (3) dengan mengacu pada tema, pembelajaran bahasa 

Indonesia sebenarnya dapat diintegrasikan dengan bidang studi (lintas bidang 

studi).  

3. Pendekatan Tematik 

Pendekatan tematik sesungguhnya memiliki asumsi yang sama dengan 

pendekatan integratif dalam hal mengemas pembelajaran bahasa secara bulat dan 

utuh. Strategi pembelajaran yang berlandaskan pendekatan tematik dapat melibatkan 



beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada 

siswa. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses, waktu, 

kurikulum, konten, dan lain-lain. Strategi pembelajaran tematik lebih mengutamakan 

pengalaman belajar siswa,  yang dilakukan secara bersahabat, menyenangkan, tetapi 

tetap bermakna bagi siswa. Dalam menanamkan konsep atau pengetahuan dan 

keterampilan, siswa tidak harus di-drill, tetapi ia belajar melalui pengalaman 

langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah dipahaminya. 

Bentuk pembelajaran ini dikenal dengan pembelajaran terpadu dan pembelajarannya 

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. 

Pendekatan  tematik memiliki karakteristik sebagai berikut: 

 Berpusat pada siswa. 

 .Memberikan pengalaman langsung pada siswa. 

 Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas karena terjadi pengintegrasian. 

 Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses 

pembelajaran. 

 Bersifat fleksibel. 

 Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan 

siswa. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran bahasa dengan 

pendekatan tematik, antara lain: 

 kebermaknaan dan keutuhan kemasan pembelajaran; 

 pertimbangan kecukupan alokasi waktu dengan ruang lingkup dan keluasan 

bahan ajar; 

 pilihan tema yang dekat dan familiar dengan anak; 

 pengutamaan terhadap pencapaian kompetensi dasar daripada temanya. 

Langkah-langkah perancangan  pembelajaran bahasa dengan pendekatan tematik 

hendaknya memperhatikan hal-hal berikut: 

1) Pelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dari setiap mata 

pelajaran. 



2) Pilihlah tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi tersebut untuk 

setiap kelas dan semester. 

3) Buatlah “Matriks Hubungan Kompetensi Dasar dengan Tema”. Dalam langkah 

ini penyusun memperkirakan dan menentukan kompetensi-kompetensi dasar 

pada sebuah mata pelajaran yang cocok dikembangkan dengan sebuah tema.  

 

4. Pendekatan Keterampilan Proses 

Pendekatan keterampilan proses merupakan pendekatan pembelajaran bahasa 

dengan    mengembangkan keterampilan-keterampilan memproses perolehan sehingga 

siswa mampu menemukan dan mengembangkan fakta dan konsep serta 

menumbuhkembangkan sikap dan nilai.  Dengan demikian, keterampilan-keterampilan 

itu menjadi roda penggerak penemuan dan pengembangan fakta dan konsep serta 

pertumbuhan dan pengembangan sikap dan nilai.  Seluruh irama dan gerak atau 

tindakan dalam proses belajar mengajar tersebut akan menciptakan kondisi cara belajar 

siswa aktif. 

Langkah-langkah kegiatan keterampilan proses di antaranya mengobservasi atau 

mengamati; termasuk di dalamnya: menghitung, mengukur, mengklasifikasi, mencari 

hubungan ruang/waktu; membuat hipotesis, merencanakan penelitian/eksperimen, 

mengendalikan variabel, menginterpretasi atau menafsirkan data, menyusun 

kesimpulan sementara, meramalkan, menerapkan, dan mengkomunikasikan.  

 

5. Pendekatan Whole Language 

Whole Language Approach adalah suatu pendekatan terhadap pembelajaran 

bahasa secara utuh. Artinya, dalam pengajaran bahasa kita mengajarkannya secara 

kontekstual, logis, kronologis dan komunikatif serta menggunakan setting yang riil dan 

bermakna. Dalam Whole Language Approach terdapat hubungan yang interaktif antara 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Belajar bahasa harus terinteraksi ke 

dalam bahan terpisah dari semua aspek kurikulum. Artinya, pembelajaran bahasa yang 

terpadu dengan perkembangan motorik, sosial, emosional, dan kognitif juga pengalaman 

anak, media, dan lingkungan anak. 



