
 

 

Materi Ajar 1 
 

Pendekatan Metode, dan Teknik  
Dalam Pembelajaran Bahasa 

 

Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa Sekolah Dasar memiliki peran 

yang sangat penting dalam mengembangkan kemampuan bahasa anak. Terlebih 

Sekolah Dasar merupakan awal pengembagan potensi berbahasa anak yang 

sebelumnya telah dimiliki atau dipelajari di jenjang sebelumnya. Pembelajaran 

Bahasa Indonesia teragi menjadi pembelajaran untuk kelas tinggi dan kelas awal. 

Keduanya merupakan proses berkesinambungan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran Bahasa Indonesia tentunya tidak 

biasa-biasa saja bahkan bisa dibilang cukup sulit karena setiap siswa memiliki 

pengalaman yang berbeda. Misalnya siswa diminta menulis sebuah cerita tentang 

mainan kesenangan. Sebelumnya anak tentunya telah memiliki bekal pelajaran 

menulis permulaan di kelas awal. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia akan disampaikan bersamaan dengan mata 

pelajaran lain sesuai pendekatan tematik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah 

pusat. Mengingat hal tersebut, guru hendaknya bisa menyusun persiapan 

pembelajaran dan pengajaran Bahasa Indonesia dengan baik. Oleh karena masalah 

persiapan pembelajaran itu selalu terkait dengan pendekatan, metode dan teknik 

maka masalah tersebut harus dikuasai oleh guru. Pembelajaran dengan berbagai 

teknik, metode, dan pendekatan yang akan memudahkan siswa memahami apa 

yang sedang dipelajari harus selalu diutamakan guru.  

 

A. Pendekatan dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar 

Pendekatan (approach) adalah cara memulai sesuatu atau cara memulai 

pengajaran bahasa. Pendekatan merupakan dasar teoretis untuk suatu metode. 

Secara lebih luas, pendekatan merupakan asumsi tentang bahasa, antara lain 

asumsi yang menganggap bahasa sebagai kebiasaan; ada pula yang 

menganggap bahasa sebagai suatu sistem komunikasi yang pada dasarnya 



 

 

dilisankan; dan ada lagi yang menganggap bahasa sebagai seperangkat 

kaidah. 

1. Pendekatan Kontekstual 

Johnson (Nurhadi, 2004:12) mengungkapkan sistem kontekstual 

adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik 

melihat makna dalam bahan yang mereka pelajari dengan cara 

menghubungkannya dengan konteks kehidupannya sehari-hari. 

Sementara, The Washington State Consortium for Contextual Teaching 

and Learning merumuskan pengajaran kontekstual adalah pengajaran 

yang memungkinkan peserta didik memperkuat, memperluas, dan 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademisnya dalam berbagai 

latar di sekolah dan di luar sekolah untuk memecahkan persoalan yang 

ada dalam dunia nyata. 

Nurhadi (2004:13) menyimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual 

adalah konsep belajar pasda saat guru menghadirkan dunia nyata ke 

dalam kelas dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupannya 

sehari-hari. Proses pembelajaran berlangsung secara alamiah dalam 

bentuk pesera didik bekerja dan mengalami, bukan berupa pemindahan 

pengetahuan dari guru kepada peserta didik. 

Johnson (Nurhadi, 2004:13-14) mengungkapkan bahwa 

karakteristik pendekatan kontekstual memiliki delapan komponen utama 

yaitu. 

a. Memiliki hubungan yang bermakna 

b. Melakukan kegiatan yang signifikan 

c. Belajar yang diatur sendiri 

d. Bekerja sama 

e. Berfikir kritis dan kreatif 

f. Mengasuh dan memelihara pribadi peserta didik 

g. Mencapai standar yang tinggi 

h. Menggunakan penilaian autentik 



 

 

Sementara, The Northwest Regional EducationLaboratory USA 

(dalam Nurhadi, 2004:14-15) mengidentifikasi adanya enam kunci dasar 

pembelajaran kontekstual yaitu. 

a. Pembelajaran bermakna 

b. Penerapan pengetahuan 

c. Berpikir tingkat tinggi 

d. Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar 

e. Responsif terhadap budaya 

f. Penilaian autentik 

Lebih kompleks lagi, karakteristik pendekatan kontekstual yang 

diungkapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2003:20-21) yaitu. 

a. Kerjasama 

b. Saling menunjang 

c. Menyenangkan 

d. Belajar dengan bergairah 

e. Pembelajaran terintegrasi 

f. Menggunakan berbagai sumber 

g. Peserta didik aktif 

h. Sharing dengan teman 

i. Peserta didik kritis 

j. Guru kreatif 

k. Dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya peserta 

didik, peta, gambar, artikel, dan sebagainya. 

l. Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor, melainkan hasil karya 

peserta didik, laporan hasil praktikum, karangan, dan sebagainya. 

