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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  
Pembelajaran bahasa Indonesia perlu menyesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pendidikan bahasa, pada khususnya, dan 
perkembangan ilmu pengetahuan teknologi pada umumnya yang sangat 
kompleks. Berbagai kompetensi berbahasa serta sumber-sumber 

pengetahuan dan pembelajaran bahasa juga mengalami perkembangan. 
Oleh karena itu, pedoman mata pelajaran Bahasa Indonesia ini disusun 
agar terwujud persamaan persepsi dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

dan sekaligus sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran bahasa 
Indonesia di sekolah. Acuan lain yang tidak bertentangan dengan tujuan 

kurikulum dan bersifat memperkaya kegiatan pembelajaran bahasa 
Indonesia sangat dimungkinkan untuk digunakan. 
 

Pedoman mata pelajaran ini juga diharapkan dapat meminimalisasi 
berbagai perbedaan pemahaman pendidik terhadap kompetensi yang 

tercantum pada kurikulum, serta cara membelajarkan dan menilai 
ketercapaian kompetensi tersebut. Perbedaan dalam model pembelajaran 
sangat dimungkinkan. Pemilihan model dan aktivitas pembelajaran 

mempertimbangkan efektifivitas pencapaian kompetensi berbahasa peserta 
didik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Atas dasar 
itulah panduan ini disusun. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

B. Tujuan  
Pedoman  Mata Pelajaran  Bahasa  Indonesia  ini disusun dengan tujuan 
agar para pendidik bahasa Indonesia memahami: (1) substansi dan 

karakteristik mata pelajaran Bahasa Indonesia, (2) kompetensi dalam 
mata pelajaran Bahasa Indonesia, (3) desain pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi berbahasa Indonesia,   (4) penilaian mata pelajaran 
Bahasa Indonesia, (5) penggunaan sumber belajar dalam mata pelajaran 
Bahasa Indonesia, dan (6) peranan guru bahasa Indonesia dalam 

pembelajaran abad XXI.  
 

Dengan pemahaman terhadap hal-hal tersebut diharapkan para pendidik 
bahasa Indonesia mampu mengaktualisasikan pemahaman mereka dalam 
perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pemilihan media dan sumber 

belajar untuk pembelajaran bahasa Indonesia, serta mengoptimalkan 
perannya sebagai pengembang budaya belajar berorientasi masa depan 
(abad XXI). 

 
 

C. Ruang Lingkup  
 

Buku  ini memuat: (1) latar belakang, tujuan, ruang lingkup pedoman, 

Perkembangan 
kompetensi 
berbahasa, ilmu 
kebahasaan, 
pembelajarannya

Latar 
belakang 

Menyamakan 
persepsi dan 
pemetaan 
konsep dan 
acuan 
pembelajaran

Maksud

Karakteristik 
pembelajaran, 
desain, dan 
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Muatan 
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dan sasaran pedoman, (2) karakteristik mata pelajaran Bahasa Indonesia, 
(3) desain pembelajaran Bahasa Indonesia, (4) penilaian dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, (5) penggunaan sumber belajar dalam mata 
pelajaran Bahasa Indonesia, dan (6) peran pendidik bahasa Indonesia 

dalam abad XXI. 
 
D. Sasaran Pengguna 

 
Buku inspirasi pembelajaran dan penilaian  mata pelajaran Bahasa 
Indonesia ini disusun untuk menjadi acuan oleh (1) pendidik, (2) kepala 

sekolah, (3) pengawas, (4) penyusun bahan ajar, (5) dinas  pendidikan,  (6) 
orangtua, dan             (7) pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya 

dalam mengimplementasikan kurikulum mata pelajaran Bahasa 
Indonesia. 
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BAB II 

KARAKTERISTIK  
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 

 
A.  Rasional 
Peran mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah membina dan 

mengembangkan kepercayaan diri peserta didik sebagai komunikator dan 
pemikir (termasuk pemikir imajinatif). Mata pelajaran Bahasa Indonesia 
juga mengantar warga negara Indonesia menjadi melek literasi dan 

informasi. Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah merupakan 
pembinaan dan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

berkomunikasi yang diperlukan peserta didik dalam menempuh 
pendidikan, kehidupan di lingkungan sosial,  dan menjalani dunia kerja. 
 

Kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia menekankan agar 
peserta didik mampu mendengarkan, berbicara, memirsa (viewing), 

membaca, dan menulis. Kompetensi dasar (KD) dalam mata pelajaran 
Bahasa Indonesia  dikembangkan berdasarkan keseluruhan keterampilan 
berbahasa tersebut secara terpadu, saling berhubungan, dan saling 

mendukung dalam pengembangan tiga lingkup materi utamanya, yakni 
pembelajaran  berbahasa, bersastra, dan pengembangan literasi.  

 
Pembelajaran berbahasa Indonesia mencakup pembelajaran pengetahuan  
kebahasaindonesiaan dan cara penggunaannya secara efektif. Peserta didik 

belajar tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana berinteraksi secara 
efektif; membangun dan membina hubungan; mengungkapkan dan 
mempertukarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap berbahasa. 

Peserta didik mampu berkomunikasi secara efektif, dengan kalimat yang 
tertata dengan baik (termasuk ejaan dan tanda bacanya). Pemahaman 

tentang bahasa, sebagai penghela pengetahuan dan wahana komunikasi, 
diharapkan dapat menjadikan peserta didik sebagai pengguna bahasa 
Indonesia yang komunikatif dan produktif, baik secara lisan maupun tulis.  

 
Pembelajaran sastra meliputi pemahaman karya sastra, sebagai khazanah 
kekayaan rohani bangsa, dengan cara mengkaji nilai-nilai luhur, budaya, 

sosial, dan estetik dalam karya sastra untuk pengembangan sikap, 
pengetahuan, dan kecakapan peserta didik yang berbudaya Indonesia. 

Karya sastra yang akan digunakan dalam pembelajaran dipilih dengan 
kriteria bahwa karya sastra itu memuliakan kehidupan sosial, memperluas 
pengalaman batin, dan mengembangkan kompetensi bernalar dan 

kompetensi berimajinasi. Peserta didik yang belajar dengan mengapresiasi 
karya sastra dan menciptakan karya mereka terkayakan rohaninya dengan 

nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, lingkungan sekitar. Juga, dengan 
belajar  sastra, peserta didik sekaligus diperkaya kompetensi 
berbahasanya. Peserta didik menafsirkan, mengapresiasi, mengevaluasi, 

dan menciptakan teks sastra seperti dongeng, cerpen, novel, hikayat, puisi, 
drama, film, dan teks multimedia (lisan, cetak, digital/online). Karya sastra 

yang dimaksud, di samping memiliki nilai-nilai keindahan, juga 
memperkuat nilai-nilai ilahiah para peserta didik dan memperkaya 
wawasan kebudayaan mereka, baik yang bersifat kedaerahan, nasional, 

dan dunia internasional. Karya sastra yang memiliki potensi kekerasan, 
pornografi, dan memicu konflik SARA haruslah dihindari. Karya sastra 
unggulan--namun belum sesuai dengan pembelajaran di sekolah--, perlu 

ada upaya memodifikasi untuk kepentingan pembelajaran tanpa melanggar 
hak cipta. 
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Literasi diartikan sebagai kemampuan peserta didik dalam “melek 

wacana”. Keterampilan awalnya menekankan pada pengembangan 
kompetensi menulis dan membaca. Kemampun berliterasi merupakan 

bentuk integrasi dari kemampuan mendengarkan, berbicara, memirsa, 
membaca, menulis, dan berpikir kritis. Dalam pengembangannya, literasi 
merupakan upaya peningkatan kemampuan berbahasa dan bersastra yang 

berhubungan dengan keberhasilannya dalam meraih kompetensi yang 
telah ditetapkan dalam kurikulum. Hal itu di antaranya ditandai dengan 
kegemaran dan kemampuannya dalam membaca makna tersurat dan 

tersirat,  kemampuan menulis  secara benar dan jelas; serta dapat 
mengembangkan kemampuannya itu melalui berbagai kegiatan sehari-hari 

di sekolah, di masyarakat, ataupun di dunia kerja nantinya.  
 
Kemampuan membaca dan menulis sangat diperlukan untuk membangun 

sikap kriitis dan kreatif terhadap berbagai fenomena kehidupan yang 
mampu menumbuhkan kehalusan budi, kesetiakawanan, dan sebagai 

bentuk upaya melestarikan budaya bangsa. Sikap kritis dan kreatif 
terhadap berbagai fenomena kehidupan dengan sendirinya menuntut 
kecakapan personal (personal skills) yang berfokus pada kecakapan 

berpikir rasional. Kecakapan berpikir rasional mengedepankan kecakapan 
menggali informasi dan menemukan informasi, serta bernalar dengan 

menghubung-hubungkan informasi ditemukan. 
 
Kecakapan menggali dan menemukan informasi menjadi keterampilan 

yang perlu dikuasai oleh para peserta didik. Keterampilan menemukan 
informasi ditunjukkan melalui kemampuan mengidentifikasi informasi 
yang dibutuhkan, kemampuan mengakses dan menemukan infromasi, 

kemampuan mengevaluasi informasi dan memafaatkan informasi secara 
efektif dan etis. 

 

B. Hakikat Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Berdasar pada uraian di subjudul Rasional, mata pelajaran Bahasa 
Indonesia pada hakikatnya sebagai: (1) sarana berpikir, (2) pemersatu 

bangsa, (3) penghela ilmu pengetahuan, (4) penghalus budi pekerti, (5) 
pelestari budaya bangsa dan bahasa pengantar dalam pendidikan. 

1. Sarana Berpikir 

Hakikat pembelajaran bahasa Indonesia adalah proses belajar memahami, 
memproduksi, dan mengkreasikan informasi, gagasan, perasaan, dan 
pengalaman untuk berbagai keperluan, baik lisan maupun tulis.  Terkait 

dengan hal itu, kegiatan berpikir mempunyai peranan sangat penting. 
Berpikir  merupakan aktivitas sentral yang memungkin-kan peserta didik 

dapat memahami dan memproduksi gagasan dengan baik. Oleh karena 
itu, pendidik harus menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya 
proses berpikir secara optimal. 

 
Proses  berpikir seharusnya  melekat  dan  terus-menerus terjadi dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia. Ketika pendidik menghadirkan kegiatan 

berbahasa atau bersastra, kegiatan tersebut akan dapat dipahami dengan 
baik jika peserta didik mampu dan mau berpikir (logis, kritis, dan kreatif). 

Selanjutnya, peserta didik dapat memproduksi sajian gagasan, ungkapan 
perasaan, paparan pengalaman,  jika mereka  mampu dan mau berpikir 
dengan baik. Realisasi   kegiatan   berpikir   itu   misalnya berupa 
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kegiatan  menghubung-hubungkan gagasan, membandingkan gagasan, 
mempertentangkan gagasan, memilih gagasan, menafsirkan data, 

menyimpulkan hasil analisis, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan-
gagasan baru yang akan dituangkan ke dalam tulisan atau paparan lisan 

dalam suatu peristiwa berbahasa tertentu. Penguasaan bahasa juga 
memengaruhi kemampuan peserta didik dalam mempelajari ilmu 
pengetahuan lainnya. Seseorang yang perbendaharan katanya tinggi akan 

lebih mudah mempelajari dan memecahkan suatu persoalan daripada 
orang yang penguasaan perbendaharaan katanya rendah. Hal itu terjadi 
karena berpikir sesungguhnya merupakan kegiatan untuk 

menghubungkan konsep kata yang satu dengan konsep yang lain.  
Semakin banyak kata yang dikuasanya, semakin mudah bagi seseorang 

untuk berpikir dan semakin banyak pula solusi yang mungkin bisa 
dilahirkan dari hasil belajarnya. 

2. Pemersatu Bangsa 

Bahasa Indonesia memiliki peran sentral dalam mempersatukan bangsa 

dan  sarana  pengembangan  intelektual,  sosial,  dan  emosional  peserta 
didik. Penguasaan bahasa Indonesia oleh peserta didik juga akan 

menunjang keberhasilan mereka dalam mempelajari semua mata 
pelajaran. Pembelajaran Bahasa Indonesia diharapkan dapat membantu 
peserta didik dalam mengembangkan potensi pikir, rasa, dankarsa untuk  

mengenal  dirinya,  budayanya,  dan  budaya orang  lain, berpartisipasi 
dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, mengemukakan 
gagasan dan perasaan, menemukan serta menggunakan kemampuan 

berpikir kritis, kreatif, inovatif, inventif, dan imajinatif yang ada dalam diri 
peserta didik. 

 
Menuju masa depan, peserta didik memerlukan pengalaman belajar 
berbahasa  Indonesia  sebagai  perekat  bangsa. Proses  penghayatan  ini 

perlu diprogramkan secara terencana dan bersistem. Dengan cara ini– 
melalui pengalaman belajar berbahasa Indonesia sebagai perekat bangsa– 

diharapkan akan terbangun jiwa dan  semangat kebersamaan peserta 
didik. Dengan demikian, kedudukan bahasa Indonesia sebagai pemersatu 
bangsa semakin diperkuat melalui proses pendidikan di sekolah, 

sebagaimana tercerminkan dalam komunikasi social budaya yang 
harmonis di antara para penuturnya. 
 