Melalui Whole Language Approach, kemampuan dan keterampilan anak dalam 

berbicara, mendengar, membaca, menulis, dapat dikembangkan secara operasional dan 

menyeluruh. Kemampuan dari masing-masing aspek keterampilan berbahasa ituditandai 

oleh hal-hal berikut. 

a. Mendengarkan 

Kemampuan mendengar meliputi: 

(1)  kemampuan untuk meramalkan dan memahami apa yang didengar; 

(2)  kemampuan untuk membedakan suara-suara yang didengarnya; 

(3). kemampuan untuk menggabungkan suara-suara / kata-kata dengan           

pengalaman, objek, ide atau perasaan; 

(4) kemampuan mengenal dan membuat kata-kata dari irama yang berupa sajak-

sajak; 

b. Berbicara 

Anak belajar berbicara dengan cara berinteraksi dengan lingkungannnya. Selain itu, 

lingkungan memberikan pelajaran pula terhadap tingkah laku, ekspresi, dan 

penambahan pembendaharaan kata. Kemampuan berbicara dipengaruhi oleh 

perkembangan anak. Anak usia TK membutuhkan perbaikan dan pengembangan 

untuk berbicara. Oleh karena itu, guru harus menghargai dan menerima bahasa anak 

dan memberikan contoh sehingga menjadi pendengar yang baik. Mendengar dan 

berbicara adalah hal yang tidak dipisahkan karena itu banyak cara yang dapat 

diterapkan. 

c. Membaca 

Menurut Lee Teu Peng bahwa kegiatan di TK sebenarnya dirancang untuk 

mempersiapkan membaca daripada mengajar anak membaca. Membaca adalah 

menerjemahkan simbol ke dalam suara yang dikombinasi dengan kata-kata, disusun 

sehingga kita dapat belajar memahaminya dan kita dapat membuat katalog. Belajar 

membaca adalah suatu perkembangan yang alami apabila anak: 

(1)  mempunyai banyak pengalaman menyenangkan dengan membaca; 

(2)  memahami bahwa ide-ide dan kejadian penting waktunya direkam dalam 

cetakan; 



(3) memahami orang lain dapat membagi pengalamannya melalui cetakan dan 

mereka dapat membagi pengalaman dengan orang lain; 

(4) senang dengan ide-ide dari suatu teks dan bahasa yang ide-idenya diekspresikan. 

Bahan untuk membaca awal harus sesuai dengan bahasa dan pengalaman anak. 

Belajar membaca terjadi ketika anak menulis, mengamati, berpikir, berkata, 

bermain, bekerja, membaca, mendengarkan dengan anak lain. 

d. Menulis 

Menulis memerlukan kemampuan motorik halus, koordinasi mata dan tangan, cara 

memegang peralatan menulis, cara dasar penulisan persepsi huruf dan bahasa cetak. 

Ada 4 tahapan perkembangan menulis yaitu tahap pertama, anak belajar bahwa huruf-

huruf itu membentuk kata-kata untuk keperluan berkomunikasi, anak tetap saja 

menulis sekalipun orang tua menganggapnya main-main, sebab hal itu merupakan 

upaya anak-anak untuk berkomunikasi melalui tulisan sekalipun tidak dipahami orang 

lain. Tahap kedua, anak mulai memahami huruf, bunyi dengan konsonan dalam 

posisinya sebuah kata. Pembaca dapat memahaminya apabila anak membacakan apa 

yang telah dia tulis. Tahap ketiga, anak mulai mengeja bunyi kata menurut struktur 

kata. Tahap keempat, periode transisi yakni anak mulai mengikuti aturan-aturan bagi 

standar ejaan. Setelah itu anak akan mendemonstrasikan pengetahuannya tentang 

ketatabahasaan dan standar ejaan. 

e. Peran pendidik dalam meningkatkan kemampuan bahasa pada siswa antara lain: 

pertama, menyediakan berbagai kesempatan untuk melakukan kegiatan yang baik 

untuk berinteraksi sosial dan bercakap-ccakap di antara siswa. Khusus untuk jenjang 

TK dan SD perlu disiapkan bahan-bahan dan tempat untuk meningkatkan 

perkembangan bahasa seperti sudut baca yang berisi buku-buku cerita sesuai dengan 

karakteristik anak, alat-alat bermain, gambar, puzzle, kartu permainan, huruf yang 

pakai magnet. 

