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 ABSTRACT 

The objective of this study is to ascertain the effect of conferencing approach toward the 

learning of explanatory and persuasive writing of Bahasa Indonesia on sixth grade students. The 

research was quasi experimental studies as the subject were 112 students, consists of 50 students 

as experimental group and 62 student as control group taken from two elementary school in West 

Java Province, Indonesia. The study consists of four steps of pretest and posttest, classroom 

learning activities, posttest 1 and posttest 2.  The subject of the study which were samples of 

pretest and posttest writing examined by applying Analytical Schemes of Persuasive and 

Explanatory Writing  (Hashim, 2005). 

The result indicates conferencing teaching approach gives significant and strong effect 

toward students’ achievement scores in every component of communicative skill that is 

sociolinguistic, grammar and discourse.  On the other hand, there is no  significant difference as 

the effect  toward gender and mother tongue. There are also interaction effects between groups of 

mother tongue, as well as interaction between control group with gender and mother tongue. 

The result on explanatory writing can be concluded that the effect of conferencing 

teaching toward the student’s achievement scores in every communicative skill is significant.  

These findings were formulated statistically by analysis of Two Way Anova. There is no effect 

on gender and mother tongue over variables of the students divergence score in every aspects of 

communicative skill, although mean divergence score of boys are higher than girls and mean 

divergence scores of students with bahasa Indonesia as mother tongue are higher than students 

with Sundanese language as mother tongue. Interaction effect between control groups of gender 

and mother tongue is significant. 
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Pendahuluan 

Kelemahan pelajar dalam kemahiran mengarang  merupakan suatu perkara serius dan 

perlu diberikan perhatian berat (Programme for International Students Assessment,2003; 

Alwasilah, 2003; Azies, 1996). Sejak kehadiran metode audiolingual pada pembelajaran bahasa, 

terutama pembelajaran bahasa kedua menulis tidak mendapatkan tempat yang memadai dalam 

pengajaran. Para linguis cenderung memandang bahasa tulis sebagai bentuk ungkapan nomor 

dua. Hingga  saat ini jarang sekali ditemukan kemahiran menulis yang baik sebagai tujuan resmi 

dalam kurikulum  pengajaran bahasa dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, walaupun aspek 

kemahiran menulis masih memegang peranan penting dalam ujian-ujian di berbagai negara. 

 Pembelajaran Bahasa Indonesia di  sekolah dasar menurut  Kurikulum 2004 

(Kurikulum Berbasis Kompetensi) masih menunjukkan adanya kekurangan dan perbedaan 

antara tujuan pembelajaran, bahan yang diajarkan, pendekatan dan strategi yang digunakan. 

Dalam Kurikulum Bahasa Indonesia 1994 dan Kurikulum 2004 jelas dikemukakan bahwa 

pembelajaran Bahasa Indonesia disampaikan dengan menggunakan pendekatan komunikatif 

yang bertumpu kepada penguasaan  bahasa yang bermakna, fungsional, dan komunikatif. Akan 

tetapi dalam pelakasanaannya di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar pendekatan 

tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan karena kefahaman guru yang kurang dan tidak adanya 

sosialisasi dari para pakar pengajaran bahasa  (Kurniawan, 2002; Hartati 2003; Warnandi 

2004). Selanjutnya Kurniawan (2002) menyatakan bahawa pembelajaran Bahasa Indonesia  

belum berorientasi kepada keperluan pelajar dan metode pembelajarannya masih didominasi 

pendekatan struktural yang memang telah lama digunakan dalam pendidikan di Indonesia. Hal 

ini berakibat  rendahnya penguasaan dan retorika menulis di sekolah dasar (Budiyono, 1992) di 

sekolah menengah (Adidarmojo, 1993) dan di perguruan tinggi (Alwasilah, 2005). Kesulitan 

atau ketidakmampuan dalam menulis termasuk mengungkapkan gagasan  secara sistematik 

terjadi secara konsisten pada semua peringkat pendidikan dari sekolah dasar sehingga 

perguruan tinggi, padahal aktivitas  menulis dalam kehidupan sangat penting. Dalam menulis 

terkandung berbagai potensi, seperti menceritakan pengalaman, mengungkapkan perasaan atau 

gagasan (Sriasih, 2005). Dengan keterampilan menulis, seseorang dimungkinkan dapat 

mencapai kesuksesan dengan mudah dalam lapangan pekerjaan (Lubis, 1986). 

 Demikian pula banyak pengkaji dan pakar bahasa berpendapat bahawa kemahiran menulis 

merupakan sebahagian dari kemahiran penting yang harus dikuasai oleh semua pelajar sejak dari 

bangku sekolah karena kemahiran ini merupakan sebahagian besar daripada pendidikan formal 

yang memerlukan kecakapan mental dan kemahiran personal dalam penyampaian informasi, ide, 

perasaan dan pendapat (Abd Jalil, 2000).  

Kajian Britton et.al. (1975) menunjukkan keperluan kemahiran menulis dalam pelbagai mata 

pelajaran yang dipelajari di sekolah-sekolah di  Inggris. Menurutnya 50 persen kerja penulisan 

yang dijalankan di sekolah ditulis untuk penilaian guru. Sementara  Flower dan Hayes (1980) 

banyak mendokumentasikan kajian-kajian proses  menulis karangan. Jauh sebelumnya banyak 

pengkaji Barat yang telah memfokuskan  penelitiannya kepada proses menulis yang sebelumnya 
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lebih berorientasi pada hasil menulis (Yusoff, 2004). Lebih jauh Halliday (dalam Nunan, 1991) 

menjelaskan fungsi menulis dalam  kehidupan sehari-hari, yaitu: sebagai informasi, panduan 

tindakan dan sebagai hiburan. 