Bahasa Indonesia juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari 
untuk berkomunikasi dengan seluruh warga bangsa dalam rangka 

membangun rasa dan ikatan kebersamaan nasional. Bahasa Indonesia 
dapat menjadikan setiap kita untuk merasa menjadi bagian dari kelompok 
masyarakatnya. Hal seperti ini pula yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 

1928, para pemuda bersatu karena merasa sama-sama berkepentingan 
terhadap bahasa Indonesia. Persatuan mereka disebabkan oleh kesamaan 

bahasa di samping tanah air dan bangsanya. Oleh karena menggunakan 
bahasa yang sama, mereka merasa bersaudara. Mereka merasa memiliki 
kedekatan emosi walaupun sebenarnya mereka semula tidak saling 

mengenal. Dalam hal inilah bahasa memiliki fungsi sebagai sarana 
persatuan. Seseorang merasa bagian dari masyarakatnya karena 
kesamaan bahasa. 
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3. Penghela Ilmu Pengetahuan 

Kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif peserta didik perlu secara 

sengaja dibina dan dikembangkan. Untuk melakukan hal itu, mata 
pelajaran Bahasa Indonesia menjadi wahana strategis. Melalui kegiatan 

mendengarkan, berbicara, memirsa, membaca, dan menulis, peserta didik 
dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya secara terus-menerus 
untuk membantu pengembangan mata pelajaran lainnya. 

 
Bahasa Indonesia bukan sekadar sebagai pengetahuan bahasa, melainkan 
sebagai teks yang mengemban fungsi untuk menjadi sumber 

pengembangan makna pada konteks pembelajaran-pembelajaran lainnya. 
Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis genre dilaksanakan dengan 

menerapkan prinsip bahwa (1) bahasa hendaknya dipandang sebagai teks, 
bukan semata-mata kumpulan kata atau kaidah kebahasaan, (2) 
penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk 

kebahasaan untuk mengungkapkan makna atau konsep, (3) bahasa 
bersifat fungsional, yaitu penggunaan bahasa yang tidak pernah dapat 

dilepaskan dari konteks karena bentuk bahasa yang digunakan itu 
mencerminkan ide, sikap, nilai, dan ideologi penggunanya, dan (4) bahasa 
merupakan sarana pembentukan kemampuan berpikir. Dengan 

mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, peran 
bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan akan terus 
berkembang seiring dengan perkembangan bahasa Indonesia dan ilmu 

pengetahuan. 

4. Penghalus Budi Pekerti 

Pembelajaran bahasa Indonesia meliputi pengembangan kemampuan 

berbahasa  dan bersastra.  Melalui  kegiatan bersastra,  pembelajaran 
dikembangkan sebagai sarana penghalus budi pekerti. Sastra yang 
digunakan sebagai  media apresiasi dan ekspresi sikap kritis dan kreatif 

terhadap berbagai fenomena kehidupan. Dengan demikian, pembelajaran 
yang dimaksud  dapat menumbuhkan kehalusan budi, kepekaan dan 

kesetiakawanan sosial, kepedulian terhadap lingkungan, dan dapat 
membangun kecerdasan kehidupan masyarakat. Pembelajaran sastra 
dapat membentuk kepekaan terhadap berbagai fenomena kehidupan di 

lingkungan sosial budaya ataupun di lingkungan alam sekitar. 
 
Bersastra dapat diwujudkan melalui kegiatan apresiasi, ekpresi,  dan  

kreasi sastra, baik dalam bentuk puisi, prosa, maupun drama. Kegiatan 
apresiasi karya sastra yang diawali  dari  membaca  harus  menjadi  

kegiatan  penting  dalam pembelajaran bersastra peserta didik.  Melalui  
kegiatan mendengarkan atau membaca  puisi,  prosa, dan drama,  peserta 
didik terlibat dalam kegiatan reseptif. Pada kesempatan yang lain, peserta 

didik diajak untuk  terlibat  dalam  kegiatan  produktif, yaitu berekspresi 
dan berkreasi atau menghasilkan puisi, cerpen, novel, dan/atau naskah 

drama. Oleh karena itu, pembelajaran sastra ditempuh dalam bentuk 
kegiatan produktif lisan atau tulis juga dapat mempresentasikan kinerja 
apresiatifnya. Dengan demikian, kegiatan reseptif dan produktif dalam 

bersastra akan menjadi rangkaian kegiatan apresiasi, ekpresi, dan kreasi 
sastra sebagai pembelajaran yang menyenangkan. 

5. Pelestari Budaya Bangsa dan Bahasa Pengantar Pendidikan 

Bahasa Indonesia merupakan bagian dari budaya bangsa yang perlu terus 

dilestarikan eksistensinya. Sebagai bagian dari budaya bangsa yang 
dijunjung tinggi, eksistensi bahasa Indonesia akan terus bertahandan 
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bahkan menguat jika dilestarikan oleh setiap penuturnya. Pembelajaran 
bahasa Indonesia di satuan pendidikan merupakan upaya melestarikan 

eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan dalam 
memerankan fungsinya sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. 

Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan kegiatan pembinaan dan 
pengembangan bahasa Indonesia sebagai bagian dari upaya pelestarian 
budaya bangsa kepada generasi penerus. 

 
Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai di dalam 
segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik secara lisan 

maupun tulis. Dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta surat-
menyurat yang dikeluarkan pemerintah dan lembaga-lembaga kenegaraan 

ditulis dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato 
kenegaraan, ditulis dan diucapkan dalam bahasa Indonesia. Demikian 
pula halnya dengan pemakaian bahasa Indonesia oleh warga masyarakat 

kita didalam hubungan dengan upacara, peristiwa, dan kegiatan 
kenegaraan. Dengan kata lain, komunikasi timbal balik antara pemerintah 

dan masyarakat menggunakan bahasa Indonesia. 
 
Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar 

di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak 
sampai dengan perguruan tinggi, kecuali di daerah-daerah tertentu. Di 
daerah-daerah tertentu, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa 

pengantar sampai dengan kelas-kelas awal sekolah dasar. Hal ini karena 
sebagian besar anak-anak pada waktu memasuki lembaga pendidikan 

formal hanya menguasai bahasa ibunya (daerah). Oleh karena itu, bahasa 
daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar demi kepraktisan. 
 

Di dalam hubungan dengan fungsi yang ketiga, bahasa Indonesia tidak 
saja dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan 
masyarakat luas, dan tidak saja dipakai sebagai alat perhubungan di 

dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. 
Di dalam masyarakat yang sama latar belakang tersebut, pemilihan bahasa 

Indonesia didasarkan pada pokok persoalan yang menyangkut masalah 
tingkat nasional. 
 

Di dalam hubungan dengan fungsi yang terakhir, bahasa Indonesia 
dipergunakan sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai sosial budaya 

nasional kita. Di samping itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa 
pendukung sekaligus sebagai alat penyebarluasan pengetahuan dan 
teknologi untuk kepentingan nasional kita. 

 
Tindakan nyata dan efektif di dalam memperkuat fungsi dan kedudukan 
bahasa Indonesia adalah melalui jalur pendidikan. Tindak lanjut yang 

memungkinkan untuk diambil demi memenuhi harapan tersebut adalah 
sebagai berikut:  

(1) mutu pengajaran bahasa Indonesia di semua jenis dan jenjang 
pendidikan perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dimulai dengan 
meningkatkan kemampuan guru Bahasa Indonesia, pengembangan 

bahan pelajaran yang sesuai dengan fungsi komunikatif dan integratif 
bahasa, dan kebudayaan serta penalaran, pemberian pengalaman 

belajar yang bervariasi kepada peserta didik; 
(2) penentuan strategi pengajaran, pengembangan tata bahasa anutan, 

penggunnaan tata bahasa yang baik dan benar, kemantapan 

kemampuan berbahasa Indonesia sebagai persyaratan untuk berbagai 
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macam kenaikan pangkat dan tingkat, pemanfaatan media massa 
sebagai model penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; dan 

(3) bahan pelajaran bahasa Indonesia perlu mencakup latihan 
mendengarkan, berbicara, memirsa,  membaca, dan menulis.  Hal 

tersebut dimaksudkan agar kompetensi para peserta didik lebih 
berorientasi pada kemampuan secara nyata dan komprehensif dalam 
berbahasa dan tidak sekadar mengetahui ilmu bahasa. 

 
C.  Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs 
 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 
kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dalam bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 
menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan. Dengan 
pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik dapat menguasai 

pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa 
dan sastra Indonesia. Hal tersebut merupakan dasar bagi peserta didik  

untuk memahami dan merespons situasi lokal/daerah, nasional, dan 
global.   
 

Peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan 
kemampuan, kebutuhan, dan minatnya, serta dapat menumbuhkan 
penghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil intelektual bangsa.  

 
Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 
1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulis. 

2. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai 
bahasa persatuan dan bahasa negara. 

3. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan. 
4. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan  

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial. 
5. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan berbahasa. 
6. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah 

budaya dan intelektual manusia.  

D.  Ruang Lingkup 

Pengembangan kompetensi Bahasa Indonesia ditekankan pada 
kemampuan mendengarkan, berbicara, memirsa, membaca, dan menulis. 

Pengembangan kemampuan tersebut dilakukan melalui beragam jenis 
teks, baik lisan ataupun tulis, yang diwadahi oleh suatu 

kegiatan/kepentingan komunikasi yang jelas.  Teks yang dimaksud 
hendaknya dipahami berdasarkan isi, struktur penyajian, serta kaidah 
(fitur) kebahasannya, baik itu berupa ragam kalimat dan pilihan katanya.  

 
Kegiatan berbahasa dan bersastra dapat dilakukan melalui pemaknaan 
terhadap aktivitas lisan dan tulis, cetak dan elektronik, laman tiga 

dimensi, serta citra visual lain. Kegiatan berbahasa dapat dilakukan 
dengan melihat dan mendengarkan video, film, pentas, pertunjukan 

drama, internet, dan jenis lainnya. Oleh karena itu, kompetensi dasar yang 
dikembangkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan dapatlah 



11 
 

mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mendengarkan, 
berbicara, memirsa, membaca, dan menulis. 

 
Lingkup materi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas VII-IX 

merupakan penjabaran tiga aspek: kebahasaan, kesastraan, dan literasi. 
Ruang lingkup kebahasaan mencakup pengenalan ragam bahasa, sebagai 
bagian dari masyarakat Indonesia yang multilingual. Apabila pada kelas 

awal penggunaan bahasa (daerah) dianjurkan digunakan guru saat 
menjelaskan kata dan konsep tertentu, pada kemampaun berbahasa di 
tataran berikutnya adalah untuk kepentingan berinteraksi. Peserta didik 

perlu belajar bahasa dalam beragam konteks komunikasi, baik yang 
dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya maupun kepentingan 

komunikasinya. Idiolek, dialek, sosiolek, ataupun logat gaya haruslah 
dihargai sebagai bagian dari kajian pembelajaran bahasa. Aspek bahasa 
juga membelajarkan struktur dan kaidah kebahasaan dari setiap teks.  

Peserta didik belajar organisasi dan ciri-ciri kebahasaan suatu teks 
berdasarkan  tujuannya--yang ternyata--memiliki beberapa keragaman: 

berupa perbedaan di samping persamaan-persamaannya. Dengan cara 
demikian, peserta didik diharapkan dapat mengenali suatu teks dengan 
mudah dan tepat dan dapat mereproduksi dan mengkreasikannya secara 

benar dan menarik. 
 
Ruang lingkup sastra mencakup pembahasan beragam ragam sastra, 

tanggapan terhadap karya sastra, menilai karya sastra, dan menciptakan 
karya sastra. Pengenalan konteks sastra dapat berupa peristiwa dalam 

sastra yang diambil dari dan dibentuk oleh faktor sejarah, sosial, dan 
konteks budaya. Menanggapi karya sastra adalah kegiatan identifikasi 
gagasan, pengalaman, dan pendapat dalam karya sastra dan 

membahasnya.  Menilai karya sastra merupakan kegiatan menganalisis 
dan mengkritik suatu karya sastra, termasuk gaya kepengarangan dan 
latar sosial budaya yang melatari penciptaannya. Menciptakan karya 

sastra adalah kegiatan akumulasi dari pemahaman, penanggapan, dan 
penilaian, sehingga peserta didik mendapatkan gambaran utuh tentang 

karya sastra itu diciptakan. Dengan cara demikian, mereka diharapkan 
dapat mencipta dan mengkreasikannya sendiri; bahkan sampai pada tahap  
memublikasikan  karya sastra sendiri dan/atau mementaskannya.  

 
Ruang lingkup literasi dalam pengertian luas meliputi kemampuan peserta 

didik di dalam memanfaatkan informasi dan pengetahuan melalui kegiatan 
berbahasa, terutama membaca dan menulis. Kemampuan peserta didik 
dalam berliterasi merupakan langkah awal dalam mencapai keberhasilan 

pembelajaran. Salah satu indikasi keberhasilan  pembelajaran ditandai 
dengan semakin baiknya  tingkat berliterasi peserta didik. Artinya, 
semakin baik tingkat literasi peserta didik  semakin baik pula tingkat daya 

serap mereka terhadap informasi yang diperolehnya dalam proses 
pembelajaran. Para peserta didik yang memiliki daya serap tinggi akan 

lebih mudah mengeksplorasi informasi ataupun pengetahuan yang 
dimilikinya. 
 

Upaya untuk mencapai kemampuan peserta didik dalam berliterasi, harus 
diawali dengan menyiapkan guru yang akan membelajarkan literasi 

tersebut. Guru  harus memiliki seperangkat pengetahuan dan  
pemahaman yang menyeluruh tentang literasi. Apa dan mengapa literasi 
perlu diberikan pada kelas lanjutan (VII-IX);  fungsi dan cakupan literasi; 

strategi pembelajarannya dan ragam teks yang digunakan serta bentuk 
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penilaiannya; adalah beberapa konsep mendasar yang harus dikuasai guru 
di dalam pengembangan kemampuan berliterasi para peserta didik. 