Kedua, menyediakan berbagai pendekatan dan menyediakan kesempatan untuk 

mengembangkan keterampilan bahasa anak melalui pengalaman yang bermakna 

seperti menyimak, mendengar, membaca cerita, dan berkomunikasi. 

Melalui pendekatan Whole Language kemampuan dan keterampilan anak dalam 

berbicara, mendengar, membaca, dan menulis dapat dikembangkan secara operasional 



dan menyeluruh. Melalui pendekatan ini minat baca anak telah dipupuk sedini 

mungkin. Demikian pula kaitannya dengan keterampilan bahasa lainnya. Pada 

akhirnnya anak dapat berkomunikasi dengan baik, baik melalui bahasa lisan maupun 

tulisan. 

6. Pendekatan Kontekstual (CTL) 

Pendekatan Kontekstual merupakan terjemahan dari Contextual Teaching and 

Learning (CTL) Approach.. Pendekatan ini dipopulerkan pada saat pemberlakuan 

Kurikulum 2004/KBK. Pendekatan kontekstual atau Contectual Teaching and 

Learning (CTL) mengacu pada konsep belajar yang membantu guru mengaitkan 

materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sehari-hari (Depdiknas, 2002:5). 

Dalam pembelajaran kontekstual, siswa harus meyakini bahwa yang mereka 

pelajari itu berguna untuk bekal hidup di dunia nyata. Sekaitan dengan itu, guru harus 

berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk dapat menemukan sendiri 

hal-hal yang seharusnya mereka temukan. Guru harus membantu siswa mencapai 

tujuannya. Oleh karena itu, tugas guru lebih berkaitan dengan perancangan strategi 

pembelajaran, bukan sekadar pemberi informasi mengenai materi pembelajaran. Guru 

secara profesional bertugas membimbimbing siswa untuk belajar sendiri, 

menemukan, dan memperoleh kometensi-kompetensi baru yang berguna bagi 

kehidupan mereka. 

Pendekatan CTL dibangun oleh tujuh pilar, yaitu konstruktivisme (Contructivism), 

menemukan (Inquiry), bertanya (Questioning), masyarakar-belajar (Learning 

Community), permodelan (Modeling), refleksi (Reflection), dan penilaian yang 

sebenarnya (Authentic Assesment). Sebuah kelas dikatakan menggunakan pendekatan 

CTL jika menerapkan ketujuh komponen tersebut meskipun tidak harus berurut.. 

Konstruktivisme (Constructivism) lahir dari gagasan Jean Piaget dan Vigotsky 

yang beranggapan bahwa siswa harus menjadikan hal-hal yang dipelajari itu menjadi 

miliknya sendiri. Siswa membangun pengetahuannya sendiri dengan menggunakan 

strategi mereka sendiri, sehingga apa yang dielajarinya itu bermakna dan relevan bagi 

kehidupan mereka (http://www.guruvalah.tk 8). 



Beberapa prinsip konstruktivisme adalah: (1) pengetahuan dan keterampilan 

dibangun oleh siswa secara aktif, (2) pusat aktivitas pembelajaran terletak pada siswa, 

(3) tugas guru membantu siswa belajar sebagai fasilitator..  

Menemukan (Inquiry) merupakan kegiatan inti dari pembelajaran kontekstual. 