 Rendahnya kemahiran menulis para pelajar Indonesia pernah dipaparkan dalam suatu 

kajian literasi (pengusaan membaca dan menulis) antarbangsa bagi pelajar berumur 15 tahun. 

Prestasi pelajar Indonesia menduduki peringkat ke-39 daripada 42 negara yang dijadikan sampel 

kajian. Dengan capaian ini menunjukkan bahawa kemampuan membaca dan menulis pelajar 

Indonesia sangat jauh tertinggal bila dibandingkan negara lain, misal dengan negara tetangga 

Thailand yang menduduki peringkat ke-32. Prestasi literasi pelajar Indonesia hampir sama 

dengan prestasi pelajar Macedonia, dan sedikit di atas prestasi pelajar Peru dan Albania 

(Programme for International Students Assessment (PISA), 2003). 

Dengan demikian semakin mengukuhkan anggapan bahawa kemahiran menulis 

merupakan kemahiran yang paling sukar dibandingkan dengan kemahiran mendengar dan 

bertutur; dan dari peringkat sekolah dasar  hingga perguruan  tinggi kemahiran 

menulis/mengarang belum memuaskan. Dalam 20 tahun terakhir pendidikan di Indonesia dari 

sekolah dasar sehingga universitas belum berhasil mengajarkan menulis (Alwasilah, 2003). 

Hal tersebut, sangatlah menghawatirkan guru dan ahli pendidikan bahasa oleh karena 

penulisan karangan merupakan satu aspek penting sebagai perekam bahasa yang melibatkan 

pikiran, pengetahuan, teknik, gaya dan kemampuan menggunakan kaidah tatabahasa yang betul. 

Kemahiran menulis karangan adalah suatu kemahiran yang perlu dikuasai oleh para pelajar untuk 

memungkinkannya berkomunikasi secara efektif, di dalam kelas atau lingkungan masyarakat 

secara formal atau tidak formal (White, 1981). 

Raimes (1983) menyatakan bahwa para pelajar berkomunikasi bukan saja secara lisan 

tetapi juga secara tulisan. Keperluan ini bukan sahaja untuk memenuhi kurikulum pelajaran, 

tetapi yang lebih penting kemahiran menulis dapat membantu para pelajar meneguhkan 

penggunaan kata, kalimat, tatabahasa, ide dan perasaan. Seorang pelajar bukan saja mencoba 

untuk menyatakan ide-ide baru tetapi juga menitikberatkan bagaimana ide itu dapat dijelaskan 

melalui perkataan dan kalimat yang betul. Proses ini mempunyai hubungan antara menulis dan 

berpikir untuk menghasilkan tulisan yang mengesankan. 

Sehubungan itu peranan guru ialah menyeimbangkan pembelajaran  kedua aspek 

tersebut, yaitu isi dan bahasa sebagai hasil proses kognitif siswa. Di samping itu munculnya 

aliran komunikatif dalam pembelajaran bahasa, khususnya menulis menjadikan tantangan bagi 

guru untuk menerapkan pendekatan tersebut guna mengatasi kesukaran  menulis  para pelajar, 

khususnya pelajar sekolah dasar yang baru saja diberikan pelajaran menulis atau mengarang. 

Kelemahan dalam penulisan karangan, khususnya di sekolah dasar karena guru masih 

menggunakan pendekatan konvensional bahkan tidak tahu pendekatan atau kaidah yang 

digunakan ( Mansor, 2003; Alwasilah, 2004, Hartati,2006 ). Menurut Alwasilah (2006) 

pendekatan konvensional berfokus pada bentuk (form) produk tulis bukan pada bagaimana 

seharusnya pelajar mengalami proses menulis. Pada umumnya siswa menulis dan guru 

memeriksa kesalahan gramatis. Menurut beliau pendekatan mekanis seperti ini sangat jelas 

menyederhanakan proses menulis yang sesungguhnya melibatkan prinsip-prinsip literasi seperti: 
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building field of knowledge, modeling of text, joint construction dan independent learning. Di 

negara Amerika Serikat pun pembelajaran menulis hingga pertengahan abad lalu prosesnya 

hampir sama, iaitu: 1) sedikit praktik menulis,2) dipandu dengan outline dan tema menulis, 3) 

diajari retorika tulisan deskripsi, narasi, eksposisi dan argumentasi, 4) dibatasi pada pola 3 – 5 

paragraf, 5) diajari pola-pola logika definisi, klasifikasi, komparasi, kontras, 6) diajari lewat 

peniruan terhadap pola tertentu,7) draf karangan dikoreksi dengan merujuk buku panduan yang 

lebih berfokus pada latihan ketepatan tatabahasa dan retorika, dan 8) sumber tulisan bersumber 

dari bacaan sastra (Grabe&Kaplan, 1996 dalam Alwasilah 2006). 

 

Tujuan Kajian 

Secara umumnya kajian ini dilakukan untuk mengetahui dampak atau pengaruh 

pendekatan conferencing terhadap kemahiran menulis berdasarkan perspektif komunikatif 

(sosiolinguistik, wacana dan tatabahasa ) di kalangan  pelajar  kelas  enam peringkat sekolah 

dasar. Kajian ini perlu dijalankan berdasarkan alasan  karena prestasi pelajar dalam 

menulis/mengarang dalam Bahasa Indonesia rendah, khususnya di Kabupaten Bandung tempat 

kajian  akan dilaksanakan. 