 
Kemampuan berliterasi tidak serta-merta dimiliki dalam diri setiap peserta 

didik. Kemampuan tersebut membutuhkan pembiasaan dan pembudayaan 
yang terus-menerus melalui pengembangan kompetensi dasar (KD) yang 
dijalani peserta didik pada setiap pertemuannya. Bentuknya dapat berupa 

kegiatan membaca sebanyak-banyaknya buku perpustakaan, e-book, 
ataupun laman-laman internet, berkenaan dengan KD yang mereka 

pelajari itu. Mereka juga didorong untuk menulis resume, sinopsis, 
ataupun laporan buku di samping lomba-lomba membaca dan menulis. 
Penyediaan pojok bacaan dan optimalisasi fungsi perpustakaan sekolah 

juga perlu dilakukan dalam rangka peningkatan budaya literasi di 
lingkungan sekolah. Dengan proses tersebut, peserta didik pada akhirnya 
terbiasa dalam memahami, mengkritisi, memproduksi, dan mengkreasikan 

beragam informasi untuk menjadi sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. 
Kemampuan literasi tingkat tinggi memungkinkan mereka menggunakan 

bahasa  untuk memenuhi beragam kebutuhannya. Seorang yang cakap 
berliterasi (manusia literat) menggunakan kemampuan tersebut untuk 
kegiatan sehari-hari di sekolah, lingkungan masyarakat, dan di dunia 

kerja. 
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BAB III 
DESAIN PEMBELAJARAN 

 
A. Pendekatan 

 
Pendekatan pengembangan kurikulum bahasa di berbagai negara maju 
saat ini menjadi dasar pengembangan Kurikulum 2013 mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. Pendekatan dimaksud adalah genre-based, genre 
pedagogy, dan content language integrated learning (CLIL). Secara singkat, 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berbasis genre. Genre 
merupakan pengelompokkan dari suatu peristiwa komunikasi.Setiap 
peristiwa komunikasi memiliki tujuan komunikatif yang juga berbeda 

dalam wujud komunikasinya. Wujud komunikasi yang dimaksud  
ditentukan oleh masyarakat yang menghasilkan genre tersebut (Swales, 

2003). Ada beberapa prinsip yang bisa disepakati, yaitu (1) teks terbentuk 
karena tuntutan kegiatan sosial; (2) teks itu memiliki tujuan sosial; (3) 
bentuk teks merupakan hasil konvensi; (4) kebahasaan (tata bahasa) suatu 

teks bersifat fungsional sesuai tujuan sosial; dan (5) kaidah kebahasaan, 
seperti kosa kata, tata bahasa, atau ciri lainnya. Kaidah-kaidah itu tidak 
diajarkan terpisah dari unsur  struktur teksnya (Biber & Conrad, 2009). 

Dalam  pendekatan berbasis genre,teks tidak diartikan sebagai istilah 
umum sebagai tulisan. Teks merupakan kegiatan sosial.Ada tujuh jenis 

teks utama yang berfungi sosial, yaitulaporan, rekon, eksplanasi, eksposisi 
(discussion, response or review), deskripsi, prosedur, dan narasi. 

 
Pendekatan pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi berteks  
menggunakan pendekatan CLIL, pendekatan ilmiah, dan pedagogi 

genre.Dalampendekatan CLIL atau pembelajaran terintegrasi isi bahasa.  
Coyle (2006, 2007) mengajukan 4C sebagai penerapan CLIL, yaitu content, 
communication, cognition, culture (community/citizenship).  
1. Content itu berkaitan dengan topik tertentu, misalnya budaya atau 

lingkungan hidup.  
2. Communication  berkaitan dengan ragam atau kaidah bahasa yang 

digunakan, termasuk struktur atau pola penyampaiannya. jenis apa 

yang digunakan (misalnya membandingkan, melaporkan).  
3. Cognition berkaitan dengan kompetensi atau keterampilan bahasa yang 

dikembangkan, misalnya memahami, mengidentifikasi, membanding-
kan, mengevaluasi, menuliskan. 

4. Culture berkaitan dengan muatan lokal lingkungan sekitar yang 

berkaitan dengan topik, misalnya kekhasan tumbuhan yang ada di 
wilayah tempat peserta didik belajar, termasuk juga persoalan karakter 

dan sikap berbahasa. 
 
Pendekatan ilmiah (scientific approach) dan pedagogi genre (genre 
pedagogy) digunakan untuk proses pembelajaran. Pendekatan ilmiah 
digunakan untuk mengembangkan belajar mandiri dan sikap kritis 

terhadap fakta dan fenomena. Guru diharapkan tidak memberi “tahu” 
sesuatu yang dapat dilakukan anak untuk mencari “tahu”. Pengetahuan 

didapat melalui langkah-langkah metode ilmiah: mengajukan pertanyaan, 
mengamati fakta, mengajukan jawaban sementara, menguji fakta, 
menyimpulkan jawaban, menyampaikan temuan. Guru tidak harus 

menjelaskan pengertian pantun, syarat-syarat pantun tetapi memandu 
peserta didik menemukan itu semua dengan mengamati fakta (berbagai 
macam pantun). 
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Tujuan pembelajaran yang bersifat keterampilan dapat menggunakan 
pendekatan pedagogi genre.Pendekatan pedagogi genre didasarkan pada 

siklus belajar-mengajar“belajar melalui bimbingan dan interaksi” yang 
menonjolkan strategi pemodelan teks dan membangun teks secara 

terbimbing bersama (joint construction) sebelum membuat teks secara 
mandiri. Bimbingan dan interaksi menjadi penting dalam kegiatan belajar 
di kelas.  

 
Dalam pedagogi genre, makna 

perancah (scaffolding) menempel 
pada proses belajar mengajar. 
Teori Belajar Sosial Vygotsky 

menekankan “kolaborasi interaktif  
antara guru dan peserta didik, 

guru mengambil peran otoritatif 
untuk menaikkan jenjang perfor-
mansi potensial peserta didik”. 

 
Pembelajaran mandiri bukanlah 
berarti peserta didik belajar secara 

mandiri tanpa bantuan (guru, 
teman sejawat).Dukungan dapat 

dimaknai sebagai suatu situasi seorang peserta didik dalam mencapai 
keberhasilan suatu tugas di bawah bimbingan.Dukungan yang secara 
bertahap dihilangkan saat peserta didik mampu melaksanakan tugas 

secara mandiri. 
 

Proses utama belajar mengajar pedagogi genre dikenal sebagai siklus 
belajar mengajar yang terdiri 
atas empat tahap, yaitu(1) 

penyiapan konteks dan 
membangun pembelajaran; (2) 
pemodelan dan dekonstruksi; 

(3) konstruksi terbimbing; dan 
(4) konstruksi mandiri. Dalam 

(1) penyiapan konteks dan 
membangun pembelajaran, 
peserta didik dipajankan kepa-

da pembahasan atau kegiatan 
yang membantu peserta didik 

memaknai konteks situasional dan kultural tipe teks yang sedang 
dipelajari. Dalam (2) pemodelan teks, fokus pada analisis teks, yang 
menarik perhatian peserta didik untuk mengidentifikasi tujuan dan 

struktur generik (skematik) dan fitur bahasa teks. Kegiatan ini semacam 
membongkar dan merakit kembali bangunan teks. Dalam (3) konstruksi 
terbimbing, guru dan peserta didik membangun kompetensi teks bersama-

sama. Guru menulis/memberi kontribusi kepada peserta didik saat pada 
tahap mengonstruksi teks secara terbimbing ini. Guru juga mungkin harus 

memperbaiki kalimat peserta didik agar lebih tepat. Gurumelatih 
subkompetensi yang dibutuhkan, seperti melatih menggunakan kata 
emotif untuk membuat teks persuasif. Jika peserta didik sudah cukup 

percaya diri, peserta didik bergerak menuju konstruksi mandiri. Dalam (4) 
konstruksi mandiri, peserta didik meproduksi teks (berteks baik tulis 
maupun lisan) secara mandiri. 
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Kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan tiga hal lingkup materi yang 
saling berhubungan dan saling mendukung, yaitu pengetahuan bahasa, 

sastra (memahami, mengapresiasi, menanggapi, menganalisis, dan 
menciptakan karya sastra); dan literasi (memperluas kompetensi 

berbahasa Indonesia dalam berbagai tujuan khususnya yang berkaitan 
dengan membaca dan menulis). Pengetahuan tentang bahasa Indonesia 
adalah pengetahuan tentang bahasa Indonesia dan bagaimana 

penggunaannya yang efektif. Peserta didik belajar bagaimana bahasa 
Indonesia memungkinkan orang saling berinteraksi secara efektif; 
membangun dan membina hubungan; mengungkapkan dan 

mempertukarkan pengetahuan, keterampilan, sikap, perasaan, dan 
pendapat. 

 
Pembelajaran sastra bertujuan melibatkan peserta didik untuk mengkaji 
nilai kepribadian, budaya, sosial, dan estetik. Pilihan karya sastra dalam 

pembelajaran yang berpotensi memperkaya kehidupan peserta didik, 
memperluas pengalaman kejiwaan, dan mengembangkan kompetensi 

imajinatif. Peserta didik belajar mengapresiasi karya sastra dan 
menciptakan karya sastra mereka sendiri akan memperkaya pemahaman 
peserta didik akan kemanusiaan dan sekaligus memperkaya kompetensi 

berbahasa. Peserta didik menafsirkan, mengapresiasi, mengevaluasi, dan 
menciptakan teks sastra seperti cerpen, novel, puisi, hikayat, drama, film, 
dan teks multimedia (lisan, cetak, digital/online). Karya sastra untuk 

pembelajaran adalah karya sastra yang memiliki nilai artistik dan nilai 
budaya dari karya sastra klasik, sastra daerah, sastra Indonesia, dan 

sastra dunia. Karya sastra yang memiliki potensi kekerasan, kekasaran, 
pornografi, dan memicu konflik SARA harus dihindari. Karya sastra 
unggulan namun belum sesuai dengan pembelajaran di sekolah, 

dimungkinkan adanya modifikasi untuk kepentingan pembelajaran tanpa 
melanggar hak cipta karya sastra. 

 
Literasi bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam 
memahami, menafsirkan, dan menciptakan teks yang tepat, akurat, fasih, 

dan penuh percaya diri selama belajar di sekolah dan untuk kehidupan di 
masyarakat serta dunia kerja. Pilihan teks mencakup teks media, teks 
sehari-hari, dan teks dunia kerja.  Rentangan bobot teks bertahap semakin 

kompleks dan semakin sulit, dari bahasa sehari-hari pengalaman pribadi 
hingga semakin abstrak, bahasa ragam teknis dan khusus, dan bahasa 

untuk kepentingan akademik. Peserta didik dihadapkan pada bahasa 
untuk berbagai tujuan, audiens, dan konteks. Peserta didik dipajankan 
pada beragam pengetahuan dan pendapat yang disajikan dan 

dikembangkan dalam teks, dan juga mencakup penyajian teks dengan 
multimodal (lisan, cetakan, digital, media lainnya) yang mengakibatkan 

kompetensi mendengarkan, memirsa, membaca, berbicara, menulis dan 
mencipta dikembangkan secara terpadu dan berperspektif masa depan. 
 

Kemampuan membaca dan menulis peserta didik SMP/MTs, pada 
umumnya,  masih lemah. Untuk mengatasi hal ini, secara bertahap 
kemampuan awal yang harus dikembangkan dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMP/MTs adalah  “membangun budaya membaca”. Jika 
budaya membaca telah tumbuh dengan baik, selanjutnya dapat 

ditingkatkan pada “budaya menulis”. Pengembangan budaya membaca 
pada peserta didik SMP/MTs  merupakan sasaran utama awal dari 
pembelajaran Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, salah satu strategi 

pembelajaran yang dapat dilakukan pendidik di SMP/MTs adalah dengan 
rutin menugasi peserta didik untuk membaca buku atau jurnal ilmu 
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pengetahun dan buku karya sastra. Pada setiap awal pembelajaran 
dilakukan presentasi hasil baca oleh satu atau dua orang peserta didik 

yang dipilih secara acak. Dalam satu tahun pelajaran peserta didik 
dimotivasi agar dapat membaca paling sedikit enam buku (tiga buku sastra 

dan tiga buku nonsastra) sebagai  pengayaan (pengetahuan dan 
keterampilan), sehingga setelah peserta didik menyelesaikan pendidikan 
pada jenjang SMP/MTs telah  membaca sekurang-kurangnya 12  judul 

buku.  
 

B. Model Pembelajaran 
Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan sintesis dari tiga pendekatan, 
yaitu pedagogi genre, saintifik, dan CLIL. Alur utama model adalah 

pedagogi genre dengan 4M (Membangun konteks, Menelaah Model, 
Mengonstruksi Terbimbing, dan Mengonstruksi Mandiri). Kegiatan 

mendapatkan pengetahuan (KD-3) dilakukan dengan pendekatan saintifik 
5M (Mengamati, Mempertanyakan, Mengumpulkan Informasi, Menalar, 
dan Mengomunikasikan). Pengembangan keterampilan (KD-4) dilanjutkan 

dengan langkah mengonstruksi terbimbing dan mengonstruksi mandiri. 
Pendekatan CLIL digunakan untuk memperkaya pembelajaran dengan 
prinsip: (1) isi [konten] teks—berupa model atau tugas--bermuatan 

karakter dan pengembangan wawasan serta kepedulian sebagai 
warganegara dan sebagai warga dunia; (2) unsur kebahasaan [komunikasi] 

menjadi unsur penting untuk menyatakan berbagai tujuan berbahasa 
dalam kehidupan; (3) setiap jenis teks memiliki struktur berpikir [kognisi] 
yang berbeda-beda yang harus disadari agar komunikasi lebih efektif; dan 

(4) budaya [kultur], berbahasa, berkomunikasi yang berhasil harus 
melibatkan etika, kesantunan berbahasa, budaya (antarbangsa, nasional, 

dan lokal). Pembelajaran bahasa Indonesia ini dapat digambarkan dalam 
model sebagai berikut: 

  
 
 

Prinsip umum pembelajaran di antaranya adalah sebagai berikut.  