Pengeatahuan dan keteramilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil dari proses 

mengingat materi yang disajikan guru, melainkan hasil dari menemukan sendiri fakta-

fakata yang dipelajari. Kegiatan inkuiri dapat dibangun melalui kegiatan: observasi 

(observation), bertanya (questioning), mengajukan dugaan (hiphotesis), mengumpulkan 

data (data gathering), menyimpulkan (conclussion). Kata kunci strategi inkuiri adalah 

’siswa menemukan sendiri’. Untuk menumbuhkan semangat siswa dalam menemukan 

sediri tersebut, guru harus merangsang dan mengembangkan rasa ingin tahu siswa 

melalui kegiatan bertanya. 

Bertanya (Questioning) merupakan pilar ketiga dalam CTL. Pengetahuan dan 

keterampilan yang berkesan pada diri siswa adalah pengetahuan dan keterampilan yang 

diperoleh dengan dorongan perasaan ingin tahu. Perasaan ingin tahu ini yang mendorong 

siswa untuk bertanya. Guru harus selalu menciptakan strategi yang dapat membangkitkan 

rasa ingin tahu siswa dan mendorong siswa untuk bertanya dan bertanya tentang apa yang 

dia inginkan untuk diketahui.  

Masyarakat Belajar (Learning Community) dapat dibangun melalui kelompok-

kelompok belajar. Kegiatan bertanya dapat muncul dalam kelompok belajar yang 

partisipatif. Oleh karena itu, guru sebaiknya menciptakan masyarakat belajar (learning 

community) di dalam kelas yang dikelolanya. Dalam masyarakat belajar, siswa saling 

belajar satu sama lain. Dalam masyarakat belajar, siswa bertanya dan siswa lain 

menjawab, mereka saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, dan bertukar pengalaman. 

Dalam pembelajaran seperti ini, tugas guru tidak sekadar menjelaskan sesuatu dan 

menjawab pertanyaan siswa. Tugas guru adalah mengelola kelas agar antara siswa dan 

guru, antara siswa dan siswa lain terjadi saling bertanya, saling menjawab, saling 

bertukar pikiran, bertukar gagasan , dan saling bertukar pengalaman. 

Pemodelan (Modeling) dapat dilakukan oleh siapa saja, siswa, nara sumber, ahli, 

tokoh masyarakat, atau bahkan oleh guru sendiri jika diperlukan. Jika memanfaatkan 

siswa atau pihak lain, model dapat didatangkan dari kelas lain atau dari luar sekolah. 



Guru dapat menghadirkan juara baca puisi atau penyair untuk membacakan puisi di muka 

kelas. Model dapat juga berupa rekaman audio atau audio visual. 

Pemodelan ini, terutama dalam pembelajaran sastra, jangan membuat proses 

pembelajaran menjadi terjebak pada roses peniruan tanpa proses internalisasi. Misalnya, 

siswa siswa meniru intonasi, suara, mimik. gerak model yang ditampilkan. Oleh karena 

itu, setiap penampilan model harus dibahas di dalam kelompok atau secara klasikal oleh 

para siswa agar siswa melakukan internalisasi dan mereka benar-benar menjadi subjek 

yang aktif dan kreatif. 

Refleksi (Reflection) merupakan sebuah proses perenungan atas pengetahuan dan 

keterampilan yang  telah dipelajari dan yang sudah menjadi milik siswa. Siswa 

mengendap-kan apa yang baru dipelajarinya sebagai bangunan pengetahuan dan 

keterampilan baru. Pada proses refleksi ini siswa bisa saja menghubungkan materi yang 

baru dipelajarinya dengan kehidupan. Ia menimbang-nimbang tentang manfaat serta 

kedudukannya dalam bangunan cita-cita hidupnya di masa yang akan datang..  

Penilaian Otentik (Authentic Assessment) merupakan proses pengumpulan data 

yang dapat memberikan gambaran tentang perkembangan belajar siswa. Karena 

assesment memberikan tekanan pada proses pembelajaran, maka data yang dikumpulkan 

harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat melakukan proses 

pembelajaran. Guru yang ingin mengetahui perkembangan belajar bahasa Indonesia para 

siswanya harus mengumpulkan data dari kegiatan nyata saat para siswa berbahasa 

Indonesia, bukan pada saat para siswa mengerjakan tes bahasa Indonesia. Data yang 

diambil dari kegiatan siswa saat siswa melakukan kegiatan berbahasa Indonesia itulah 

yang disebut data autentik. Kemajuan belajar siswa dapat  dinilai dari proses dan hasil.  