Sesuai dengan komponen yang dimiliki oleh pendekatan 

kontekstual, maka sebuah kelas dikatakan menggunakan pendekatan 

tersebut jika mengggunakan ketujuh komponen yaitu konstruktivisme, 

menemukan, bertanya, masyarakar belajar, pemodelan, refleksi, dan 

asesmen autentik. Secara garis besar, langkah-langkah penerapan 

kontekstual di kelas sebagai berikut. 



 

 

a. Kembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan belajar lebih 

bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan 

mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. 

(komponen konstruktivisme). 

b. Laksanakan kegiatan menemukan sendiri untuk mencapai kompetisi 

yang diinginkan. (komponen inkuiri). 

c. Kembangkan sifat ingin tahu peserta didik dengan bertanya. 

(komponen bertanya). 

d. Ciptakan masyarakat belajar, kerja kelompok. (Komponen 

Masyarakat Belajar). 

e. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. (komponen 

pemodelan). 

f. Lakukan refleksi di akhir pertemuan, agar peserta didik merasa 

bahwa hari ini mereka belajar sesuatu. (komponen refleksi). 

g. Lakukan penilaian yang autentik dari berbagai sumber dan cara. 

(komponen asesmen autentik). 

2. Pendekatan Komunikatif 

Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang berlandaskan 

pada pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam 

berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran 

bahasa (Zuchdi dan Budiarsih, 1996/1997:33-34). Hal ini sesuai dengan 

yang dituntut baik oleh Kurikulum 1994 maupun oleh Kurikulum 2004, 

bahwa tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD tidak lagi untuk 

menciptakan bagaimana peserta didik memahami tentang bahasa, tetapi 

lebih ditekankan pada kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia 

secara lisan dan tulisan.  

Kompetensi berbahasa seseorang tidak memberikan pengaruh 

terhadap performansi berbahasanya atau sebaliknya. Pengetahuan 

kebahasaan bertalian dengan pengetahuan penutur terhadap bahasa 

sebagai suatu sistem dan merupakan kemampuan potensial dalam diri 

penutur. Melalui kemampuan potensial ini penutur dapat menciptakan 

tuturantuturan, biasanya berupa kalimat-kalimat. Oleh karena itu, dapat 



 

 

dikatakan bahwa kompetensi linguistik merupakan daya dorong untuk 

berbahasa secara kreatif. Pandangan tersebut diperluas oleh para pakar 

dari versi kuat. Jadi pembelajaran yang komunikatif adalah pembelajaran 

bahasa yang memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan yang 

memadai untuk mengembangkan kebahasaan dan mengunjukkan dalam 

kegiatan berbahasa, baik kegiatan produktif maupun reseptif sesuai 

denagn situasi yang nyata, bukan situasi buatan.yang terlepas dari 

konteks. 

Brumfit dan Finocchiaro (dalam Richards dan Rogers, 186:87) 

mengungkapkan ciri-ciri pendekatan komunikatif adalah. 

a. Makna merupakan hal yang terpenting. 

b. Percakapan harus berpusat di sekitar fungsi komunikatif dan tidak 

dihafalkan secara normal. 

c. Kontekstualisasi merupakan premis pertama. 

d. Belajar bahasa berarti belajar berkomunikasi. 

e. Dianjurkan berkomunikasi efektif. 

f. Latihan penubihan atau drill diperbolehkan, tetapi tidak 

memberatkan. 

g. Ucapan yang dapat dipahami diutamakan. 

h. Setiap alat bantu peserta didik diterima dengan baik. 

i. Segala upaya untuk berkomunikasi dapat didorong sejak awal. 

j. Penggunaan bahasa secara bijaksana dapat diterima bila memang 

layak. 

k. Terjemahan digunakan jika diperlukan peserta didik. 

l. Membaca dan menulis dapat dimulai sejak awal. 

m. Sistem bahasa dipelajari melalui kegiatan berkomunikasi. 

n. Komunikasi komunikatif merupakan tujuan. 

o. Variasi linguistik merupakan konsep inti dalam materi dan 

metodologi. 

p. Urutan ditentukan berdasarkan pertimbangan isi, fungsi, atau makna 

untuk memperkuat minat belajar. 