1. P eserta didik difasilitasi untuk belajar mencari tahu secara 
mandiri; 

2. P eserta didik belajar dari berbagai sumber belajar; 

3. Proses pembelajaran dapat menggunakan berbagai pendekatan 
untuk mencapai tujuan pembelajaran; 

4. P embelajaran berbasis kompetensi; 
5. P embelajaran terpadu; 
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6. Pembelajaran menekankan pada jawaban divergen yang 
memiliki kebenaran multi dimensi; 

7. P embelajaran berbasis keterampilan aplikatif; 
8. Peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan 

antara hard-skills dan soft-skills; 
9. Pembelajaran mengutamakan pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang 

hayat; 
10. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi 

keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan 
(ing madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas 

peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani); 
11. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; 

12. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang 
budaya peserta didik; dan 

13. Suasana belajar menyenangkan dan menantang. 
 

Prinsip khusus pembelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan dengan 

menerapkan prinsip:  
1. Bahasa merupakan kegiatan sosial. Setiap komunikasi dalam 

kegiatan sosial memiliki tujuan, konteks, dan audiens tertentu yang 

memerlukan pemilihan aspek kebahasaan (tata bahasa dan kosa 

kata) yang tepat; serta cara mengungkapkan dengan strukur yang 

sesuai agar mudah dipahami.   

2. Bahan pembelajaran bahasa yang digunakan wajib bersifat otentik. 

Pengembangan bahan otentik didapat dari media massa (cetak dan 

elektronik); tulisan guru di kelas, produksi lisan dan tulis oleh siswa. 

Semua bahan dikelola guru untuk keberhasilan pembelajaran. 

3. Proses pembelajaran menekankan aktivitas siswa yang bermakna. 

Inti dari siswa aktif adalah siswa mengalami proses belajar yang 

efesien dan efektif secara mental dan eksperiensial. 

4. Dalam pembelajaran berbahasa dan bersastra, dikembangkan 
budaya membaca dan menulis secara terpadu. Dalam satu tahun 

pelajaran peserta didik dimotivasi agar dapat membaca paling sedikit 
4 buku (2 buku sastra dan 2 buku nonsastra) sehingga setelah 
peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP/MTs 

membaca paling sedikit 12 judul buku.  
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Implementasi model pembelajaran Bahasa Indonesia dapat 
dibagankan sebagai berikut. 
 

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 
 

LINGKUP KOMPETENSI DAN 
MATERI 

PENGALAMAN BELAJAR DAN 
PENILAIAN 

MODEL PEMBELAJARAN  
BAHASA INDONESIA 

 

 
 
 
 

KI 1 

KI 2 
KI 3 KD 3: PENGETAHUAN 

KI 4 KD 4: kETERAMPILAN 
 

 

 

 

 

C. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

Penerapan model pembelajaran ini dapat dilihat pada contoh Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berikut ini. 

 
Contoh RPP 
(Contoh ini bukan contoh yang baku/ tunggal. Guru diharapkan dapat 

mengembangkan dengan ide kreatif yang disesuaikan dengan kondisi 
setempat, keragaman siswa, dan budaya lokal) 

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

                                                

Sekolah  : SMP ... 
Mata Pelajaran   : Bahasa Indoesia 

 Kelas/Semester : VII/Satu 
 Alokasi Waktu    : 2 Pertemuan (6 JP) 

 
A. Kompetensi Inti 

1. Tujuan pembelajaran sebagaimana dinyatakan dalam kurikulum, 

berbentuk kompetensi yang terdiri atas (1) kompetensi sikap spiritual, (2) 
kompetensi sikap sosial, (3) kompetensi pengetahuan pengetahuan, dan (4) 
kompetensi keterampilan. Rumusan kompetensi sikap spiritual, 

“Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”; kompetensi 
sikap sosial, “Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 
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tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), 
santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”, dicapai melalui pembelajaran 
tidak langsung (indirect teaching), yakni keteladanan, pembiasaan, dan 
budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta 

kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan 
kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, 

dan digunakan sebagai dasar bagi guru dalam menumbuhkan dan 
mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 
 

KI 3: Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata. 
KI 4:Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 
dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 

B. Kompetensi Dasar   
3.2 Menelaah struktur  dan unsur kebahasaan dari  teks deskripsi tentang 

objek (sekolah, tempat wisata,  tempat bersejarah, dan atau suasana 

pentas seni daerah)  yang didengar dan dibaca. 
4.2 Menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk  teks deskripsi tentang 

objek (sekolah, tempat wisata,  tempat bersejarah, dan atau suasana 

pentas seni daerah)  secara tulis dan lisan dengan memperhatikan 
struktur, kebahasaan baik secara lisan dan tulis 

 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi    

KD 3.2:   

3.2.1 Menelaah struktur teks deskripsi; 
3.2.2 Menelaah kebahasaan teks deskripsi. 

 

KD 4.2: 
4.2.1 Menyajikan data teks deskripsi tentang objek; 

4.2.2 Menulis teks deskripsi tentang objek. 
 
D. Materi Pembelajaran   

1. Materi pembelajaran reguler 
a. Ciri umum teks deskripsi 

b. Struktur teks deskripsi 
c. Kebahasaan (kata konkret, majas asosiasi, sinonim,kalimat majemuk 
d. Struktur teks deskripsi (deskripsi umum, deskripsi bagian) 

e. Pola  pengembangan isi teks deskripsi (rincian bagian, rincian spasial/ 
arah) teks deskripsi    

f. Prinsip penggunaan konjungsi (seperti, sementara itu, dll.) 

g. Prinsip penggunaan kata depan  
h. Prosedur/ langkah menulis teks deskripsi 
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E. Kegiatan Pembelajaran 
 (Catatan: kolom bagian kanan bukan bagian RPP tetapi penjelasan prosedur model 
pembelajaran Bahasa Indonesia). 
 

Pertemuan Pertama 
Pendahuluan: 10 menit 
1. Peserta didik merespon salam tanda mensyukuri 

anugerah Tuhan dan saling mendoakan. 
2. Peserta didik menyaksikan objek bersejarah 

melalui tayangan video. 
3. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang 

sudah dipelajari sebelumnya dengan melakukan 
tanya jawab. 

4. Peserta didik mendapat informasi tentang yang 
akan dicapai, yaitu menelaah struktur dan 
kebahasaan teks deskripsi. 

5. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu 
sikap dan pengetahuan. 

 Membangun 
Konteks:  
dialog informasi 
tentang fungsi dan 
wujud teks 
deskripsi dalam 
kehidupan sehari-
hari. Dapat 
ditayangkan film 
gambar, atau 
benda langsung 
untuk objek 
deskripsi 

 
 
Kegiatan Inti: 200 menit 

  

1. Peserta didik mencermati tempat bersejarah 
melalui tayangan video (misalnya Candi 
Borobudur) 

2. Peserta didik dalam kelompok membaca teks 
deskripsi 

3. Bersama kelompok, peserta didik mencermati 
tabel contoh telaah  struktur teks deskripsi 

4. Peserta didik mencermati beberapa contoh 
pendahuluan dan contoh pola pengembangan 
teks deskripsi  

5. Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang  
variasi struktur teks (variasi/ ragam 
pendahuluan teks, pola pengembangan   
identifikasi, pola pentup  

6. Peserta didik membaca beragam variasi 
pendahuluan, pengembangan rincian, dan 
penutup teks deskripsi 

7. Peserta didik mencari kata bersinonim dengan 
membaca kamus atau sumber lain  

8. Peserta didik berdiskusi menggali informasi dari 
berbagai sumber tentang prinsip penggunaan 
kata/ kalimat, tanda baca/ ejaan  

9. Peserta didik menyimpulkan prinsip penggunaan 
konjungsi (seperti, sementara itu, dll), kata/ 
kalimat, tanda baca/ ejaan  

10. Peserta didik menyimpulkan jenis pengembangan 
isi teks deskripsi, jenis pendahuluan teks 
deskripsi, prinsip penggunaan (kata depan, kata 

sifat, konjungsi) 
 

 Menelaah Model: 
tujuan kegiatan ini 
agar peserta didik 
mendapatkan 
pengetahuan 
tentang teks 
laporan hasil 
observasi secara 
mandiri dengan 
bimbingan guru. 
 
Kegiatan ini dapat 
dilakukan secara 
individual, 
berpasangan, atau 
berkelompok. 
Panduan lembar 
kerja menelaah 
model teks sangat 
dianjurkan untuk 
digunakan. 
 
Kesimpulan 
dibahas secara 
klasikal dengan 
panduan guru 
agar kelas aktif 
menarik namun 
pengaturan waktu 
efesien  
 

 
11. Peserta didik mengerjakan latihan dan tugas yang 

diberikan guru untuk mengembangkan 
kompetensi menyusun teks deskripsi, seperti: 
latihan berbagai kosa kata. 
 

12. Peserta didik berdiskusi dengan teman sebangku 
atau berpasangan untuk menentukan hal yang 
akan dideskripsikan. 

 Mengonstruksi 
Terbimbing: 
kegiatan ini me-
rupakan aplikasi 
dari pemahaman 
tentang teks dan 
latihan kebahasa-
an yang diguna-
kan dalam me-
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13. Bersama pasangan atau kelompok, peserta didik 
mengurutkan bagian-bagian teks 

1. Bersama kelompok, peserta didik memvariasikan 
pendahuluan, deskripsi bagian 

2. Peserta didik melengkapi teks deskripsi dengan 
kata/kalimat/paragraf 

3. Peserta didik menyampaikan hasil melengkapi, 
mengurutkan, memvariasikan teks deskripsi. 

4. Peserta didik mengomunikasikan hasil diskusi 
mengenai prinsip penggunaan kata/ kalimat/ 
paragraf dengan memajang karya pada tempat 
yang disepakati 

nyusun teks 
deskripsi. Ini 
semacam latihan 
berlari, menen-
dang bola, mem-
bawa bola, meng-
oper bola, dan 
lain-lain sebelum 
bermain bola 
sesungguhnya    

 
16.  Peserta didik menentukan topik dan rincian teks 

deskripsi dengan peta pikiran (mindmap) atau 
jaring laba-laba (spider-web). 

17. Peserta didik menyusun kerangka teks deskripsi. 
18. Peserta didik mengumpulkan informasi yang 

sesuai dengan topik yang telah dipilih. 
19. Peserta didik menyusun teks deskripsi 

berdasarkan kerangka yang telah disusun 
dengan memperhatikan struktur teks, ciri 
kebahasaan, dan EYD. 

20. Peserta didik mempresentasikan teks deskripsi 
yang telah disusun.  

21. Peserta didik menanggapi teks deskripsi.  
22. Peserta didik merevisi teks deskripsi berdasarkan 

masukan dari teman. 
23. Peserta didik memasukkan lembar coretan kerja 

dan semua draf hingga draf final ke bendel 
portofolio masing-masing. 

 

  
Mengonstruksi 
Mandiri:    
Setelah peserta 
didik berkegiatan 
untuk 
mendapatkan 
pemahaman dan 
berbagai latihan 
subkompetensi 
menulis (atau 
berbicara) 
diharapkan 
peserta didik 
sudah memiliki 
kepercayaan diri 
untuk menyusun 
teks secara 
mandiri. 

Penutup: 50 menit   

1. Peserta didik menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari 

2. Peserta didik melaksanakan penilaian 
pembelajaran yang diberikan pendidik. 

3. Peserta didik saling memberikan umpan 
balik/refleksi hasil pembelajaran yang telah 
dicapai. 

4. Pendidik menutup pembelajaran dengan ucapan 
salam 

 

 Kegiatan penutup 
merupakan reflek-
si guru dan peser-
ta didik terhadap 
proses dan hasil 
pembelajaran se-
bagai upaya pe-
ningkatan mutu 
berkelanjutan 

 
F. Penilaian 

1. Teknik Penilaian 
a. Penilaian sikap sikap sosial dilakukan dengan teknik observasi/jurnal. 
b. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan teknik tes tulis. 
c. Penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik kinerja. 

 

2. Instrumen Penilaian 

a. Instrumen jurnal 
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Jurnal Perkembangan Sikap Sosial 

Nama Sekolah      : SMP… 

Kelas/Semester     : VII/Satu 

Tahun pelajaran    : 2015/2016 

 

No Waktu 
Nama  
Siswa  

Catatan Perilaku 
Butir 
Sikap 

1. 21/01/16 
 
 

Alfa    Menyampaikan usulan 
konstruktif dalam diskusi 
membangun konsep teks 
deskripsi. 

 
Peduli  

2 dst.    

     

     

     

 
 

b. Instrumen Uraian 
Bacalah teks berikut dengan saksama kemudian kerjakan soal yang mengikutinya! 
 

Tempat Wisata Alam Jawa Barat 
 

Jawa Barat terkenal akan tempat wisatanya yang menarik. Beberapa di antaranya 
adalah Pantai Pangandaran, Pantai Pelabuhan Ratu, Gunung Tangkuban Perahu, 
Puncak, Linggajati, Kebun Raya Bogor, Taman Safari Indonesia, dan Taman Wisata 
Mekarsari. Selain itu, para wisatawan juga dapat mengunjungi Keraton Kasepuhan 
Cirebon, Keraton Kanoman Cirebon, Situ Patenggang, Cipanas, Pantai Ujung Genteng, 
Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, Kebun Raya Cibodas, Waduk Jatiluhur, Taman 
Bunga Nusantara, serta Observatorium Bosscha. 

Jika ingin berjalan-jalan sambil memetik buah stroberi, datanglah ke Dunia 
Strawberry. Di tempat wisata yang terdapat di daerah Lembang ini tak hanya bisa 
menikmati tempat yang sejuk, namun juga dapat memetik serta menikmati stroberi 
sepuasnya.  