Karakteristik authentic assesment di antaranya adalah:  

1) dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung; 

2) bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif; 

3) yang diukur adalah keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta; 

4) berkesinambungan; 

5) terintegrasi; 

6) dapat digunakan sebagai feed back. 

Hal-hal yang bisa digunakan sebagai dasar menilai prestasi siswa adalah: (1) 

proyek/kegiatan dan laporannya, (2) pekerjaan rumah (PR), (3) kuis, (4) karya siswa, (5) 



presentasi atau penampilan siswa, (6) demonstrasi, (7) laporan, (8) jurnal, (9) hasil tes 

tulis, dan (10) karya tulis 

7. Pendekatan PAKEM (Joyfull Learning) 

PAKEM merupakan kependekan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. PAKEM merupakan strategi pembelajaran yang menciptakan variasi 

kondisi eksternal dan internal dengan melibatkan siswa secara aktif, kreatif, efektif, 

dan menyenangkan sehingga pembelajaran bermakna. 

Pembelajaran aktif mengacu pada strategi pembelajaran yang lebih banyak 

melibatkan aktivitas peserta didik dalam mengakses berbagai informasi dan 

pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran di kelas 

sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat meningkatkan 

pemahaman dan kompetensinya. Lebih dari itu, pembelajaran aktif memungkinkan 

peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti 

menganalisis dan menyintesis, serta melakukan penilaian terhadap berbagai 

peristiwa belajar, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran 

aktif memiliki persamaan dengan model pembelajaran self discovery learning, 

yakni pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik untuk menemukan 

kesimpulan sendiri sehingga dapat dijadikan sebagai nilai baru yang dapat 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran kreatif merupakan proses pembelajaran yang mengharuskan 

guru dapat memotivasi dan memunculkan kreativitas peserta didik selama 

pembelajaran berlangsung, dengan menggunakan beberapa metode dan strategi 

yang bervariasi, misalnya, kerja kelompok, bermain peran, dan pemecahan 

masalah. Pembelajaran kreatif menuntut guru mampu merangsang kreativitas 

peserta didik, baik dalam mengembangkan kecakapan berpikir maupun dalam 

melakukan suatu tindakan. Berpikir kreatif selalu dimulai dengan berpikir 

kritis, yakni menemukan dan melahirkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada 

atau memperbaiki sesuatu. Berpikir kreatif harus dikembangkan dalam proses 

pembelajaran, agar peserta didik terbiasa untuk mengembangkan 

kreativitasnya.  

     Pada umumnya berpikir kreatif memiliki empat tahapan sebagai berikut. 



Tahap pertama; persiapan, yaitu proses pengumpulan berbagai informasi untuk 

diuji. Tahap kedua; inkubasi, yaitu suatu rentang waktu untuk merenungkan 

hipotesis informasi tersebut sampai diperoleh keyakinan bahwa hipotesis tersebut 

rasional. Tahap ketiga; iluminasi, yaitu suatu kondisi untuk menemukan 

keyakinan bahwa hipotesis tersebut benar, tepat, dan rasional. Tahap keempat; 

verifikasi, yaitu pengujian kembali hipotesis untuk dijadikan sebuah 

rekomendari, konsep, atau teori. Siswa dikatakan kreatif apabila mampu 

melakukan sesuatu yang menghasilkan sebuah kegiatan baru yang diperoleh dari 

hasil berpikir kreatif dan mewujudkannya dalam bentuk sebuah hasil karya baru. 