 

 

q. Guru mendorong peserta didik agar dapat bekerja sama dengan 

menggunakan bahasa itu. 

r. Bahasa diciptakan oleh peserta didik melalui mencoba dan mencoba. 

s. Kefasihan dan bahasa yang berterima merupakan tujuan utama, 

ketepatan dinilai dalam konteks bukan dalam keabstrakan. 

t. Peserta didik diharapkan berinteraksi dengan orang lain melalui 

kelompok atau pasangan, lisan dan tulis. 

u. Guru tidak bisa meramal bahasa apa yang akan digunakan peserta 

didinya. 

v. Motivasi intrinksik akan timbul melalui minat terhadap hal-hal yang 

dikomunikasikan. 

Robin dan Thompson (dalam Tarigan, 1990:201) mengemukakan 

bahwa ciri-ciri peserta didik yang sesuai dengan konsep pendekatan 

komunikatif adalah. 

a. Selalu berkeinginan untuk menafsirkan tuturan secara tepat. 

b. Berkeinginan agar bahasa yang digunakan selalu komunikatif. 

c. Tidak merasa malu jika berbuat kesalahan dalam berkomunikasi. 

d. Selalu menyesuaikan bentuk dan makna dalam berkomunikasi. 

e. Frekuensi latihan berbahasa lebih tinggi. 

f. Selalu memantau ujaran sendiri dan ujaran mitra bicaranya untuk 

mengetahui apakah pola-pola bahasa yang diucapkan tersebut dapat 

diterima dan dipahami oleh masyarakat. 

Berdasarkan konsep pendekatan komunikatif, guru bukanlah 

penguasa tunggal dalam kelas. Guru bukanlah satu-satunya pemberi 

informasi dan sumber belajar, akan tetapi guru juga sebagai penerima 

informasi dari peserta didik. Jadi pembelajaran didasarkan atas multi 

sumber. Sumber pembelajaran adalah guru, peserta didik, dan 

lingkungan. Lingkungan terdekat adalah kelas. Chandlin (dalam Tarigan, 

1990:201) menyebutkan dua peran guru dalam proses belajar-mengajar, 

yaitu: 



 

 

a. Pemberi kemudahan dalam proses komunikasi antara semua peserta 

didik dalam kelas, antara peserta didik dengan kegiatan 

pembelajaran, serta teks atau materi. 

b. Sebagai partisipan mandiri dalam kelompok belajar-mengajar. 

Implikasi dari kedua peran di atas menimbulkan peran-peran kecil 

lainnya, yaitu peran sebagai pengorganisasi, pembimbing, peneliti, dan 

pembelajar dalam proses belajar-mengajar. Materi pembelajaran 

dipersiapkan setelah guru mengadakan suatu analisis kebutuhan peserta 

didik. Keanekaragaman kebutuhan peserta didik ini ditampung guru dan 

dipertimbangkan dalam mempersiapkan materi pembelajaran. Implikasi 

dari keadaan ini adalah aktivitas peserta didik dalam kelas berorientasi 

pada peserta didik. Kedudukan materi pembelajaran ditekankan pada 

sesuatu yang menunjang komunikasi peserta didik secara aktif. 

Ada tiga jenis materi yang perlu dipertimbangakan (dalam Tarigan, 

1989), yaitu: 

a. materi yang berdasarkan teks, 

b. materi yang berdasarkan tugas, dan 

c. materi yang berdasarkan bahan yang otentik. 