Mendengar nama Batu Hiu, yang terbayang di pikiran adalah seekor ikan yang 
menyeramkan. Jangan takut! Itu hanya namanya saja. Tak ada ikan hiu di sana. Batu 
Hiu adalah sebuah bukit karang yang tergerus ombak dan membentuk moncong 
seperti ikan hiu. Pemandangan di sana sangat memukau, terutama pada saat matahari 
terbenam. Ditambah, pemandangan kian menyejukkan mata dengan banyaknya 
pohon-pohon yang berakar besar. 

Setelah puas bermain air di Batu Hiu, cobalah untuk berjalan-jalan di Kebun 
Wisata Agro Pasir Mukti. Kebun Wisata ini menampilkan pemandangan hamparan 
sawah di antara kebun buah dan kolam ikan. 

Selain itu, Taman Bunga Nusantara pun merupakan tempat wisata yang tak boleh 
dilewatkan. Berbagai macam bunga warna-warni yang berpadu dengan rerumputan 
dan daun yang hijau begitu indah dipandang mata. 

Jika ingin sedikit mengenal masa lalu di Jawa Barat, dapat mengunjungi Candi 
Cangkuang. Candi Cangkuang ini ditemukan oleh tim sejarah Leles sekitar tanggal 9 
Desember 1966. Pada awalnya, yang ditemukan hanya batu yang merupakan bagian 
dari sebuah candi dan makam kuno serta arca Siwa yang telah rusak. 

 
 Sumber: https://carapedia.com/tempat_wisata_alam_jawa_barat_info1888.html 
 
1) Berdasarkan teks tersebut jelaskan variasi struktur teks deskripsi bagian 

pendahuluan teks, pola pengembangan   identifikasi, dan pola pentup! 
2) Tulislah konjungsi yang digunakan pada teks tersebut dan jelaskan fungsinya! 

 

https://carapedia.com/tempat_wisata_alam_jawa_barat_info1888.html


23 
 

 
a. Instrumen Kinerja 

 
Tulislah sebuah teks deskripsi dengan ketentuan sebagai berikut. 
1) Tulisanmu berdasarkan objek tentang tempat bersejarah; 
2) Panjang tulisan antara 300 s.d. 400 kata; 
3) Tulisanmu akan dinilai dari segi isi, struktur teks, struktur kalimat;  

kelogisan penggunaan kata, kalimat, dan paragraf; serta ejaan dan tanda 
baca. 

 
G.  Pendukung Pembelajaran (Alat, Media, Bahan, dan Sumber Belajar)  
 
1.  Teks deskripsi; Teks deskripsi rumpang; dan Pias kata/kalimat 
2.  Kertas manila 5 lembar, Kertas post it 5 warna, dan Kertas hvs sejumlah siswa. 
3.  Video situs bersejarah 
3.  Buku rujukan, buku teks, buku pengayaan, buku “Buku Umum Ejaan yang 

Disempurnakan”. 
 

 
Mengetahui                                                     Jakarta,     …………………. 20…. 
Kepala SMP ……………                                              Guru Mata Pelajaran, 
 
………………………..         ……………………….. 
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BAB IV 
PENILAIAN 

 

A. Proses Penilaian 

Penilaian merupakan sebuah proses. Dalam sebuah penilaian 

pembelajaran harus dilakukan beberapa tahap menuju penilaian.Tahapan 
dalam sebuah penilaian meliputi tahapan berikut ini. 
1. Perencanaan, yang berisi kegiatan-kegiatan perumusan tujuan 

penilaian, penetapan aspek-aspek yang akan dinilai, penentuan metode 
penilaian yang akan dipergunakan, penyusunan alat penilaian, 
penentuan kriteria yang dipergunakan, dan penentuan frekuensi 

pelaksanaan penilaian. 
2. Pengumpulan data yang berupa kegiatan-kegiatan pelaksanaan 

penilaian, pemeriksaan hasil penilaian atau lembar tugas, dan 
pemberian skor. 

3. Pengolahan data hasil penilaian yang mungkin dilakukan dengan 

teknik statistik atau nonstatistik, tergantung jenis data yang diperoleh 
kualitatif atau kuantitatif. 

4. Penafsiran terhadap hasil kegiatan pengolahan data dengan 
mendasarkan diri pada norma tertentu. 

5. Penggunaan hasil penilaian yang telah selesai diolah dan ditafsirkan 

sesuai dengan tujuan penilaian. 

 
B. Prinsip Penilaian 

Prinsip penilaian mengacu pada standar penilaian pendidikan jenjang 
pendidikan dasar dan menengah.Berikut ini beberapa prinsip penilaian. 
1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang bercerminkan 

kemampuan yang diukur. 
2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang 

jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. 
3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta 

didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang 

agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 
4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu 

komponen kegiatan pembelajaran. 
5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar-dasar 

pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan. 

6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua 

aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai, 
untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 

7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap 
denga 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. 
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C. Tujuan Penilaian 

Tujuan penilaian di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia secara umum 

untuk (1) mengetahui ketercapaian tujuan-tujuan pembelajaran bahasa 
Indonesia; (2) memberikan gambaran yang objektif tentang kemampuan 

berbahasa Indonesia peserta didik; (3) mengetahui kemampuan peserta 
didik di dalam KI-KD tertentu; (4) menentukan kelayakan peserta didik 
dalam berbahasa Indonesia; (5) memberikan umpan balik bagi kegiatan 

pembelajaran bahasa Indonesia; dan (6) memberikan motivasi belajar bagi 
peserta didik dan motivasi berprestasi bagi guru. 
 

D. Jenis-jenis Penilaian  

Penilaian untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia  mencakup tiga jenis, 

yakni penilaian untuk kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
yang dilakukan secara proporsional. Berikut jenis-jenis peniaian yang 
dimaksudkan. 

 

1. Penilaian Sikap 

Sikap terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespons 
sesuatu/objek.Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan 
hidup yang dimiliki oleh seseorang. Penilaian sikap yang dapat dilakukan 

oleh para guru dengan menilai perilaku sehingga penilaian sikap dilakukan 
dengan cara observasi perilaku. Perilaku seseorang pada umumnya 
menunjukkan kecenderungan seseorang dalam sesuatu hal. Kompetensi 

sikap  pada pembelajaran bahasa Indonesia  yang harus dicapai peserta 
didik mengacu pada KI 1 dan KI 2.   Bentuk penilaian kompetensi sikap 

dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri (self assessment), 
penilaian antarteman (peer assessment), dan jurnal.Instrumen yang 

digunakan untukobservasi, penilaian diri, dan penilaian antarteman dapat 
berupa daftar cek skala penilaian (rating scale) yang disertai 
rubrik,sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. 

a. Penilaian  Observasi 

Berikut contoh yang dapat digunakan dalam bentuk penilaian observasi. 

Indikator: Peserta didik  menunjukansikap berdisiplin di dalam 
mendiskusikan struktur dan kaidah teks eksposisi. 

Aspek Kedisiplinan 
Nilai 

Keterangan 
1 2 3 4 

1. Kedisiplinan dalam 
menyelesaikan 
tugas-tugas  

     

2. Kedisiplinan dalam 
berdiskusi 

     

3. Kedisiplinan dalam 
mematuhi pera 

turan 
kelompok/kelas 

     

   
  Keterangan: 

1 = perlu bimbingan 

2 = cukup 
3 = baik 
4 = sangat baik 
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b. Penilaian Diri 

Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta 
didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam 

konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa 
lembar penilaian diri. 

  

Berikut contoh lembar penilaian diri 
Indikator:Peserta didik memiliki perilaku jujur, bertanggung jawab, dan 
sikap positif di dalam mengomentari kejelasan maksud suatu kalimat (teks 
anekdot). 

Pernyataan Ya Tidak 

1. Saya berusaha untuk memperhatikan kejelasan 
maksud kalimat yang saya sampaikan kepada orang 

lain. 

  

2. Kesalahan yang terjadi dalam berbahasa akan 

menjadi suatu kebiasaan yang mendarah daging; 
karena itu, kita harus berusaha memperbaikinya 
sejak dini. 

  

3. Ketidaktepatan makna dalam suatu kalimat dalan 
menyebkan ketidakefektifan dalam berkomunikasi. 

  

4. Penguasaan kosakata dan maknanya perlu dilakukan 
dengan sungguh-sungguh sehingga membantu proses 

sosialisasi ataupun meraih pekerjaan yang lebih baik. 

  

5. Menyampaikan suatu maksud perlu disertai dengan 

kekujuran, tidak sekadar polesan kata-kata yang bisa 
menipu orang lain. 

  

 

c.  Penilaian Antarteman 

Penilaian antarteman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 

peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. 
Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarteman, dapat 
berbentuk daftar cek dan skala penilaian (rating scale).Kalimat pernyataan 

dirumuskan secara sederhana, namun jelas dan tidak berpotensi 
munculnya penafsiran makna ganda/berbeda.Berikut contohnya. 

Indikator: Peserta didik dapat memiliki disiplin, tanggung jawab, dan rasa 
ingin tahu terhadap hubungan makna dalam suatu teks.  

 

Nama Penilai 

Sikap yang Diamati Jumlah 

Disiplin 
(1-4) 

Tanggung 
jawab 
(1-4) 

Rasa ingin 
tahu 
(1-4) 

 
 
 

 

   

 

Jumlah 
 

   
 

 

d. Penilaian Jurnal 

Jurnal merupakan catatan guru di dalam dan di luar kelas yang berisi 

informasi hasil pengamatan terhadappeserta didik yang berkaitan dengan 

sikap dan perilaku tertentu yang luar biasa.Jurnal memuat catatan 
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terhadap peserta didikpada peristiwa, waktu, dan tempat tertentu yang 

luar biasa. 

Melalui jurnal, peristiwa/kejadian dicatat dengan segera. Dengan 

demikian, jurnal bersifat asli dan objektif dan dapat digunakan untuk 

memahami peserta didik  dengan lebih tepat. Apabila pencatatan tidak 

dilakukan dengan segera, maka objektivitasnya berkurang. 

Contoh jurnal 

Jurnal 
Nama Peserta didik : ______________________ 

Indikator   : ______________________ 
 

No. Hari, tanggal Peristiwa/Kejadian 

  

 

 

 

 

  

 

2. Penilaian Pengetahuan 

Penilaian pengetahuan dapat berupa tes tertulis, lisan, dan penugasan. 
Instrumen yang digunakan sebaiknya  variatif, yakni berbentuk isian, 

melengkapi,  soal pilihan ganda, dan soal uraian. 

Teknik dan bentuk instrumen penilaian kompetensi pengetahuan dapat 
dilihat pada tabel berikut: 

 
Bentuk  dan Instrumen Penilaian 

Bentuk  
Penilaian 

Instrumen 

Tes tulis Lembar soal isian, melengkapi, pilihan ganda, 
isian, jawaban singkat, benar-salah, 
menjodohkan, dan uraian. 

Tes lisan Daftar pertanyaan. 

Penugasan Pekerjaan rumah dan/atau tugas yang 
dikerjakan secara individu atau kelompok 
sesuai dengan karakteristik tugas. 

 

3. Penilaian Keterampilan 

Penilaian keterampilan dapat berbentuk penilaian kinerja (praktik, 
portofolio, dan proyek). 

a. Penilaian  Praktik 
Penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respons berupa 
keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan 

tuntutan kompetensi. Sebagai contoh: 
1) Ketika sedang berdiskusi, peserta didik dinilai dalam hal kemampuan 

bekerja sama, mengemukakan pendapat, dan aspek-aspek lain yang 
dipandang penting oleh guru di dalam kegiatan tersebut. 

2) Ketika berpresentasi, selain penguasaan materi, kinerja peserta didik 

dinilai kelancarannya. Guru juga menilai aspek-aspek lain, misalnya, 
berkenaan dengan sikap kepercayaan diri dan kesantunannya.  
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Berikut contoh lembar penilaian praktik. 

Presentasikanlah pendapat-pendapat kelompok Anda untuk mendapatkan 
penilaian berdasarkan ketepatannya. 

Penilai 
Nilai 

Penjelasan 
A B C D 

 
 
 

     

   

  Keterangan: 
A.  Sangat baik 
B.  Baik 

C.  Cukup 
D. Perlu bimbingan 

 
Format Penilaian 

 
Aspek Nilai Penjelasan 

1 2 3 4 
a. Kelengkapan aspek 

penyuntingan 
     

b. Daya kritis dalam 
menentukan 
kesalahan 

     

c. Penguasaan 
masalah dalam 
memberikan saran 

     

d. Kejelasan di dalam 
penyampaian 

     

   
  Keterangan: 

1 =   Perlu bimbingan 

2 =  cukup 
3 =  baik 

4 = sangat baik   
 

b. Penilaian Proyek  

Proyek adalah tugas-tugas belajar (learning tasks) yang meliputi kegiatan 
perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan 

dalam waktu tertentu. Untuk itu, guru perlu menetapkan hal-hal atau 
tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan disain, pengumpulan data, 
analisis data, dan penyiapkan laporan tertulis. Penilaian dapat 

menggunakan instrumen penilaian berupa daftar cek ataupun skala 
penilaian. Aspek yang dinilai disesuaikan dengan tugas proyek. 

Penilaian proyek diterapkan untuk KD yang berkaitan dengan 

pengembangan kompetensi peserta didik dalam merencanakan, melakukan  
proses dan memproduksi sesuatu. 

c. Penilaian Portofolio 

Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai 
kumpulan seluruh karya peserta didikdalam bidang tertentu yang bersifat 

reflektif-integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, 
dan/atau kreativitas mereka  dalam kurun waktu tertentu.   
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Portofolio digunakan oleh guru dan peserta didik untuk memantau secara 
terus-menerus perkembangan pengetahuan dan keterampilan peserta didik  

dalamkecakapan tertentu. Dengan demikian penilaian portofolio 
memberikan gambaran secara menyeluruh tentang proses dan pencapaian 

hasil belajar peserta didik.Portofolio merupakan bagian terpadu dari 
pembelajaran sehingga guru mengetahui sedini mungkin 
perkembangan/kekuatan dan kelemahan seorang peserta didik  dalam 

menguasai kompetensi pada suatu teks.  
 
Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan dokumen  yang 

menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. 
Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didiksecara 

perorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi, dan 
dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. 
 

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan 
pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan 

peserta didik  dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa 
karya peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik, hasil 
tes (bukan nilai), atau informasi lain yang relevan dengan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan yang dituntut oleh topik atau muatan 
pelajaran tertentu. Fokus penilaian portofolio adalah kumpulan karya 
peserta didik secara individu atau kelompok pada satu periode 

pembelajaran tertentu.Penilaian terutama dilakukan oleh guru, meski 
dapat juga oleh peserta didik sendiri. 

 
Melalui penilaian portofolio guru akan mengetahui perkembangan atau 
kemajuan belajar peserta didik. Misalnya, hasil karya mereka dalam 

menulis suatu jenis teks.Atas dasar penilaian itu, guru dan/atau peserta 
didik dapat melakukan perbaikan sesuai dengan tuntutan pembelajaran. 
 

Penilaian portofolio dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah 
seperti berikut ini. 

1) Guru menjelaskan secara ringkas esensi penilaian portofolio. 
2) Guru atau guru bersama peserta didik menentukan jenis portofolio 

yang akan dibuat.  

3) Peserta didik, baik sendiri maupun kelompok, mandiri atau di bawah 
bimbingan guru menyusun portofolio pembelajaran. 

4) Guru menghimpun dan menyimpan portofolio peserta didik pada 
tempat yang sesuai, disertai catatan tanggal pengumpulannya. 

5) Guru menilai portofolio peserta didik dengan kriteria tertentu. 

6) Jika memungkinkan, guru bersama peserta didik membahas bersama 
dokumen portofolio yang dihasilkan. 

7) Guru memberi umpan balik kepada peserta didik atas hasil penilaian 

portofolio. 
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BAB V 

MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 
DALAM MATA PELAJARANBAHASA INDONESIA 

 
A. Karakteristik   
Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang menekankan aspek 

berkomunikasi. Adapun kecakapan berkomunikasi sangat dipengaruhi 
oleh daya atau kapastias intelektual, emosional, dan imajinasi. Seorang 
peserta didik yang diharapkan dapat terampil dalam berprestasi, misalnya, 

sangat dipengaruhi oleh wawasan dia tentang materi yang 
akandisampaikannya, termasuk di dalam pengendalian emosi dan 

penguasaan audiens.  Demikian pula dengan tuntutan kurikulum atas 
keterampilan para peserta didik untuk dapat menulis cerpen, novel, dan 
teks-tek fiksi lainnya; di samping mereka dituntut dalam kecakapan 

mengolah kata-kata, mereka pun memerlukan daya imajinatif yang baik 
tentang masalah yang akan ditulisnya itu. 

 
Dengan tuntutan kompetensi yang seperti itu, pembelajaran bahasa 
Indonesia memerlukan media/sumber belajaryang memiliki karakteristik 

sebagai berikut. 
1.  Memenuhi standar kecakapan berkomunikasi 

Kurikulum 2013 mengembangkan semua aspek keterampilan 

berbahasa, termasuk di dalamnya adalah keterampilan mendengarkan.  
Pengembangan keterampilan tersebut merlukan media dengar.Tanpa 

penggunaan media tersebut, pengembangan keterampilan 
mendengarkan tidak dapat berlangsung secara optimal. Demikian pula 
dengan pengembangan keterampilan-keterampilan berbahasa lainnya 

yang lebih menekankan pada performansi/kinerja, seperti berbicara.  
Keterbatasan guru untuk menghadirkan model secara langsung, dapat 
teratasi dengan pemanfaatan media yang dapat menjadi rujukan nyata 

bagi para peserta didik. Usaha tersebut akan terlaksana secara baik 
apabila ada media yang tepat yang mewakilinya. 

2.  Menggerakkan daya intelektual, batiniah, dan emosi peserta didik.  
Media ataupun sumber  pembelajaran bahasa haruslah membantu 
peserta didik dengan berbagai sajian informasi yang aktual dan 

lengkap di samping dapat menghidupkan batiah, kepekaan rasa, dan 
daya imajinasi. Dalam mengembangkan kemampuan berprestasi, 

berdiskusi, menulis teks nonfiksi, menulis puisi, cerpen, dan teks  
lainnya, peserta didik memerlukan sejumlah wawasan, informasi, dan 
kepekaan rasa. Media-media belajar yang dihadirkan guru haruslah 

bisa membantu peserta didik dalam memenuhi keperluan-keperluan 
itu. 

3.  Memperkaya kosakata 

Berbahasa yang baik berkaitan dengan sejumlah kata dan 
persistilahan yang harus dikuasai peserta didik. Di kelas-kelas rendah, 

hal itu sering menjadi kendala. Peserta didik tidak optimal di dalam 
kegiatan berbicara, membaca, dan menulis banyak disebabkan oleh 
keterbatasan mereka akan kosakata tertentu. Kehadiran media dan 

sumber-sumber belajar tertentu diharapkan dapat membantu 
memperkaya kosakata dan kemampuan literasi peserta didik. 
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B. Jenis-jenis Media dan Sumber Belajar  
Media dan sumber belajar dalam pemeblajaran bahasa Inonesia yang 

memiliki karakteristik seperti itu, antara lain sebagai berikut. 
 

1. Media Cetak 
Media cetak meliputi buku, surat kabar, majalah, buletin, jurnal, dan 
sejenisnya. Media-media tersebut efektif di dalam memperkuat daya 

intelektual peserta didik. Kecakapan peserta didik untuk dapat 
berpresentasi, berdiskusi, menulis, dapat terbantu dengan media daan 
sumber-sumber belajar tersebut. Kegagapan peserta didik dalam 

melakukan aktivitas-aktivitas berbahasa dapat teratasi dengan 
menghadirkan media/sumber-sumber belajar tersebut ke hadapan peserta 

didik atau dengan mengajak peserta didik berkunjung ke perpustakaan. 
 
Media cetak, pada saat sekarang, merupakan barang yang mudah 

diperoleh.Setiap sekolah pasti memilikinya walaupun dengan keragaman 
dan keaktualan yang berbeda-beda. Meskipun demikan, media cetak 

merupakan alat yang sangat ampuh di dalam meningkatkan kompetensi 
peserta didik di dalam berbahasa dan berliterasi, baik lisan atapun 
tulis.Media-media tersebut dapat membekali para peserta didik, tidak 

hanya berupa pengetahuan, tetapi juga wawasan dalam berkarya. Dalam 
media cetak tersaji pula model-model berbahasa sebagaimana yang 
memadai tuntutan dalam kurikulum, seperti penulisan laporan, 

tanggapan, cerpen, puisi, dan teks-teks lainnya. Dari media cetak itulah 
para peserta didik dapat belajar secara langsung tentang cara menulis 

karya-karya tersebut. 
 
2. Media Elektronik 

Televisi, radio, rekaman, internet, e-book, dan lainnya merupakan media 
dan  sumber-sumber elektronik yang dinyatakan dalam kurikulum bahasa 

Indonesia sebagai alat bantu di dalam mengembangkan keterampilan 
berbahasa peserta didik. Media-media  tersebut sangat diperlukan 
perannya di dalam memperdengarkan berita, cerpen, puisi, dan drama, 

dan beberapa materi lainnya. Ketika guru dihadapkan pada kompetensi 
dasar memperdengarkan pementasan drama, maka alat multimedia 
merupakan media yang sangat efektif di dalam memenuhi tuntutan 

tersebut. Hal ini mengingat upaya untuk dapat menyaksikan pementasan 
drama secara langsung merupakan kegiatan yang sulit dilakukan. Sampai 

saat ini pementasan drama merupakan kegiatan yang sangat langka, lebih-
lebih di daerah-daerah. Telefon genggamataupun media perekam lainnya  
dapat mengasi persoalan tersebut. 

 
Meskipun demikian, dari segi ketersediaan perangkat pelengkapnya, 

seperti listrik sering kali menjadi alasan utama bagi guru untuk dapat 
menyediakan media-media tersebut. Namun, yang jelas, media elektronik, 
merupakan media yang memberikan banyak manfaat di dalam membantu 

peserta didik di dalam menguasai sejumlah keterampilan berbahasa. 
 
Media elektronik, khususnya televisi dan internet, dapat menyediakan 

pengalaman belajar yang jauh lebih lengkap daripada media-media 
lainnya. Tidak hanya kemampuan audio dan visual, kedua media tersebut 

mampu menghadirkan informasi secara cepat, lengkap, dan akurat. Topik-
topik belajar dapat dipilih guru sesuai dengan keperluan. Persoalan-
persoalan yang ada di luar kelas juga dapat dihadirkan.  Terutama dari 

jaringan intermet, guru dan peserta didik dapat memilih berbagai media 
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belajar, mulai dari contoh teks tertulis sampai pada bentuk penayangan 
pementasan drama dan pembacaan puisi.  

 
Hanya saja pemanfaatan media-media elektronik tersebut terpulang 

kepada profesionalisme guru dan ketersediaan perangkat-perangkat 
lainnya seperti listrik. Kendala teknis sering kali menjadi alasan guru 
untuk tidak dapat menghadirkan media elektronik ke dalam kelas. Padahal 

banyak keuntungan yang dapat diperoleh peserta didik dan guru dengan 
kehadiran media-media tersebut, seperti lengkapnya pengalaman belajar, 
suasana belajar yang lebih meyenangkan. Aspek yang tidak kalah 

pentingnya adalah proses dan tujuan belajar sebagaimana yang dituntut 
dalam kurikulum dapat dilakukan dengan baik. Hal ini terutama di dalam 

pengembangan kecakapan peserta didik di dalam keterampilan 
mendengarkan. Tanpa bantuan media berbasis audio, pengembangan 
keterampilan peserta didikdalam mendengarkan tidak akan berkembang 

dengan sebagaimana yang diharapkan. Proses pembelajaran pada akhirnya 
akan terjebak pada proses kegiatan membaca. Peserta didik kemudian 

membaca berita yang seharusnya mereka pahami melalui kegiaan 
mendengarkan atau guru dan peserta didik yang lain yang membacakan.  
Proses tersebut jauh tidak akan menarik dan tidak alamiah dibandingkan 

dengan guru menayangkan model pembacaan berita secara langsung 
melalui radio ataupun televisi.   
 

Jenis media elektronik lainnya adalah multimedia (VCD). Media ini cukup 
efektif digunakan dalam pelajaran bahasa dan sastra. Saat ini telah 

banyak program pengajaran bahasa dan sastra yang dikemas dalam 
bentuk multimedia, terutama yang berupa pementasan drama dan 
pemcaan puisi. Dengan bantuan media tersebut, guru dapat menayangkan 

model-model bermain drama, cara-cara membacakan puisi, dan berbagai 
aktivitas belajar lainnya yang semula tidak dapat dilakukan guru secara 
langsung di kelas. Keterbatasan kemampuan guru di dalam mencontohkan 

cara berakting, berorasi, bermusikalisasi puisi, dan kecakapan-kecakapan 
lainnya dapat tergantikan dengan menghadirkan sumber lain melalui 

rekaman. Demikian halnya dengan kendala waktu dan tempat juga dapat 
teratasi dengan menggunakan media tersebut. Penayangan model berita 
yang biasanya disiarkan berbagai televisi pada waktu pagi oleh guru dapat 

direkam terlebih dahulu dalam compact disk (CD)/flash disk, dan 
perangkat sejenisnya untuk keperluan pengajaran pada siang harinya.  

Demikian pula ketidakmungkinan untuk menghadirkan grup teater ke 
dalam kelas, misalnya karena kendala ruangan dan waktu yang tidak 
mencukupi, bisa teratasi dengan mengemas pementasan mereka dalam 

alat tersebut dan menayangkannya kepada para peserta didik pada waktu 
yang tepat. 

 
Selain itu, kelebihan dari perangkat multimedia  adalah kemampuannya di 
dalam memperjelas suatu detail, misalnya ekspresi muka seorang penyair 

di dalam mengucapkan kata tertentu. Media tersebut juga bisa diperlambat 
atau dipercepat untuk kepentingan pengamatan gerakan benda atapun 
suara sehingga lebih mudah dipahami peserta didik. Tidak kalah 

pentingnya lagi adalah penyajian  proses pembelajaran lebih menarik 
sehingga hasilnya pun bisa lebih baik dan menyenangkan. 

 
Dengan penggunaan multimedia  dapat pula menambahkan pelibatan 
banyak pancaindra. Menurut penelitian Pike (1989), media visual dapat 

memperkuat daya ingat peserta didik dari 14 hingga 38 persen. Penelitian 
juga menunjukkan adanya peningkatan hingga 200 persen dalam 
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mengajarkan kosakata. Tidak hanya itu, waktu yang diperlukan untuk 
menyajikan sebuah konsep dapat berkurang hingga 40 persen ketika 

media visual digunakan untuk mendukung presentasi lisan. Sebuah 
gambar barangkali tidak memiliki ribuan kata, namun ia tiga kali lebih 

efektif ketimbang kata-kata saja. 
 
3. Media Tiruan, Gambar, dan Kartu-kartu  

Walaupun perangkat multimedia  dapat mewakili atau menayangkan 
berbagai sumber belajar, namun media tiruan tidak dapat tergantikannya. 
Media tiruan, seperti boneka memiliki fungsi yang sangat penting, 

terutama di dalam pelajaran sastra. Kegiatan mendongeng ataupun 
bercerita akan lebih menarik apabila disertai dengan media tersebut. Daya 

apresiasi peserta didik atas kegiatan tersebut akan lebih efektif dengan 
cara mengadirkan boneka dan benda-benda tiruan lainnya yang bisa 
membantu daya visualisasi peserta didik atas suatu cerita. 