Secara khusus penelitian ini bertujuan: 

1. Melihat pengaruh pendekatan conferencing  terhadap komponen sosiolinguistik wacana 

dan tatabahasa karangan jenis pemujukan (persuasi) 

2. Melihat  pengaruh pendekatan persidangan ke atas komponen sosiolinguistik wacana dan 

tatabahasa karangan jenis penerangan (eksposisi) 

3. Mengenal pasti komponen komunikatif yang dominan dalam kemahiran menulis jenis 

pemujukan dan penerangan. 

4. Membandingkan pencapaian pelajar berbahasa ibu bahasa Sunda dan pelajar berbahasa 

ibu bahasa Indonesia dalam kemahiran menulis jenis pemujukan dan penerangan. 

5. Membandingkan pencapaian kemahiran menulis berdasarkan gender (lelaki dan 

perempuan). 

 

Pertanyaan Penelitian 
 Berdasarkan tujuan kajian di atas kajian ini mencoba mencari jawaban bagi persoalan 

kajian sebagai berikut: 

1. Adakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penguasaan kemahiran menulis pelajar 

yang mengikuti pengajaran pendekatan conferencing (kelompok eksperimen) dengan 

pelajar yang mengikuti pengajaran pendekatan konvensional (kelompok kontrol) dalam 

karangan jenis persuasi? 

2. Adakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penguasaan kemahiran menulis pelajar 

yang mengikuti pengajaran pendekatan conferencing (kelompok  eksperimen) dengan 

pelajar yang mengikuti pengajaran pendekatan konvensional (kelompok kontrol) dalam 

karangan jenis eksposisi? 
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3. Adakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pencapaian pelajar yang berbahasa ibu 

bahasa Indonesia dengan pelajar yang bahasa ibu bukan bahasa Indonesia (bahasa Sunda) 

dalam kemahiran menulis: 

3.1 karangan jenis pemujukan (persuasi) 

3.2 karangan jenis penerangan (eksposisi) 

4. Adakah terdapat perbedaan yang signifikan dari segi gender dalam penguasaan 

kemahiran menulis karangan pemujukan pelajar yang mengikuti pendekatan 

conferencing? 

5. Adakah terdapat perbedaan yang signifikan dari segi gender dalam penguasaan 

kemahiran menulis karangan penerangan pelajar yang mengikuti pendekatan 

persidangan? 

6. Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara komponen komunikatif dengan 

pencapaian pelajar dalam karangan: 

6.1 karangan jenis pemujukan/persuasi 

6.2 karangan jenis penerangan/eksposisi 

 

 Tinjauan Pustaka 

Seperti telah diuraikan pada bagian atas bahwa pendekatan conferencing menumpukan 

pada adanya konferensi/persidangan antara pelajar dengan pelajar (rekan sebaya) maupun antara 

pelajar dengan guru. Menurut Calkins (1986) konferensi bermakna jika pelajar belajar interaksi 

dengan tulisannya. Mereka, guru dan pelajar bersidang dan rekan dengan rekan (murid) 

bersidang dengan cara latihan terbimbing. Persidangan merupakan bagian daripada menulis 

terbimbing sangat bermanfaat jika dilaksanakan dengan tepat. Pelajar memerlukan balikan yang 

sesuai dari guru dan rekan sebaya. Balikan yang diperlukan adalah yang positif dan membantu 

penulis. Menurut Kupper-Herr (2000) persidangan dengan pelajar tentang menulis sangatlah 

penting dan berbeda daripada proses menulis karena persidangan  menyediakan sebuah  

kesempatan untuk interaksi personal antara guru dan pelajar yang barangkali tidak dapat 

digunakan selama istirahat hari sekolah. Seterusnya,  Kupper juga menyatakan perlunya balikan 

yang baik oleh karena jika balikan dipersiapkan dengan baik selama  persidangan, informasi 

tersebut memberikan banyak pengaruh ketika pelajar memberikan komentar terhadap cerita yang 

mereka tulis dan berbincang dengan rekan sebaya. 

 Pendekatan ini berlandaskan dua prinsip terpenting, yaitu penulisan diajar sebagai satu 

proses dan juga mengutamakan aspek kemahiran yang lebih penting dalam penulisan , misalnya: 

isi, sudut pandangan, organisasi dan mekanis. Menurut Sofiah (1994) dasar pendekatan ini yaitu 

para pelajar perlulah diberi peluang menulis untuk mengalami proses penulisan dan 

mengembangkannya menurut kemampuan mereka. Lukisan dan pernyataan lisan akan membantu 

pelajar menulis. Selain itu, perbincangan amat penting pada peringkat sebelum menulis dan juga 

pada tahap penyediaan draf. Persidangan yang berlaku akan membantu perbaikan dari segi 

organisasi dan kebahasaan. Graves (1983) selaku pelopor pendekatan conferencing ini 

berpendapat, sebagai permulaan guru perlu bergerak dari meja ke meja pelajar untuk memulai 

persidangan/konferensi Hal ini penting kerana pendekatan  ini mampu untuk merangsang pelajar 
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karena melalui konferensi mereka mengajar orang lain, menyelesaikan masalah, menjawab 

persoalan yang susah dan menemukan sesuatu yang tersembunyi melalui pengalaman mereka. 

Selanjutnya Phenix (1990) menstrukturkan persidangan kepada tiga bahagian utama, iaitu: 

permulaan, pertengahan dan terakhir. Peringkat permulaan melibatkan anjuran agar pelajar 

bercakap-cakap apa yang ingin ditulis pada sesi ini, dan ini menjadi sesi tanya jawab. Pada 

peringkat pertengahan aspek yang diberi perhatian ialah isi, proses, penilaian dan penyuntingan 

draf  yang dihasilkan. Manakala pada peringkat akhir pelajar dipastikan sudah mengetahui apa 

yang perlu dilakukan seterusnya (misal: presentasi dan publikasi). 