Tarigan (1989 : 285) mengungkapkan bahwa metode-metode 

pembelajaran bahasa komunikatif dilandasi oleh teori pembelajaran yang 

mengacu pada tiga prinsip, yaitu: 

a. prinsip komunikasi, kegiatan-kegiatan yang melibatkan komunikasi 

nyata mampu mengembangkan proses pembelajaran, 

b. prinsip tugas, kegiatan-kegiatan tempat dipakainya bahasa untuk 

melaksanakan tugas-tugas yang bermakna dapat mengembangkan 

proses pembelajaran. 

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, Tarigan (1989 : 195) 

mengungkapkan materi pembelajaran bahasa hendaknya memungkinkan 

dapat diterapkannya metode permainan, simulasi, bermain peran, dan 

komunikasi pasangan. Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 

mewujudkan metode-metode tersebut adalah teknik drama. Penggunaan 

teknik drama dalam pembelajaran bahasa merupakan upaya guru peserta 



 

 

didik untuk “mengalami” secara langsung proses pembelajaran bahasa 

melalui peniruan. Diharapkan melalui pengalaman langsung tersebut 

tercipta komunikasi yang ideal antara guru dan peserta didik dan antara 

peserta didik dengan peserta didik. Masing-masing anggota kelas 

memiliki peran-peran tertentu sesuai dengan tuntutan drama. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Hamzah (1994:159) bahwa dengan berteater 

peserta didik diberi kesempatan untuk mengungkapkan pikiran dan 

perasaan secara maksimal, berekspresi, dan berakting, di samping 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bermain sehingga 

tidak merasa jenuh dalam proses belajar-mengajar. 

3. Pendekatan Tujuan 

Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap 

kegiatan belajar mengajar, yang harus dipikirkan dan ditetapkan lebih 

dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Dengan memperhatikan tujuan 

yang telah ditetapkan itu dapat ditentukan metode mana yang akan 

digunakan dan teknik pengajaran yang bagaimana yang diterapkan agar 

tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai. Jadi, proses belajar mengajar 

ditentukan oleh tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan itu 

sendiri. 

Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa kurikulum disusun 

berdasarkan suatu pendekatan. Seperti kita ketahui, kurikulum 1975 

merupakan kurikulum yang berorientasi pada pendekatan tujuan. Sejalan 

dengan hal itu, bidang-bidang studi pun orientasinya pada pendekatan 

tujuan; demikian pula bidang studi Bahasa Indonesia. Oleh karena 

orientasinya pada tujuan, maka pembelajarannya pun penekanannya pada 

tercapainya tujuan. 

Misalnya, untuk pokok bahasan menulis, tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan ialah "siswa mampu membuat karangan/cerita berdasarkan 

pengalaman atau informasi dari bacaan”. Berdasar pada pendekatan 

tujuan, maka yang penting ialah tercapainya tujuan, yakni siswa memiliki 

kemampuan mengarang. Adapun mengenai bagaimana proses 

pembelajarannya, bagaimana metodenya, bagaimana teknik 



 

 

pembelajarannya tidak merupakan masalah penting. Demikian pula kalau 

yang diajarkan pokok bahasan struktur, dengan tujuan "siswa memiliki 

pemahaman mengenai bentuk-bentuk kata Bahasa Indonesia.” 

Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pembelajaran morfologi 

bahasa Indonesia. Penerapan pendekatan tujuan ini sering dikaitkan 

dengan "cara belajar tuntas". Dengan "cara belajar tuntas", berarti suatu 

kegiatan belajar mengajar dianggap berhasil apabila sedikitnya 85% dari 

jumlah siswa yang mengikuti pelajaran itu menguasai minimal 75% dari 

bahan ajar yang diberikan oleh guru. Penentuan keberhasilan itu 

didasarkan hasil tes sumatif; jika sekurang-kurangnya 85% dari jumlah 

siswa dapat mengerjakan atau dapat menjawab dengan benar minimal 

75% dari soal yang diberikan oleh guru maka pembelajaran dapat 

dianggap berhasil. Dari berbagai pengertian dan pendapat di atas, kita 

dapat menyimpulkan bahwa pendekatan tujuan merupakan pendekatan 

yang menekankan pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

4. Pendekatan Struktural 

Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa, yang dilandasi oleh asumsi bahwa bahasa sebagai 

seperangkat kaidah, norma, dan aturan. Pendekatan struktural merupakan 

salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa, yang dilandasi oleh 

asumsi bahwa bahasa sebagai seperangkat kaidah, norma, dan aturan. 