 
Selain itu, dalam pelajaran bahasa Indonesia terdapat kompetensi dasar 

(KD) khusus yang memerlukan kuatnya daya visualisasi peserta didik, 
yakni dalam membuat teks deskripsi, laporan, dan sejenisnya. Kegiatan 
tersebut memerlukan kecakapan peserta didik di dalam menggambarkan 

detail suatu objek. Kegiatan tersebut tidak cukup dengan mengandalkan 
daya imajinasi, tetapi harus dibantu dengan kehadiran objek itu di 
hadapan peserta didik secara langsung. Ketidakmungkinan untuk 

menghadirkan objek dapat diganti dengan adanya benda tiruan ataupun 
gambar.  

 
Misalnya, untuk dapat menggambarkan suasana di bandara. Kalau tidak 
memungkinkan peserta didik diajak langsung mengobservasi bandara, 

guru dapat menghadirkan tiruan pesawat, gedung,  atau gambarnya. 
Demikian pula untuk objek-objek lainnya, gambar dapat menjadi alternatif 
di dalam melengkapi pemahaman peserta didik atas suatu objek sehingga 

kecakapannya di dalam berkarya tentang objek itu akan lebih lengkap 
daripada ketidakhadiran objek itu sama sekali. 

 
Benda-benda tiruan, gambar, dan termasuk kartu merupakan media yang 
cukup efektif dalam mengenalkan peserta didik pada pengenalan-

pengenalan huruf dan pola kalimat di kelas-kelas rendah. Benda-benda 
dan gambar itu dapat diletakkan di sudut-sudut ruangan atau ditempel di 

dinding sebagai pajangan. Jika anak telah dapat membaca, di bawah setiap 
gambar atau barang tiruan itu dapat disertakan namanya dengan kosakata 
yang sedang dipelajari peserta didik. 

 
3.  Lingkungan Sekitar 
Marzolla dan Lloyrd berkata bahwa ubahlah segala sesuatu yang ada di 

sekitar peserta didik menjadi pengalaman belajar. Pemanfaatan dunia atau 
lingkungan sekitar diperlukan dalam melengkapi pengalaman belajar 

peserta didik.  Lingkungan sebagai sumber belajar dapat dibedakan 
sebagai berikut: 
1) lingkungan alam seperti bentang alam yang berupa gunung, danau, 

pantai, laut, sungai,  dan lain-lain; 
2) lingkungan sosial misalnya keluarga, rukun tetangga, desa, kota, 

pasar, dan sebagainya, 
3) lingkungan budaya dapat berupa candi, adat istiadat dan sebagainya. 
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Lingkungan fisik, sosial, atau budaya di sekitar sekolah merupakan 
sumber yang sangat kaya untuk menjadi media belajar peserta didik, 

terutama untukpelajaran bahasa dan sastra.Lingkungan dapat berperan 
sebagai media belajar, tetapi juga sebagai objek kajian (sumber belajar).   

Penggunaan dunia sekitar sebagai sumber belajar akan membuat peserta 
didik merasa senang dalam belajar. Belajar dengan menggunakan dunia 
sekitar tidak selalu harus keluar kelas.Pemanfaatan dunia sekitar dapat 

mengembangkan sejumlah kecakapan, seperti menulis teks deskripsi, 
laporan, dan sejenisnya dengan mengunjungi sungai, berwawancara 
dengan menghubungi seorang penarik becak,  atau menulis puisi dengan 

mengamati pemandangan alam. 
 

Proses belajar, misalnya, dimulai dengan pemanfaatan sungai sebagai 
media belajar. Di dalam kegiatan tersebut diharapkan semua pancaindra 
peserta didik terlibat langsung.  

1. Peserta didik mendengarkan air sungai bergemuruh, burung-burung di 
sekitarnya bernyanyian. 

2. Peserta didik memperhatikan bebatuan, warna air yang mungkin 
sedang keruh, dan hijau dedaunan yang ada di sekitarnya. 

3. Peserta didik menghirup segarnya angin, bunga-bunga yang mewangi, 

ataupun air sungai yang berbau aneh. 
4. Peserta didik merasakan dan mencicipi segarnya air sungai atau 

mengunyah beberapa lembar helai daun yang ada di sekitar sungai. 

5. Peserta didik menyeuntuh air sungai yang hangat, memegang bebatuan 
yang kesar, beberapa batang pohon yang berduri. 

 
Di dalam kegiatan tersebut, guru membantu peserta didik dalam menggali 
pengetahuan dan sikap atas segala fenonemena yang telah dilakoninya itu. 

Dengan demikian, pemanfaatan dunia sekitar sebagai media pengajaran 
tidak sekadar penerapan model belajar learning by doing.Dalam hal ini 

diharapkan ada kegiatan refleksi, misalnya melalui kegiatan diskusi dan 
menulis laporan. Dalam proses ini, guru membawa peserta didik pada 
kepada kegiatan mengontruksi pengalamannya itu menjadi bengetahuan 

baru yang belum ia miliki sebelumnya. Kalau peserta didik diajak ngobrol 
dengaan petani, sopir, atau menelusiuri sungai, maka diperlukan kegiatan 
kontruksi ataupun refleksi setelah itu berupa kegiatan lain yang berfokus 

pada tuntutan kurikulum. 
 

Dalam konteks di atas, setelah pancaindra peserta didik terlibat penuh di 
alam, langkah berikutnya adalah menjadikan pengalaman itu sebagai 
bahan ajar di dalam menulis beragam jenis teks. Di dalam kelas peserta 

didik mencurahkan pengalaman, kesan, imajinasi, perasaan, dan daya 
kritisnya tentang alam yang telah disaksikannya ke dalam sebuah karya. 

Dengan cara begitu, merupakan suatu jaminan bahwa karya yang ia buat 
akan jauh lebih baik. Semua pengalaman ia peroleh dari kelima 
pancaindra itu akan memperkaya  karanganannya dan hasilnya tentu 

akan jauh lebih bermakana daripada peserta didik hanya menandalkan 
khayalannya tentang sungai dengan duduk-duduk di ruangan kelas.  
 

Di samping dapat memperkaya pengalaman peserta didik, dunia sekitar 
sebagai media/sumber  belajar merupakan solusi ketika terjadinya 

kejenuhan terhadap cara mengajar di dalam ruangan. Pemanfaatan 
ingkungan sekitar sebagai media/sumberbelajar dapat mengantikan proses 
pendidikan konvensional (ruangan) yang selama ini dilakukan secara 

masif. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh guru dan peserta didik 
dengan pemanfaatan lingkungan di dalam proses pembelajaran bahasa 
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ataupun sastra. Lingkungan sekitar dapat mengembangkan kecakapan 
para peserta didik di dalam banyak berekspresi dan eksplorasi. 

 
Belajar yang bersifat melakoni dalam arti yang sesungguhnya adalah 

ketika peserta didik berada di dalam lingkungan sekitar. Ketika itulah 
semua pancaindra peserta didik terlibat secara aktif. Ketika berada di 
lapangan bola voli untuk membuat puisi atau teks  lainnya, peserta didik 

akan mendengarkan intruksi guru, menyaksikan bulatnya bola, 
merasakan panasnya terik matahari, mencium bau keringarnya teman, 
atau bahkan mencicipinya asin keringatnya sendiri. Dunia sekitar memang 

merupakan media sekaligus sebagai sumber belajar yang paling ideal 
karena di situ pula nantinya peserta didik akan menuangkan pengalaman 

belajarnya ke dalam bentuk karya. 
 
Selain dapat melibatkan pancaindra secara penuh, pemanfaatan 

lingkungan sekitar di dalam kegiatan belajar, memungkinan peserta didik 
memperoleh pengalaman belajar secara lebih lengkap dan kegiatan belajar 

bisa lebih menyenangkan. Selain itu, pengajaran yang bermediakan 
lingkungan sekitar dapat membentuk karakter dan sikap peserta didik. Hal 
tersebut disebabkan oleh konsep pengajaran itu sendiri, yakni untuk 

pembentukan sikap dan bukannya sebagai kegiatan mentransfer ilmu 
pengetahuan. Dalam konsep tersebut, peserta didik tidak hanya menerima 
informasi tentang lingkungan sekitarnya, tetapi ia pun diharapkan 

melakoni (menyentuh, mengerjakan) hal-hal yang ada di sekitarnya.  . 
 

Lingkungan sekitar berusaha menciptakan suasana belajar mengajar yang 
menyenangkan. Komunikasi antara guru dan peserta didik juga bisa lebih 
akrab. Aktivitas belajar peserta didik pun akan lebih intensif. Peserta didik 

tidak hanya berkutat pada materi-materi yang bersifat teoretis. Akan 
tetapi, mereka mendengarkan, menyaksikan, merasakan, dan 
berhubungan langsung dengan sejumlah pengalaman belajar secara 

langsung dari lingkungannya melalui keterlibatan lebih banyak 
pancaindra. 

 
Dalam kesempatan itu, para peserta didik tidak sekadar menikmati alam 
dan berbagai hal yang ada di lingkungan itu. Mereka pun didorong untuk 

melakukan eksperimen, observasi, pemecahan masalah, dan lain 
sebagainya dengan memanfaatkan alam sekitarnya. Bersamaan dengan 

itu, guru tidak hanya berperan sebagai juru penerang. Guru bersama-
sama peserta didik mengekspolasi alam sebagai media sekaligus sumber 
belajar. Meskipun demikian, kegiatan utama pembelajaran sebagaimana 

yang menjadi tuntutan kurikulum tetap dapat dijalankan dengan baik, 
yakni melalui kegiatan refleksi. Setelah melakoni kegiatan dengan orang-
orang dan alam sekitarnya, peserta didik diajak untuk memasuki tahapan 

penyadaran dan penarikan nilai-nilai atas sesuatu yang disaksikan dan 
dilakoninya itu.Di sini guru bisa menyampaikan teori sesuai dengan 

tuntutan formal dalam kurikulum. 
 
Proses pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan memiliki 

kemampuan untuk membangun makna belajar yang lebih kuat, 
kemudiaan diikuti dengan berfungsinya struktur kognitif peserta didik 

secara lebih optimal sehingga akan berkesan lama dalam ingatan. Proses 
belajar dalam hal ini tidak sekadar terjadi transmisi pengetahuan, akan 
tetapi lebih dari itu. Dalam proses belajar peserta didik memiliki banyak 

kesempatan dan pengalaman dalam proses pencarian dan pemahaman 
informasi, termasuk di dalam memanfaatkannya, terutama untuk 
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pengembangan keterampilan berbicara dan menulis. Kendala atas 
keberlangsungan kegiatan tersebut sering terjadi pada keterbatasan 

peserta didik atas wawasan dan informasi tentang suatu objek dan hal itu 
dapat diatasi dengan menghadapkan peserta didik secara langsung dengan 

objek-obejk itu. 
 
Belajar dengan pelibatan lingkungan sekitar juga menciptakan proses 

pembelajaran lebih aktif dan  dan menyenangkan. Peserta didik pun 
memungkinkan untuk bisa lebih mengembangkan kemampuan berpikir 
tingkat tinggi, seperti menganalisis dan mensintesis, serta melakukan 

penilaian terhadap berbagai peristiwa belajar. Peserta didik pun 
diharapkan bisa menemukan kesimpulan sendiri setelah mengaktifkan 

potensi-potensi indranya sehingga dapat dijadikan sebagai pengalaman 
baru yang dapat diaktualsiasikan dalam kegiatan berbahasa ataupun 
bersastranya secara lengkap, jelas, dan benar. 

 
Hal penting lain yang dapat dikembangkan dengan pemanatan lingkungan 

sekitar sebagai media pembelajaran adalah sebagai berikut. 
1. Penguatan daya kognitif 

Pemanfaatan lingkungan sekitar  dapat lebih menguatkan daya ingat 

dan pemahaman peserta didik tentang suatu konsep karena 
melibatkan banyak ”pintu” pengalaman, sesuai dengan keragaman 
indera yang terlibat. Di samping itu, daya imajinasi dan daya kritis pun 

bisa berkembang lebih baik. Dengan indra-indranya itu, peserta didik 
tidak sekadar menerima informasi dan kesan tetapi bisa melakukan 

tanggapan sekaligus penilaian terhadap sesuatu yang diindrainya itu. 
 
2. Pengembangan daya afeksi 

Belajar memerlukan emosi sehingga peserta didik dapat kerkesan, 
terlibat, termotivasi, dan senang terhadap materi pelajaran yang 
dipelajarinya. Salah satu cara untuk membangkitkan emosi peserta 

didik adalah dengan menghidupkan daya dari indra-indra itu melalui 
pengalaman langsung dan hal itu sangat penting dalam kegiatan 

bersastra.  
3. Optimalisasi aktivitas belajar 

Konsep peserta didik aktif dapat benar-benar terwujud dengan 

kegiatan pengamatan lingkungan karena terjadi pelibatan banyak indra 
mereka di dalam belajar. Peserta didik tidak hanya mendengarkan, 

tetapi juga melihat, menyentuh, mencium, dan mencicipi ”materi” 
belajar yang disajikan guru. 

4. Penghargaan terhadap keragaman potensi dan cara belajar peserta 

didik 
Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda, termasuk di dalam 
cara belajarnya: visual, auditorial, atau kinestetik. Dengan 

pengembangan dan optimalisasi potensi-potensi indranya itu, 
keberagaman itu dapat lebih terlayani. Tidak hanya peserta didik yang 

memiliki potensi di bidang visual dapat terkembangkan, tetapi juga 
peserta didik yang kuat di dalam aditorial dan kinsetetik dapat 
tersalurkan. 