 Menurut Sofiah pula (1994) pendekatan persidangan merupakan pendekatan 

pembelajaran yang berfokuskan kepada pelajar dan jauh berbeda jika dibandingkan dengan 

pendekatan biasa.Pendekatan ini turut menekankan tentang proses yang seharusnya dilalui oleh 

seorang pelajar untuk menghasilkan penulisan yang baik. Jelasnya pendekatan ini berbeda 

dengan pendekatan tradisional yang mementingkan hasil penulisan. Pendekatan ini amat 

menitikberatkan tentang proses yang perlu dilalui oleh seseorang penulis sebelum mereka 

mampu menulis dengan baik dan mengesankan. 

 Kelebihan pendekatan ini ialah unsur persidangan yang berlaku antara pelajar dengan 

guru, baik secara individu atau kelompok dan juga persidangan sesama pelajar. Persidangan-

persidangan ini berupaya membentuk kemahiran yang diharapkan dari pelajar dan seterusnya 

membantu mereka meningkatkan penguasaan kemahiran menulis. Tujuan persidangan menurut 

Thomason (1998) adalah memberikan inspirasi kepada penulis dengan memperhatikan interes 

yang dia katakan. Dengan demikian menulis persidangan sebuah peluang bagi guru untuk 

berbincang secara individual dengan pelajar tentang menulis dan proses menulis dan penerimaan 

mereka terhadap pekerjaan (tugas) menulis. Donald Graves mengatakan tujuan dari  menulis 

persidangan ialah mengajar  pelajar bagaimana mereka mengetahui menulis dan guru membantu 

mereka menulis yang efektif. Guru harus bertanya dengan baik dan berbeda ketika pelajar 

menulis. Persidangan yang baik  dihasilkan bagaimana guru mengatur kelas dan bagaimana 

pelajar bertanggung jawab terhadap tulisannya. Semasa persidangan guru berjalan dari meja ke 

meja pelajar  dan persidangan berlangsung 2 minit. Pelajar bercakap dan guru mendengar dan 

merespon. Jadi peran guru hanya menjadi obsever dan responder. 

 Di samping kelebihan seperti yang telah dihuraikan di atas, persidangan dengan penulis 

muda memungkinkan banyak kesukaran yang dihadapi guru, antara lain di mana kita harus 

memulai, kerana menulis merupakan pengajaran yang sukar, aspek apa yang harus difokuskan, 

bagaimana guru interaksi dengan setiap anak (Trueheart, 2005). 

Menurut Graves (1994) ada kecenderungan berlebihan ketika pertama menulis dengan 

persidangan  karena guru merasakan akan bertemu satu minggu lagi dengan pelajar, sehingga 

guru mengajar berlebihan yang menjadikan pelajar bingung dan ingin meninggalkan 

persidangan. Oleh kerana itu menurut Graves guru mesti lebih fokus kepada aspek-aspek yang 

utama atau mendasar. Di samping itu Graves (1991) menyarankan pertanyaan-pertanyaan yang 

mencakup 3 bahagian, yaitu : yang sudah lalu, saat ini dan yang akan datang. 

Menulis dengan pendekatan persidangan membuat guru terikat dengan pengajaran 

dinamis dan banyak  guru menyukai kegiatan ini, yaitu interaksi yang unik satu demi satu antara 

Anda dan pelajar (Fletcher and Portalupi, 2001). Selanjutnya Fletcher dan Portalupi menjelaskan 



7 

 

ada enam hal yang fundamental yang diperlukan dari guru ketika sedang persidangan iaitu: 

mendengarkan, menempatkan diri sebagai pembaca, memahami penulis (pelajar), memberi 

motivasi, membangun kekuatan, ajarkan  hanya satu hal. Jodi Nickel (2001) memberikan tiga 

rekomendasi supaya guru berhasil dalam persidangan, iaitu: guru bertanya dengan hati-hati dan 

bijaksana, misal dengan pertanyaan yang mempertajam dialog; guru menyadari kekuatannya 

(kelebihannya); dengarkan maksud pelajar (rasakan bagaimana perasaan pelajar tentang 

tulisannya).Calkins (1994) memberikan contoh daftar pertanyaan persidangan yang sesuai, 

seperti: 

- Dapatkah kamu menyatakan kepada saya bagaimana kamu menulis tulisan ini? 

- Bagaimanakah tulisan ini terjadi? 

- Masalah apa yang kamu kira ketika menulis? 

- Apa rencana kamu berikutnya? 

- Menurut perasaan kamu bagaimanakah akhir tulisan ini? 

Sementara Tompkins (2000) menjelaskan bahawa persidangan meliputi kegiatan: 

a. Persidangan di tempat yaitu guru mendatangi pelajar ke meja mereka untuk 

membimbing beberapa aspek tugas menulis pelajar dan kemajuan belajarnya. 

b. Persidangan pramenulis yaitu guru dan pelajar menyusun rancangan mereka, 

membahas judul tulisan, bagaimana menyusun ide utama atau bagaimana cara untuk 

menggabung dan mengatur pesan sebelum menulis. 

c. Persidangan menyusun draf iaitu tahap siswa membawa draf kasar dan bertanya pada 

guru bilamana ada masalah dengan tulisan mereka secara spesifik. Selanjutnya guru 

dan siswa membahas masalah tersebut dan bertukar  ide untuk memecahkannya. 

d. Persidangan perbaikan iaitu kelompok pelajar mendapatkan saran spesifik mengenai 

bagaimana memperbaiki tulisan mereka. Kelompok lain berperan sebagai audien 

yang memberi balikan sebagai bentuk komunikasi yang baik. 