Pembelajaran dapat dikatakan efektif jika mampu memberikan pengalaman 

baru, dan membentuk kompetensi peserta didik, serta mengantarkan mereka ke 

tujuan yang ingin dicapai secara optimal. Hal ini dapat dicapai dengan 

melibatkan peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

pembelajaran. Seluruh peserta didik harus dilibatkan secara penuh agar 

bergairah dalam pembelajaran sehingga suasana pembelajaran betul-betul 

kondusif, dan terarah pada tujuan dan pembentukan kompetensi peserta didik. 

Pembelajaran efektif menuntut keterlibatan peserta didik secara aktif karena 

mereka merupakan pusat kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi. 

Peserta didik harus didorong untuk menafsirkan informasi yang disajikan oleh 

guru sampai informasi tersebut dapat diterima oleh akal sehat. Dalam 

pelaksanaannya, hal ini memerlukan proses pertukaran pikiran, diskusi, dan 

perdebatan dalam rangka pencapaian pemahaman yang sama terhadap materi 

standar. Pembelajaran efektif perlu ditunjang oleh suasana dan lingkungan 

belajar yang memadai. Maka dari itu, guru harus mampu mengelola 

tempat belajar dengan baik, mengelola peserta didik, mengelola kegiatan 

pembelajaran, mengelola isi/materi pembelajaran, dan mengelola 

sumber-sumber belajar. 

Pembelajaran menyenangkan ( joyfull instruction) merupakan suatu proses 

pembelajaran yang di dalamnya terdapat sebuah kohesi yang kuat antara 

pendidik dan peserta didik, tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan (not 

under pressure). Dengan kata lain, pembelajaran menyenangkan adalah 



adanya pola hubungan yang baik antara guru dengan peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Guru memposisikan diri sebagai mitra belajar peserta 

didik, bahkan dalam hal tertentu tidak menutup kemungkinan guru belajar 

dari peserta didiknya. Hal ini dimungkinkan karena pesatnya perkembangan 

teknologi informasi tidak memungkinkan lagi guru untuk men dapatkan 

informasi lebih cepat dari peserta didiknya. Dalam hal ini perlu diciptakan 

suasana yang demokratis, dan tidak ada beban baik bagi guru maupun 

peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran.  

Prosedur PAKEM dalam pembelajaran bahasa dapat ditempuh melalui 

langkah-langkah berikut. 

1) Pemanasan dan apersepsi 

Pemanasan dan apersepsi perlu dilakukan untuk menjajagi pengetahuan peserta 

didik, memotivasi peserta didik dengan menyajikan materi yang menarik, dan 

mendorong mereka untuk mengetahui berbagai hal baru. Pemanasan dan apersepsi 

ini dapat dilakukan sebagai berikut. 

(a) Mulailah pembelajaran dengan hal-hal yang diketahui dan dipahami     peserta 

didik. 

(b) Memotivasi peserta didik dengan bahan ajar yang menarik dan berguna bagi 

kehidupan mereka. 

(c) Gerakkan peserta didik agar tertarik dan bernafsu untuk mengetahui hal-hal 

yang baru. 

2) Eksplorasi 

Tahap eksplorasi merupakan kegiatan pembelajaran untuk mengenalkan bahan dan 

mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik. Hal tersebut 

dapat ditempuh sebagai berikut. 

(a) Perkenalkan materi standar dan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh 

peserta didik; 

(b) Kaitkan materi standar dan kompetensi dasar yang baru dengan pengetahuan 

dan kompetensi yang sudah dimiliki oleh peserta didik; 



(c) Pilihlah metode yang paling tepat, dan gunakan secara bervariasi untuk 

meningkatkan penerimaan peserta didik terhadap materi standar dan kompetensi 

baru 

3) Konsolidasi pembelajaran 

Konsolidasi merupakan kegiatan untuk mengaktifkan peserta didik dalam 

pembentukan kompetensi dan mengaitkan kompetensi dengan kehidupan peserta 

didik. Konsolidasi pembelajaran ini dapat dilakukan sebagai berikut. 