5. Pengembangan sikap sosial dan kecakapan berkomunikasi 
Kegiatan pelibatan lingkungan sekitar dalam belajar tidak bisa terlepas 

dari ineteraksi sosial. Hal ini karena kegiatan belajar di dalam model 
ini tidak lagi menuntut peserta didik duduk manis di bangku masing-
masing. Mereka harus berbaur dengan peserta didik lainnya, yang 

kemudian terjadi saling membantu dan berbagi pengalaman atas 
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Auditori
•Asyik mendengar

•Guru berceramah

Visual
•Gemar mengamati

•Guru menayangkan 
materi

Kinestetik
•Senang praktik

•Guru memeragakan

berbagai kegiatan yang mereka lakukan itu dan hal itu berarti pula 
dapat meningkatkan kecakapan peserta didik dalam berkomunikasi  

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

Tiga Gaya 
Belajar 
Peserta 
didik 
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BAB VI 
GURU MATA BAHASA INDONESIA  

DALAM PEMBELAJARAN ABAD XXI 
 

Guru Bahasa Indonesia memiliki peranan yang besar dalam menempatkan 
bahasa Indonesai pada kedudukan yang terhormat di dalam kehidupan 
masyarakat secara nasional maupun dunia internasional.Bahasa Indonesia 

perlu didorong untuk benar-benar menjadi wahana utama dalam 
penyampaian ilmu pengetahuan serta media untuk pengungkapan seni 
sastra dan budaya bagi semua warga Indonesia dan dunia dengan latar 

belakang budaya serta bahasa daerah yang berbeda-beda. 
 

Dengan melihat perannya yang begitu besar, upaya pembelajaran bahasa 
Indonesia hendaknyadilakukan dengan cara memperdalam pengetahuan 
dan wawasan peserta didik tentang bahasa Indonesia serta meningkatkan 

sikap positip terhadapnya. Pengetahuan yang dimaksudkan di sini adalah 
pengetahuan tentang struktur atau kaidah bahasa dan pengetahuan 

tentang berbagai ragam bahasa di dalam berbagai konteks komunikasi. 
Kedua jenis pengetahuan tersebut sangat diperlukan untuk mewujudkan 
penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yakni pemakaian 

bahasa yang cermat, tepat, dan efisien. 
 
Peranan guru bahasa pada abad mutakhir ini ketika arus global dan 

pengaruh asing semakin kuat, didorong untuk meningkatkan sikap positif 
para peserta didik terhadap bahasa Indonesia, meningkatkan kegairahan 

menggunakannya, serta meningkatkan mutu penggunanya. Guna 
mencapai tujuan tersebut diperlukan usaha-usaha serta langkah-langkah 
yang tepat.Salah satunya adalah peningkatan sikap kesetiaan bahasa, 

sikap kebanggaan bahasa, dan sikap kesadaran akan norma dan kaidah 
bahasa. Selain itu, yang tak kalah pentingnya dalam hal pengubahan sikap 
bahasa ini adalah usaha penyadaran akanfungsi dan kedudukan bahasa 

Indonesia, baik itu sebagai bahasa negara ataupun bahasa nsional.  
 

Peran guru  bahasa selanjutnya adalah peningkatan taraf keberaksaraan 
fungsional. Data sensus penduduk menunjukan bahwa penduduk yang 
nirbahasa Indonesia masih cukup besar.Kondisi ini merupakan kendala 

bagi peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia di abad XXI ini.Dalam 
batas-batas tertentu, orang yang nirbahasa Indonesia sering diidentikkan 

dengan orang yang niraksara karena sebagian besar bahan-bahan tertulis 
tertuang dalam bahasa Indonesia.Kondisi ini merupakan bagi peningkatan 
kualitas hidup bangsa Indonesia. Orang yang niraksara atau nirbahasa 

Indonesia memiliki keterbatasan berperan serta dalam proses 
pembangunan dan dalam menangkap peluang-peluang bagi peningkatan 
kualitas dirinya. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan 

keberaksaraan (literacy) masyarakat, yang sejalan dengan usaha 
memelekan masyarakat terhadap bahasa pembangunan, yakni bahasa 

Indonesia, bagi pemerolehan mata pencaharian, bagi peningkatan 
produksi, bagi keturutsertaan di dalam kehidupan kewarganegaraan, dan 
bagi pemahaman dunia sekeliling yang lebih baik. 

 
Dalam menghadapi era abad XXI, guru bahasa diharapkan dapat 

mendorong peserta didik untuk memiliki kemampuan berbahasa yang 
ciptakan kemandirian pada diri peserta didik dalam berbahasa, baik pada 
individu maupun bangsa, yang sangat penting ketika dunia digerakkan 

oleh pasar bebas. Pergaulan antarbangsa yang semakin dekat memerlukan 
individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan 
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untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain. 
 

Guru bahasa berperan dalam pengembangan bahasa Indonesia menjadi 
bahasa yang satu, baku, dan modern. Pengertian yang satu di sini tidak 

berarti hanya memiliki satu corak, satu keadaan yang tak mungkin terjadi 
dengan bahasa yang hidup dan dipakai para penuturnya, tetapi bahasa 
Indonesia dengan sejumlah ragamnya. Justru, yang tidak kita harapkan 

adalah jika dialek-dialek atau logat-logat bahasa Indonesia berkembang 
menjadi bahasa-bahasa tersendiri. Sejarah telah mencatat bahwa dahulu 
logat-logat bahasa Nusantara purba lambat laun berkembang menjadi 

bahasa-bahasa tersendiri, misalnya bahasa Sunda, Jawa, Batak,dan 
bahasa Tagalog.Hal ini bisa terjadi karena pemakainya tidak mudah 

berhubungan disebabkan oleh faktor-faktor alam. Namun logat-logat 
bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang agaknya tidak akan 
berkembang menjadi bahasa-bahasa tersendiri berkat perhubungan yang 

lebih sempurna. 
 

Sasaran pembelajaran bahasa selanjutnya adalah menjadikan salah satu 
ragam bahasa Indonesia menjadi ragam atau bahasa baku. Ada beberapa 
faktor yang dipilih sebagai acuan yang standar, yakni (1) dasar keresmian, 

(2) dasar keilmiahan, (3) dasar kesastraan, (4) dasar kegramatikalan, (5) 
dasar keteladanan, dan (6) dasar keterpelajaran. Dasar keresmian 
menganggap bahwa bahasa yang dipakai dalam komunikasi resmi 

merupakan acuan yang standar.Dasar keilmiahan ini menganggap bahwa 
bahasa yang digunakan dalam dunia ilmu pengetahuan adalah acuan yang 

standar. Dasar kesastraan ini menganggap bahwa bahasa yang digunakan 
dalam karya-karya sastra  yang bermutu juga sebagai acuan standar. 
Dasar keteladanan menganggap bahwa bahasa yang digunakan oleh orang-

orang terkemuka dan pemimpin-pemimpin yang berpengaruh merupakan 
acuan yang standar. Dasar keterpelajaran menganggap bahwa bahasa yang 
dipergunakan oleh orang-orang terpelajar (yang berpendidikan) dianggap 

sebagai acuan yang standar 
 

Dengan adanya bahasa baku, sesuai dengan sifatnya, komunikasi dengan 
menggunakan bahasa baku akan lebih lancar, lebih efisien, dan lebih 
efektif. Kesamaan aturan atau norma maupun konsepnya memudahkan 

saling pengertian di antara anggota masyarakat pemakai bahasa tersebut. 
Karena kesamaan tersebut, adanya bahasa baku dapat dijadikan pedoman 

untuk menentukan benar tidaknya pemakaian bahasa serta dapat 
membangkitkan sikap positif terhadapnya. 
 

Pemodernan atau pencendikiaan bahasa merupakan upaya untuk 
menjadikan bahasa Indonesia sederajat dengan bahasa-bahasa lain yang 
sudah maju. Pemodernan bahasa ini juga bermakna pemutakhiran 

sehingga bahasa Indonesia serasi dengan keperluan komunikasi dewasa 
ini. Salah satu aspek pokok yang berkaitan dengan pemodernan bahasa ini 

adalah pemekaran kosa kata.Pemekaran kosa kata ini diperlukan untuk 
memungkinkan pelambangan konsep dan gagasan kehidupan modern. 
Berkaitan dengan pemekaran kosakata ini ada dua masalah yang harus 

jadi bahan pertimbangan, yakni masalah sumber bagi koskata baru dan 
cara membentuk unsur baru tersebut. Untuk itu, kemudian ditetapkan 

pedoman umum pembentukan istilah, termasuk penyempurnaan atas 
ejaan bahasa Indonesia, yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Sebelumnya, juga ditetapkan 
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan 
Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.  

 
Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut. 
1. Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  dalam  dokumen  resmi negara.  
2. Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  dalam  pidato  resmi Presiden, 

Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di 
dalam atau di luar negeri.  

3. Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  sebagai  bahasa pengantar 

dalam pendidikan nasional. 
4. Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  dalam  pelayanan administrasi 

publik di instansi pemerintahan.  
5. Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  dalam  nota kesepahaman atau 

perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah 

Republik Indonesia, lembaga swasta  Indonesia  atau  perseorangan  
warga  negara Indonesia.   

6. Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  dalam  forum  yang bersifat 
nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. 

7. Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  dalam  komunikasi resmi di 

lingkungan kerja pemerintah dan swasta.   
8. Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  dalam  laporan  setiap lembaga 

atau perseorangan kepada instansi pemerintahan.    

9. Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  dalam  penulisan karya ilmiah 
dan publikasi karya ilmiah di Indonesia.   

10. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia.   
11. Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  untuk  nama bangunan  atau  

gedung,  jalan,  apartemen  atau permukiman,  perkantoran,  

kompleks  perdagangan, merek  dagang,  lembaga  usaha,    lembaga  
pendidikan, organisasi   yang  didirikan  atau  dimiliki  oleh  warga 
negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.    

12. Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  dalam  informasi tentang produk 
barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar 

di Indonesia.   
13. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk  

jalan,  fasilitas  umum,  spanduk,  dan  alat informasi lain yang 

merupakan pelayanan umum. 
14. Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  dalam  informasi melalui media 

massa. 
 
Untuk itu, prinsip-prinsip pembejaran yang perlu dilakukan guru di abad 

XXI mencakup hal-hal  berikut. 
1. Berpusat pada peserta didik 

Guruperlu menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar dan 

mendorong peserta didik untuk mengembangkan bakat dan 
potensinya secara optimal. 

2. Belajar dengan melakukan 
        Guru perlu memberikan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-

hari dan di dunia kerja yang terkait dengan penerapan konsep, 

kaidah, dan prinsip-prinsip disiplin ilmu yang dipelajari. 
3. Mengembangkan kemampuan sosial 

        Guru perlu mendorong peserta didik untuk mengkomunikasikan 
gagasan hasil kreasi dan temuannya kepada peserta didik lain, guru 
atau pihak-pihak lain. Dalam hal ini, memungkinkan peserta didik 

bersosialisasi dengan menghargai perbedaan (pendapat, sikap, 
kemampuan, prestasi) dan berlatih untuk bekerja sama. Artinya 
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Guruperlu mendorong peserta didik untuk mengembangkan 
empatinya, sehingga dapat menumbuhkan saling pengertian dengan 

menyelaraskan pengetahuan dan tindakannya. 
4. Mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah bertuhan 

        Peserta didik dilahirkan dengan memiliki rasa ingin tahu, imajinasi, 
dan fitrah bertuhan.Dua hal yang pertama merupakan modal dasar 
untuk bersikap peka, kritis, mandiri, dan kreatif; yang ketiga untuk 

bertaqwa kepada Tuhan. Ketiga hal tersebut perlu diperhatikan dalam 
pembelajaran  agar bermakna bagi peserta didik. 

5. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah  

        Guru hendaknya memilik dan merancang pembelajaran  agar mampu 
mendorong dan melatih peserta didik untuk mengidentifikasi masalah 

dan memecahkannya dengan menggunakan kemampuan kognitif dan 
meta kognitif. Selain itu, guru hendaknya merangsang peserta didik 
untuk secara aktif mencari jawaban atas permasalahannya dengan 

prosedur ilmiah. 
6. Mengembangkan kreativitas peserta didik 

        Peserta didik memiliki potensi untuk berbeda.Hal ini terlihat dalam 
pola pikir, daya imajinasi, fantasi (pengandaian), dan hasil karyanya. 
Oleh karena itu, guru perlu memberikan  kesempatan dan kebebasan 

berkreasi secara berkesinambungan untuk mengembangkan dan 
mengoptimalkan kreativitas peserta didik. 

7. Mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi 

        Peserta didik perlu mengenal penggunaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi sejak dini. Dengan demikian, guru  perlu memberikan 

peluang agar peserta didik memperoleh informasi dari multi media 
setidaknya dalam penyajian materi dan penggunaan media 
pembelajaran.  

8. Menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik 
        Guru perlu memberikan wawasan nilai-nilai moral dan sosial yang 

dapat membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang 

produktif dan bertanggung jawab. Selain itu, guru  mampu 
menggugah kesadaran peserta didik akan hak dan kewajibannya 

sebagai warga negara. 
9. Belajar sepanjang hayat 
        Guru perlu mendorong peserta didik untuk dapat melihat dirinya 

secara positif, mengenali dirinya sendiri baik kelebihan maupun 
kekurangannya untuk kemudian dapat mensyukuri apa yang telah 

dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepadanya. Dengan demikian, 
guru  perlu membekali peserta didik dengan keterampilan belajar 
yang meliputi rasa percatya diri, keingintahuan, kemampuan 

memahami orang lain, kemampuan berkomunikasi, dan bekerja sama 
supaya mendorong dirinya untuk senantiasa belajar, baik secara 
formal di sekolah maupun informal di luar kelas. 

10. Perpaduan kompetensi, kerja sama,  dan solidaritas 
        Guruperlu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan semangat berkompetensi secara sehat, bekerja 
sama, dan solidaritas serta menyertakan tugas-tugas yang 
memungkinkan peserta didik bekerja secara mandiri. 

 