e. Persidangan penyuntingan iaitu kelompok pelajar dan guru membetulkan aspek 

penulisan, tanda baca, huruf kapital, dan kesalahan mekanik lainnya. 

f. Persidangan instruksional, pada tahap ini guru mengajarkan hal-hal yang khusus, 

contoh penggunaan tanda koma (,) yang biasanya hal ini menyulitkan para pelajar. 

g. Persidangan asesmen, pada tahap ini guru bertanya pada pelajar setelah mereka 

menyelesaikan tulisannya tentang perkembangan mereka sebagai penulis dan rencana 

untuk tulisan selanjutnya. Dalam hal ini guru mengajak pelajar merefleksikan 

kemahiran menulis mereka. 

h. Persidangan portofolio, pada tahap ini guru bertemu pelajar secara individual untuk 

memeriksa tulisan yang telah disusun pada portofolio (kumpulan tulisan). Guru dan 

pelajar tanya jawab tentang penilaian pada tulisan dalam portofolio. Asesmen guru 

dan pelajar dapat dipergunakan sebagai refleksi dan persiapan untuk menulis 

berikutnya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahawa pendekatan persidangan dalam penulisan 

karangan memiliki kelebihan:  berfokus pada pelajar, menulis sebagai proses, adanya 

persidangan guru-pelajar secara individu atau kelompok, adanya persidangan rekan sebaya, 

persidangan berlangsung sejak awal, tengah dan akhir pembelajaran. Dengan demikian para 

pelajar lebih bertanggung jawab atas karangannya dan guru hanya berperan sebagai obsever dan 
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responder. Di samping itu guru juga pada hakikatnya dalam persidangan dapat belajar mengenai 

diri pelajar masing-masing dan tulisannya (Robert, 1972). 

Selain dari pada itu proses belajar mengajar di dalam kelompok kecil, seperti dalam 

kelompok persidangan di atas memberikan nilai/makna  sebagai bermain di lingkungan sekitar 

pendidikan pelajar. Hal ini memungkinkan pelajar negosiasi makna, mengekspresikan diri 

dengan berbahasa tentang subjek/judul karangan dan menumbuhkan kontak secara akrab dengan 

guru daripada cara formal. Juga mengembangkan keterampilan mendengar, meyampaikan idea 

dan membujuk orang lain (Jacques, 1992).  

Masih menurut Jacques manfaat belajar dalam kelompok secara umum, iaitu: bekerja 

sama, belajar dari pengalaman orang lain dengan gembira, punya perasaan memiliki kelompok 

sosial, membuat keputusan bersama, saling mendukung, berbagi ide, mencipta beberapa 

kreativitas. 

Manfaat khusus atau manfaat intrinsik bagi pelajar, yaitu: mengembangkan imajinatif, 

berpikir kritis,berpikir kreatif, mengembangkan pengetahuan, mengembangkan kesadaran akan 

minat dan yang dibutuhkan, mengembangkan perasaan akademik, mengembangkan tanggung 

jawab sosial, mengembangkan kemampuan dan perasaan bahagia dalam belajar sepanjang hayat. 

Dari uraian di atas terlihat bahawa belajar dalam kelompok conferencing/ persidangan 

memiliki interes personal antara guru dan pelajar dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan nilai 

terbaik daripadanya. Di samping itu, belajar dalam kelompok  merupakan proses dari 

pengalaman yang kaya dan total.  

 

Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Kajian ini adalah satu  penelitian kuasi eksperimen dengan desain kelompok kontrol  tidak 

serupa (the nonequivalent control group design), (Reaves, 1992; Majid Konting, 1994). Tujuan 

desain ini digunakan  adalah untuk melihat pengaruh pendekatan pengajaran conferencing  

terhadap kelompok eksperimen berbanding kumpulan kontrol yang diajar menggunakan 

pendekatan pengajaran konvensional. 

 Dalam kajian ini, penelitii telah menyediakan satu kelompok eksperimen dan satu 

kelompok kontrol yang mengandung subjek-subjek yang telah disatukan sebelum kajian bermula 

dalam bentuk kelas (kelompok). Pemilihan kelas (kelompok) dipilih berdasarkan pencapaian 

dalam menulis. Reka bentuk ini sesuai digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan sebab 

subjek telah sedia wujud dalam keadaan atau situasi pembelajaran yang sebenarnya. Pendekatan 

conferencing /persidangan digunakan untuk mengajar para pelajar dalam kelompok eksperimen, 

manakala pendekatan pengajaran konvensional digunakan untuk mengajar para pelajar kelompok 

kontrol. Bentuk penulisan yang dilatihkan terdiri dari 2 jenis, yaitu karangan jenis penerangan 

(eksposisisi) dan jenis pemujukan (persuasi). Dengan demikian reka bentuk yang sesuai adalah 

reka bentuk statik (Majid Konting, 1994), yaitu rekabentuk praeksperimen yang mempunyai dua 

kelompok. Reka bentuk penyelidikan ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Kelompok                             Variabel Bebas Pasca ujian 

E                       C1 0 C2         C3 

K                       C1   - C2      C3 

 

Analisis Data  

Sesuai dengan rekabentuk penelitian, penganalisisan data dalam penelitian ini  menggunakan 

teknik analisis data MANOVA dan ANCOVA. Dengan MANOVA akan diukur interaksi antara 

covariate dan faktor. Dengan analisis inii diketahui pengaruh variabel bebas  yaitu pendekatan 

conferencing/persidangan kepada variabel terikat yaitu kemahiran menulis dalam perspektif 

komunikatif dalam tiga komponen iaitu: komponen sosiolinguistik, komponen wacana dan 

komponen tatabahasa. Dalam penyelidikan ini menggunakan MANOVA dengan asumsi bahawa 

kaidah ini memiliki distribusi normal, linear, variasi yang homogen, dan memiliki variasi dan 

covariasi yang homogen. 