(a) Libatkan peserta didik secara aktif dalam menafsirkan dan memahami materi 

standar dan kompetensi baru; 

(b) Libatkan peserta didik secara aktif dalam proses pemecahan masalah 

(problem solving), terutama dalam masalah-masalah aktual; 

(c) Letakkan penekanan pada kaitan struktural, yaitu kaitan antara materi standar 

dan kompetensi baru dengan berbagai aspek kegiatan dan kehidupan dalam 

lingkungan masyarakat; 

(d) Pilihlah metodologi yang paling tepat sehingga materi standar dapat diproses 

menjadi kompetensi peserta didik. 

4) Pembentukan kompetensi, sikap, dan perilaku  

Pembentukan kompetensi, sikap, dan perilaku peserta didik dapat dilakukan 

sebagai berikut. 

(a)  Doronglah peserta didik untuk menerapkan konsep, pengertian, dan 

kompetensi yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari; 

(b) Praktikkan pembelajaran secara langsung agar peserta didik dapat membangun 

kompetensi, sikap, dan perilaku baru dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan 

pengertian yang dipelajari; 

(c) Gunakan metodologi yang tepat agar terjadi perubahan kompetensi, sikap, dan 

perilaku peserta didik. 

5) Penilaian 

Kegiatan penilaian dapat dilakukan sebagai berikut. 

(a) Kembangkan cara-cara untuk menilai hasil pembelajaran peserta didik; 



(b) Gunakan hasil penilaian tersebut untuk menganalisis kelemahan atau 

kekurangan peserta didik dan masalah-masalah yang dihadapi guru dalam 

memberikan kemudahan kepada peserta didik; 

(c) Pilihlah metode yang paling tepat sesuai dengan kompetensi yang ingin 

dicapai. 

 

E. Implementasi Pembelajaran Bahasa: Sebuah Contoh 

      Teknik Menulis Bersama 

      Tujuan: melatih pemahaman ide pokok dan ide penjelas 

      Bahan : paragraf-paragraf pendek hasil tulisan bersama  

      Kompetensi yang dilatih: menulis dan berpikir logis, diskusi/berbicara, (mengemu-          

      kakan pendapat, memberikan komentar/tanggapan, berargumentasi), membaca  

      (nyaring), menyimak, membaca pemahaman (ide pokok-ide penjelas), menyunting  

       tulisan, pengetahuan struktur/kebahasaan,   

      Pintu masuk: menulis bersama  

      Langkah KBM: 

(1) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 6-7 orang. 

(2) Masing-masing siswa dalam kelompok itu menyiapkan secarik kertas, lalu 

menuliskan sebuah kalimat (apapun) yang ada di benaknya. 

(3) Kertas yang sudah berisi sebuah kalimat itu diputarkan searah putaran jarum jam, 

lalu siswa lain meneruskan kalimat yang telah dibuat temannya itu. Demikian 

seterusnya hingga putarannya selesai dan kembali ke penulis pertama. 

(4) Masing-masing kelompok kecil diminta memilih dan menentukan satu paragraf 

unggulan versi kelompoknya untuk ditampilkan di depan kelas. 

(5) Masing-masing perwakilan kelompok membacakan paragraf yang di-unggulkan 

kelompoknya serta menentukan 1-3 paragraf unggulan versi kelompok besar 

(kelas). 

(6) Di bawah bimbingan guru, paragraf unggulan itu dijadikan bahan diskusi untuk 

memperbincangkan: ide pokok dan ide penjelas, kalimat pokok, kalimat pen-jelas, 

dan kalimat sumbang. 



(7) Paragraf-paragraf hasil tulisan bersama itu dapat juga dimanfaatkan untuk 

membicarakan jenis-jenis tulisan: narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan 

persuasi, atau jenis-jenis paragraf: deduktif, induktif, deskriptif, dan campuran 

(8) Paragraf-paragraf itu pun dapat dimanfaatkan untuk membicarakan aspek 

kebahasaan, misalnya kesalahan morfologis, kesalahan sintakis, kesalahan ejaan 

dan tanda baca, atau yang lainnya bergantung kebutuhan. 

(9) Dengan mempertukarkan masing-masing paragraf secara acak, masing-masing 

siswa diminta meneruskan paragraf tulisan bersama itu secara individual. 
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