Atas dasar anggapan tersebut timbul pemikiran bahwa pembelajaran 

bahasa harus mengutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata 

bahasa. Oleh sebab itu, pembelajaran bahasa perlu dititikberatkan pada 

pengetahuan tentang struktur bahasa yang tercakup dalam fonologi, 

morfologi, dan sintaksis dalam hal ini pengetahuan tentang pola-pola 

kalimat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting. Jelas bahwa 

aspek kognitif bahasa lebih diutamakan. 

Di samping mempunyai kelemahan, pendekatan ini juga memiliki 

kelebihan. Dengan pedekatan struktural, siswa akan menjadi cermat 

dalam menyusun kalimat, karena mereka memahami kaidah-kaidahnya. 

Misalnya saja, mereka mungkin tidak akan membuat kesalahan seperti di 



 

 

bawah ini. "Bajunya anak itu baru"."Di sekolahan kami mengadakan 

pertandingan sepak bola"."Anak-anak itu lari-lari di halaman". 

Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa, yang dilandasi oleh asumsi bahwa bahasa sebagai 

seperangkat kaidah, norma, dan aturan. 

 

 

5. Pendekatan Keterampilan Proses 

Dalam proses belajar atau belajar bagaimana belajar diperlukan 

keterampilan intelektual, keterampilan sosial, dan keterampilan fisik. 

Ketiga keterampilan inilah yang disebut keterampilan proses. Setiap 

keterampilan ini terdiri atas sejumlah keterampilan. Dengan perkataan 

lain keterampilan proses terdiri atas sejumlah sub keterampilan proses. 

Keterampilan proses berfungsi sebagai alat menemukan dan 

mengembangkan konsep. Konsep yang telah ditemukan atau 

dikembangkan berfungsi pula sebagai penunjang keterampilan proses. 

Interaksi antara pengembangan keterampilan proses dengan 

pengembangan konsep dalam proses belajar-mengajar menghasilkan 

sikap dan nilai dalam diri siswa. Tanda-tandanya terlihat pada diri siswa 

seperti, teliti, kreatif, kritis, objektif, tenggang rasa, bertanggung jawab, 

jujur, terbuka, dapat bekerja sama , rajin, dan sebagainya. 

Keterampilan proses dibangun oleh sejumlah keterampilan-

keterampilan. Karena itu pencapaian atau pengembangnya dilaksanakan 

dalam setiap proses belajar-mengajar dalam semua mata palajaran. Tidak 

ada satu pelajaran pun yang dapat mengembangkan keterampilan itu 

secara utuh. Karena itu pula, ada keterampilan yang cocok dikembangkan 

oleh pelajaran tertentu dan kurang cocok dikembangkan oleh mata 

pelajaran lainnya. Setiap mata pelajaran mempunyai karakteristik sendiri. 

Karena itu penjabaran keterampilan proses dapat berbeda pada setiap 

mata pelajaran. 

a. Mengamati 

1) Menatap: memperhatikan 



 

 

2) Membaca: memahami suatu bacaan 

3) Menyimak: memahami sesuatu yang dibicarakan orang lain 

b. Menggolongkan 

Mencari persamaan, perbedaan atau penggolongan (dapat berupa 

wacana, kalimat, dan kosa kata). 

c. Menafsirkan 

1) Menafsirkan: mencari atau menemukan arti, situasi, pola, 

kesimpulan dan mengelompokkan suatu wacana. 

2) Mencari dasar penggolongan: mengelompokkan sesuatu 

berdasarkan suatu kaidah, dapat berupa kata dasar, kata 

bentukan, jenis kata, pola kalimat ataupun wacana. 

3) Memberi arti: mencari arti kata-kata atau mencari pengertian 

sesuatu wacana kemudian mengutarakan kembali baik lisan 

maupun tertulis. 

4) Mencari hubungan situasi: mencari atau menebak waktu 

kejadian dari suatu wacana puisi. Menghubungkan antarsituasi 

yang satu dengan yang lain dari beberapa wacana. 

5) Menemukan pola: menentukan atau menebak suatu pola cerita 

yang berupa prosa maupun pola kalimat. 

6) Menarik kesimpulan: mengambil suatu kesimpulan dari suatu 

wacana secara induktif maupun deduktif. 