Instrumen Penelitian 

 Kajian ini menggunakan dua buah instrumen utama yaitu: 

1. Skema Analisis Karangan Jenis Pemujukan 

2. Skema Analisis Karangan Jenis Penerangan 

 

Instrumen ini merupakan skema analisis karangan untuk mengumpulkan data kecakapan 

komunikatif dari  sampel karangan. Kedua versi instrumen bertujuan untuk mengumpul data 

kecakapan komunikatif dalam komponen karangan yaitu: sosiolinguistik, wacana, dan tatabahasa 

(Hashim, 2003;2005). Kedua buah instrumen ini memiliki kesahan dan kebolehpercayaan tinggi 

berdasarkan nilai alfa. 98. Bukti lain kesahan dan kebolehpercayaan skema analisis karangan 

penerangan disokong dengan analisis korelasi jumlah skor keseluruhan skema dengan skor setiap 

komponen dan korelasi antara komponen. Koefisien kebolehpercayaan skema dengan 

komponen-komponennya adalah tinggi, iaitu sosiolinguistik (.83), wacana (.98), dan tatabahasa 

(.85). korelasi yang tinggi antara skema dan setiap komponen merupakan bukti  adanya  korelasi 

antara skema analisis karangan dengan komponen-komponennya  bagi seluruh alat/instrumen 

(Anastasi, 1988; dalam Hashim, 2003). 

 

Hasil dan Pembahasan 

 Penulisan karangan merupakan salah satu kemampuan penting dalam pembelajaran 

bahasa. Kepentingan penulisan karangan memungkinkan  pelajar mengekspresikan ide, 

memanifestasikan pengetahuan dengan struktur bahasa dan penggunaan bahasa sebenarnya. 

Sebagai kemahiran tertinggi dalam tatatingkat kemahiran bahasa, kemahiran menulis dikatakan 
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gabungan kemahiran mekanis dan kognitif, oleh sebab dalam menulis pelajar harus menemukan 

perkara yang akan ditulis dan memilih bentuk yang tepat. Walau demikian,  pembelajaran 

Bahasa Indonesia khususnya pembelajaran menulis pada peringkat sekolah dasar berdasarkan 

KBK dan KTSP (Departemen Pendidikan Nasional, 2004, 2006))  menunjukkan masih adanya 

kekurangan dan perbedaan antara tujuan pembelajaran, bahan yang diajarkan, pendekatan dan 

strategi yang digunakan.  

 Kajian ini secara umumnya bertujuan  membandingkan pengaruh pendekatan menulis 

karangan dalam pengajaran bahasa Indonesia, yaitu pendekatan  conferencing/ persidangan dan 

pendekatan konvensional dalam tiga aspek kemahiran komunikatif, yaitu kemahiran 

sosiolinguistik, tatabahasa dan wacana bagi 2 jenis karangan, iaitu: karangan jenis pemujukan 

dan karangan jenis penerangan. 

 Hasil kajian membuktikan bahwa pendekatan converencing ternyata lebih baik dan 

efektif dalam peningkatan kemahiran menulis karangan pemujukan dan karangan penerangan 

berbanding pendekatan konvensional. Dalam aspek sosiolinguistik, pendekatan persidangan 

memberikan kesan signifikan apabila ditinjau dari kelompok berbeda gender maupun berbeda 

bahasa ibu.  Begitu juga apabila  ditinjau dari  penguasaan kemahiran tatabahasa dan wacana, 

pendekatan persidangan telah memberikan kesan yang signifikan. Walau demikian, 

pembelajaran menulis dengan pendekatan persidangan tidak dipengaruhi oleh faktor gender dan 

bahasa ibu pelajar. Maknanya pendekatan ini baik diberikan kepada lelaki maupun perempuan, 

demikian pula bagi murid yang berbeda bahasa ibu. 

 Secara ringkas, kajian ini mendapati bahawa pendekatan conferencing memberikan 

implikasi positif  terhadap pencapaian kemahiran menulis pelajar dan telah berupaya mengatasi 

kesukaran pelajar dalam menulis karangan pemujukan dan karangan penerangan. Hal ini karena 

kajian ini telah menggunakan instrumen pembelajaran dan skema penilaian  pembelajaran yang 

jelas sehingga difahami guru dan pelajar. Di samping itu guru dan pelajar beroleh pengalaman 

tentang aspek kemahiran menulis komunikatif,  yaitu kemahiran sosiolinguistik, tatabahasa dan 

wacana dalam sebuah proses penulisan. Bagi guru pula beroleh pengalaman menilai karangan 

secara analitik untuk melihat berbagai kelemahan pelajar, di samping guru memperoleh 

pengalaman mengajar dengan menggunakan pendekatan persidangan. 

 Dalam kajian ini,  aspek tatabahasa masih memberikan pengaruh yang kuat terhadap 

pencapaian keseluruhan pelajar, baik dalam karangan pemujukan mahupun karangan jenis 

penerangan. Demikian pula rata-rata nilai  karangan jenis penerangan lebih baik dibandingkan 

dengan rata-rata  karangan jenis pemujukan di dalam pascaujian I maupun pascaujian II.  Hal ini 

kerana karangan pemujukan lebih sukar dibandingkan karangan penerangan. Selanjutnya hasil 

pascaujian II juga membuktikan keajegan pendekatan conferencing/persidangan dibandingkan 

dengan pendekatan konvensional. Hal ini dilihat dari pencapaian kemahiran menulis karangan 

pemujukan dan karangan penerangan yang meningkat dibandingkan dengan markah-markah 

pascaujian I dan markah praujian. 