7) Menggeneralisasikan: mengambil kesimpulan secara induktif 

atau dari ruang lingkup yang lebih luas daripada menarik 

kesimpulan. 

8) Mengalisis: menganalisis suatu wacana berdasarkan paragraf, 

kalimat, dan unsur-unsur. 

d. Menerapkan 

Menggunakan konsep: kaidah bahasa dalam menyusun dapat 

berupa penulisan wacana, karangan, surat-menyurat, kalimat-

kalimat, kata bentukan dengan memperhatikan ejaan/kaidah bahasa. 

e. Mengkomunikasikan 



 

 

1) Berdiskusi: melakukan diskusi dan tanya jawab dengan 

memakai argumentasi/ alasan-alasan dan bukti-bukti untuk 

memecahkan suatu masalah. 

2) Mendeklamasikan: melakukan deklamasi suatu puisi dengan 

menjiwai sesuatu yang dideklamasikan (dapat dengan 

menggerakkan anggota badan, kepala, pandangan mata, atau 

perubahan air muka). 

3) Dramatisasi: menirukan sesuatu perilaku dengan penjiwaan 

yang mendalam. 

4) Bertanya: mengajukan berbagai jenis pertanyaan yang mengarah 

kepada: pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, 

atau evaluasi. 

5) Mengarang: menulis sesuatu dapat dengan melihat objeknya 

yang nyata dulu dengan bantuan gambar atau tanpa bantuan apa-

apa. 

6) Mendramakan/bermain drama: memainkan sesuatu teks cerita 

persis seperti apa yang tertera pada bacaan. 

7) Mengungkapkan/melaporkan sesuatu dalam bentuk lisan dan 

tulisan:  melaporkan darmawisata, pertandingan, peninjauan ke 

lapangan, dan sebagainya. 

6. Pendekatan Whole Language 

Whole language dapat dinyatakan sebagai perangkat wawasan yang 

mengarahkan kerangka pikir praktisi dalam menentukan bahasa sebagai 

meteri pelajaran, isi pembelajaran, dan proses pembelajaran. 

Pengembangan wawasan whole language diilhami konsep 

konstrutivisme, language experience approach (LEA), dan 

progresivisme dalam pendidikan. Wawasan yang dikembangkan 

sehubungan dengan bahasa sebagai materi pelajaran dan penentuan isi 

pembelajarannya diwarnai oleh fungsionalisme dan semiotika (Edelsky, 

Altwerger, dan Flores, 1991). Sementara itu, prinsip dan penggarapan 

proses pembelajarannya diwarnai oleh progresivisme dan 

konstruktivisme menyatakan bahwa siswa membentuk sendiri 



 

 

pengetahuannya melalui peran aktifnya dalam belajar secara utuh (whole) 

dan terpadu (integrated) (Roberts, 1996). 

Siswa termotivasi untuk belajar jika mereka melihat bahwa yang 

dipelajarinya itu diperukan oleh mereka. Guru berkewajiban untuk 

menyediakan lingkungan yang menunjang untuk siswa agarmereka dapat 

belajar dengan baik. Fungsi guru dalam kelas whole language berubah 

dari desiminator informasi menjadi fasilitor (Lame & Hysith, 1993). 

Penentuan isi pembelajaran dalam perspektif whole language diarahkan 

oleh konsepsi tentang kebahasaan dan nilai fungsionalnya bagi pebelajar 

dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Berdasarkan konsepsi bahwa pengajaran bahasa mesti didasarkan 

pada kenyataan penggunaan bahasa, maka isi pembelajaran bahasa 

diorientasikan pada topik pengajaran (1) membaca, (2) menulis, (3) 

menyimak, dan (4) wicara. Ditinjau dari nilai fungsionalnya dalam 

kehidupan, penguasaan yang perlu dijadikan fokus dan perlu 

dikembangkan adalah penguasaan kemampuan membaca dan menulis. 

Sebab itulah konsep literacy (keberwacanaan) dalam persfektif whole 

language yang hanya dihubungkan dengan perihal membaca dan menulis 

(Au, mason, dan Scheu, 1995, Eanes, 1997). Ditinjau dari konsepsi 

demikian, topik pengajaran menyimak, wicara, membaca, dan menulis 

tidak harus digarap secara seimbang karena alokasi waktu pengajaran 

mesti lebih banyak digunakan untuk pembelajaran membaca dan 

menulis. 