 Akhirnya pengkaji berharap adanya penelitian lanjutan yang lebih luas dan lebih lama 

dalam aspek demografi, sampel pelajar, peringkat sekolah atau variabel lain, seperti status sosial 

orang tua pelajar, daerah perkotaan dan luar kota. Penelitian-penelitian lanjutan ini diharapkan 
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dapat mengungkap upaya-upaya guru dan pakar bahasa dalam meningkatkan kemahiran menulis 

pelajar, baik melalui penelitian tindakan kelas maupun penelitian  kualitatif lainnya. 

Daftar Pustaka 

Abdullah Hassan. (2007). Linguistik Am. Selangor: PTS Professional. 

Achmad, D.S.Dkk. (1992). Mengarang. Pelengkap Pelajaran Bahasa Indonesia. Jakarta: P.T. 

Edumedia. 

Adidarmojo, Gunawan Wibisono. (1993).  Berbagai Masalah dalam Pengajaran Menulis. 

Jakarta: Suara Merdeka. 

Ahmad Rofiuddin. (1996). Penilaian Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Malang: 

Pogram Pascasarjana IKIP Malang. 

Akey, T. M, et.al. (2000). Using SPSS for Window; Analyzing and Understanding Data. New 

Jersey: Printice Hall. 

Akmajian, Adrian, et.al. (1990). Linguistics: An Introduction to Language and Communication. 

Massachusetts: The MIT Press. 

Alwasilah, Chaedar A. (2000) Perspektif Bahasa Inggris di Indonesia. Bandung: UPI 

Alwasilah, Chaedar A. (2003). Pokoknya Kualitatif. Jakarta: Pustaka Jaya. 

Alwasilah, Chaedar A. (2004). Improving Writing Skills through Collaborative Writing-in The 

Tapestry of English Language and Learning in Indonesia. Malang: State University of  Malang 

Press. 

Alwasilah, Chaedar A. (2005).Bangsa yang Besar Bangsa yang Menulis. Bandung: UPI. 

Alwasilah, Chaedar A. (2006). Itulah Pilihanku:Portofolio.Bandung: UPI 

Amalputra, L.H.Y. (2005). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterampilan Menulis 

Argumentasi pada Program Studi Bahasa Jerman. Jurnal Bahasa &Sastra. Vol 5. No.1. 

Amir Hussin Baharuddin (1989). Kaedah Kuantitatif. Suatu Pengenalan. Kuala Lumpur: Dewan 

Bahasa dan Pustaka. 

Anderson, Paul & Lapp, Diane. (1974). Language Skills in Elementary Education. London. 

McMillan Publishing Co. 

Applebee, A.N. (1990). Writing and Learning in School Setting.What the Writers Know: The 

Language, Process and Structure of Written Discourse. New York: Akademic Press. 

Ashworth, E. (1988). Language Policy in The Primary School. New York: Croom Helm.  

Awang Mohd. Amin. (1983). Beberapa Isu tentang Pemerolehan Bahasa. Tinjauan dari Sudut 

Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Pertama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 



12 

 

Azies, F. dan Alwasilah, H. (1996). Pengajaran Bahasa Komunikatif Teori dan Praktek. 

Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya. 

Bachman, L. F dan Savignon, S. (1986). The Evaluation of Communicative Language Profiency: 

A Critique of the ACTFL Oral Interview. The Modern Language Journal 

 70 (4): Hal. 380-390. 

Bachman, L. F. (1990). Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: Oxford 

University Press. 

Bahrul, Hayat. (2003). Programme for International Student Assessment (PISA). Jakarta: Pusat 

Penilaian Pendidikan Depdiknas. 

Beard, R. (1977). Children’s Writing in the Primary School. Great Britain:  Hodderand 

Stoughton. 

Britton, J.  (1975).  Language and Learning. London: Penguin Books. 

Brown, G. and Yule, G. (1996). Analisis Wacana.  Discourse Analysis Terj. Sutikno. Jakarta: 

Gramedia. 

Browne, Ann. (1993). Helping Children to Write. London: Paul Chapman Publishing, Ltd. 

Budiman, Nandang. (2006). Perkembangan Anak Usia  Sekolah Dasar. Jakarta: Dikti-Depdiknas 

Budiyono, Herman. (1992). Kemampuan  Menulis Paragraf Ekspositoris Siswa Sekolah Dasar 

Kabupaten Magelang. Malang: PPS IKIP Malang. 

Byrne,  D. (1979). Teaching Writing Skills. Singapore: Longman. 

Calkins, L. M. (1986). The Art of Teaching Writing. Portsmouth, NH: Heinemann. 

Canale, M. (1983). From Communicative Competence to Communicative Language Pedagogi. 

Dalam  Language and Communication, oleh Richards,J.C.&Schmidt R (ed.). London: Longman. 

Chaer, Abdul. (2003). Psikolinguistik; Kajian Teoritik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.  

Chaudron, C. (1984). The Effects of Feedback and Students Composition Revisions. RELC 

Journal 15 (2): 1-14. 

Chomsky, N. (1985). Aspect of the Theory of Syntax. Massachusset: Massachusset Institute of 

Technology Press. 

Clark, H.H. & E.V. Clark. (1977). Psychology and Language: An Introduction to 

Psycholinguistics. New York:  Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 

Cooper, P. J.(1991). Speech Communication for the Classroom Teacher. Scottdale, AZ: Gorsuch 

Scarisback. 