Whole language adalah cara untuk menyatukan pandangan tentang 

bahasa, tentang pembelajaran, dan tentang orang-orang yang terlibat 

dalam pembelajaran. Dalam hal ini orang-orang yang dimaksud adalah 

siswa dan guru.Menurut Routman dan Froese (1991) dalam Suratinah 

dan Teguh Prakoso (2003: 2.3) ada delapan komponen whole language, 

yaitu reading aloud, sustained silent reading, shared reading, journal 

writing, guided reading, guided writing, independent reading, dan 

independent writing. Namun sesuai dengan definisi whole language yaitu 

pembelajaran bahasa yang disajikan secara utuh dan tidak terpisah-pisah, 



 

 

maka dalam menerapkan setiap komponen whole language di kelas harus 

pula melibatkan semua keterampilan dan unsur bahasa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

a. Reading Aloud 

Reading aloud adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh 

guru dan siswa. Guru dapat menggunakan bacaan yang terdapat 

dalam buku teks atau buku cerita lainnya dan membacakannya 

dengan suara keras dan intonasi yang benar sehingga setiap siswa 

dapat mendengarkan dan menikmati ceritanya. Kegiatan ini sangat 

bermanfaat terutama jika dilakukan di kelas rendah. Manfaat yang 

didapat dari reading aloud antara lain meningkatkan keterampilan 

menyimak, memperkaya kosakata, membantu meningkatkan 

membaca pemahaman, dan yang tidak kalah penting adalah 

menumbuhkan minat baca pada siswa. 

b. Sustained Silent Reading 

Sustained Silent Reading (SSR) adalah kegiatan membaca 

dalam hati yang dilakukan oleh siswa. Dalam kegiatan ini 

kesempatan untuk memilih sendiri buku atau materi yang akan 

dibacanya. Pada kegiatan ini guru memberikan kebebasan kepada 

siswa untuk memilih bahan bacaan yang sesuai dengan kemampuan 

mereka sendiri sehingga mereka dapat menyelesaikan membaca 

bacaan tersebut. Guru dalam hal ini sedapat mungkin menyediakan 

bahan bacaan yang menarik dari berbagai buku atau sumber 

sehingga memungkinkan siswa memilih materi bacaan. Guru dapat 

memberi contoh sikap membaca dalam hati yang baik sehingga 

mereka dapat meningkatkan kemampuan membaca dalam hati untuk 

waktu yang cukup lama. 

Pesan yang ingin disampaikan kepada siswa melalui kegiatan 

ini adalah (a) membaca adalah kegiatan penting yang 

menyenangkan; (b) membaca dapat dilakukan oleh siapa pun; (c) 

membaca berarti kita berkomunikasi dengan pengarang buku 

tersebut; (d) siswa dapat membaca dan berkonsentrasi pada 



 

 

bacaannya dalam waktu yang cukup lama; (e) guru percaya bahwa 

siswa memahami apa yang mereka baca; dan (f) siswa dapat berbagi 

pengetahuan yang menarik dari materi yang dibacanya setelah 

kegiatan SSR berakhir. 

c.  Journal Writing 

Salah satu cara yang dipandang cukup efektif untuk 

meningkatkan keterampilan siswa menulis adalah dengan 

mengimplementasikan pembelajaran menulis jurnal atau menulis 

informal. Melalui menulis jurnal, siswa dilatih untuk lancar 

mencurahkan gagasan dan menceritakan kejadian di sekitarnya tanpa 

sekaligus memikirkan hal-hal yang bersifat mekanik. Tompkins 

(1991:210) menyatakan bahwa penekanan pada hal-hal yang bersifat 

mekanik membuat tulisan mati karena hal tersebut tidak 

mengizinkan gagasan siswa tercurah secara alami. Dengan demikian, 

siswa dapat bebas mencurahkan gagasan tanpa merasa cemas dan 

tertekan memikirkan mekanik tulisannya. 

Banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari kegiatan menulis 

jurnal ini. Manfaat tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 

1) Meningkatkan kemampuan menulis. 