13 

 

Cummins, J. (1981). Linguistik Interdepedence among Japanese Immigrant Sudents. Virginia: 

Airlie House. 

 

Departemen Pendidikan Nasional.(2004). Kurikulum Berbasis Kompetensi: Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia. Jakarta: Dikdasmen. 

Departemen Pendidikan Nasional. (2003). Pemahaman dan Penguasaan Siswa Kelas VI Sekolah 

Dasar DKI Jakarta terhadap Wacana Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa 

Didi, Suherdi. (2003). Discourse Analysis in Classroom Research : A Systemiotik 

Perspective.Bandung: Indonesia University of Education. 

Dinas Pendidikan Kota Bandung (2006).Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah  Dasar. 

Bandung: Kasi SD. 

Djojosuroto,K & Sumaryati (2004). Prinsip-prinsip Dasar dalam Penelitian Bahasa dan Sastra. 

Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia. 

Emig, J. (1971). The Composing Process of Twelfth Grader (Research report no.13). Urbana, 

Illinois: National Council of Taechers of English. 

Farrell, E. J. (1991). Instructional Model of English Language Art, K-12. di dalam Handbook of 

Research on Teaching the Language Art oleh Float, J., Jensen, J. M. Lapp, D. dan Sqvire, J. R 

(eds.) New York: Macmillan Publishing Company. 

Flower, L. Dan Hayes, J. R.. (1981). A Cognitive Process Theory of Writing.”College 

Composition and Communication. 32 (3) 365-386. 

Gipayana, M. (1998). Efektivitas Pembelajaran Menulis dengan Pendekatan Bertahap dan 

Penilaian Portofolio terhadap Keterampilan Menulis Siswa Sekolah Dasar. Tesis Magister IKIP 

Bandung. 

Grainger, Teresa,et.al. (2005).Creativity and Writing. London: Routledge.  

Graves, Donald H. (1983). Writing: Teachers and Children at Work. Portsmouth, NH: 

Heinemann. 

Graves, Donald H. (1994). A Fresh Look at Writing. Portsmouth, NH: Heinemann. 

Greene, Harry A. & Petty, Walter T. (1975). Developing Language Skills in the Elementary 

Schools. Boston. Allyn and Bacon, Inc. 

Grosjean, F. (1982). Life with Two Languages: An Introduction to Bilingualism. Cambridge, 

Massachusetts: Harvard University Press. 



14 

 

Hartati, Tatat. (2002). Model Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar: Berdasarkan 

Kurikulum 1994 dan Pendekatan Bahasa Menyeluruh. Bandung: UPT PPL Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

Hartati, Tatat. (2006). Penilaian Holistik dalam Pembelajaran Mengarang Bahasa Indonesia di 

Sekolah Dasar. Bandung: Lemlit Universitas Pendidikan Indonesia 

Hartati, Tatat. (2006). Pendidikan Bahasa Indonesia di Kelas Rendah. Bandung: UPI Press. 

Hashim Othman (1997). Laporan Projek Sumbangsih. Universiti Sains Malaysia. 

Hashim Othman (2000). Penerokaan Komponen-komponen Komunikatif dan Pembinaan  Skema 

Pemarkahan Holistik Berfokus bagi Menggred Perakuan Karangan Bahasa Malaysia Sekolah 

Menengah. Tesis Ph.D. Universiti Sains Malaysia. 

Hashim Othman (2001). Komponen-komponen Komunikatif dalam Karangan Bahasa Melayu 

Sekolah Menengah. Jurnal Bahasa. 1 (30 352-377). 

Hashim Othman (2003). Kemahiran Menulis: Prespektif Komunikatif. Kuala Lumpur: Dewan 

Bahasa dan Pustaka. 

Hashim Othman (2006). Pentaksiran Karangan Bahasa Melayu. Pulau Pinang: Universiti Sains 

Malaysia. 

Hashim Othman (2007). Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia II. Pulau Pinang: USM. 

Hutchinson, C. (1990). “Communicative Competence in Language Teaching” dlm. Hanbook of 

Educational Ideas and Practices oleh Entwistle,N.,ed. London: Routledge. 

Kurniawan, K.(2002). Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia Berdasarkan Pendekatan 

Komunikatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Jilid 9 293-306. 

Kupper-Herr, B. (2000). Conferencing with Students about Their Writing. Available: 

http://emedia.leeward.hawaii.edu/writing/conferencing.htm. 10/02/2008 

Littlewood, W. (1984). Communicative Language Teaching an Introduction, Sydney: Cambridge 

University Press. 

Savignon, S. J. (1983). Communicative Competence: Theory and Classroom Practice- Texts and 

Contexts in Second Language Learning. Addison- Wesley Publishing Company, Inc. 

Sofiah Abd. Hamid (1994). Pendekatan Persidangan dalam Pembelajaran Menulis. Di dalam 

Strategi Pendidikan Bahasa Melayu oleh Institut Bahasa: Kuala Lumpur: Dewan Bahasa. 

Purwanto, M Ngalim dan Alim Djeniah.  (1997). Metodelogi Pengajaran Bahasa Indonesia di 

Sekolah Dasar. Jakarta. PT. Rosda. 

http://emedia.leeward.hawaii.edu/writing/conferencing.htm


15 

 

 Pusat Penilaian Pendidikan. (2003). PISA (Programme for International Student Assessment). 

Jakarta: Depdiknas. 

Raimes, A. (1983). Techniques in Teaching Writing . London: Oxford University Press. 

Resmini dan Hartati,T. (2006). Kapita Selekta Bahasa Indonesia. Bandung: UPI Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