2) Meningkatkan kemampuan membaca. 

3) Menumbuhkan keberanian menghadap risiko. 

4) Memberi kesempatan untuk membuat refleksi. 

5) Memvalidasi pengalaman dan perasaan pribadi.  

6) Memberikan tempat yang aman dan rahasia untuk menulis. 

7) Meningkatkan kemampuan berpikir.  

8) Meningkatkan kesadaran akan peraturan menulis. 

9) Menjadi alat evaluasi. 

10) Menjadi dokumen tertulis.  

d. Shared Reading 

Shared reading ini adalah kegiatan membaca bersama antara 

guru dan siswa dan mereka harus mempunyai buku untuk dibaca 



 

 

bersama. Kegiatan ini dapat dilakukan baik di kelas rendah maupun 

di kelas tinggi. Ada beberapa cara melakukan kegiatan ini yaitu: 

1) guru membaca dan siswa mengikutinya (untuk kelas rendah), 

2) guru membaca dan siswa menyimak sambil melihat bacaan yang 

tertera pada buku; dan 

3) siswa membaca bergiliran. 

Maksud kegiatan ini adalah: 

1) sambil melihat tulisan, siswa berkesempatan untuk 

memperhatikan guru membaca sebagai model; 

2) memberikan kesempatan untuk memperlihatkan keterampilan 

membacanya; dan 

3) siswa yang masih kurang terampil dalam membaca mendapat 

contoh membaca yang benar. 

e. Guided Reading 

Dalam guided reading, guru lebih berperan sebagai model 

dalam membaca, dalam guided reading atau disebut juga membaca 

terbimbing guru menjadi pengamat dan fasilator. Dalam membaca 

terbimbing penekanannya bukan dalam cara membaca itu sendiri 

tetapi lebih pada membaca pemahaman. Dalam guided reading 

semua siswa membaca dan mendiskusikan buku yang sama. Guru 

melemparkan pertanyaan yang meminta siswa menjawab dengan 

kritis, bukan sekedar pertanyaan pemahaman. Kegiatan ini 

merupakan kegiatan membaca yang penting dilakukan di kelas. 

f. Guided Writing 

Guided writing atau menulis terbimbing seperti dalam 

membaca terbimbing, dalam menulis terbimbing peran guru adalah 

sebagai fasilator, membantu siswa menemukan apa yang ingin 

ditulisnya dan bagaimana menulisnya dengan jelas, sistematis, dan 

menarik. Guru bertindak sebagai pendorong bukan pengatur, sebagai 

pemberi saran bukan pemberi petunjuk. Dalam kegiatan ini proses 

writing seperti memilih topik, membuat draf, memperbaiki, dan 

mengedit dilakukan sendiri oleh siswa. 



 

 

g. Independent Reading 

Independent reading atau membaca bebas adalah kegiatan 

membacayang memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menentukan sendiri materi yang ingin dibacanya. Membaca bebas 

merupakan bagian integral dari whole language. Dalam independent 

reading siswa bertanggung jawab terhadap bacaan yang dipilihnya 

sehingga peran guru pun berubah dari seorang pemprakasa, model, 

dan pemberi tuntunan menjadi seorang pengamat, fasilator, dan 

pemberi respon. Inti dari independent reading adalah membantu 

siswa meningkatkan kemampuan pemahamannya, mengembangkan 

kosa kata, melancarkan membaca, dan secara keseluruhan 

memfasilitasi membaca. 

h. Independent Writing 

Independent writing atau menulis bebas bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan menulis, meningkatkan kebiasaan 

menulis, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dalam 

menulis bebas siswa mempunyai kesempatan untuk menulis tanpa 

ada intervensi dari guru. Siswa bertanggung jawab sepenuhnya 

dalam proses menulis. Jenis menulis yang termasuk dalam 

independent writing antara lain menulis jurnal dan menulis respon. 

Ada tujuh ciri yang menandakan kelas whole language, yaitu. 

1) Kelas yang menerapkan whole language penuh dengan barang 

cetakan. 

2) Guru berperan sebagai model, guru menjadi contoh perwujudan 

bentuk aktivitas berbahasa yang ideal, dalam kegiatan membaca, 

menulis, menyimak, dan wicara. 

3) Siswa bekerja dan belajar sesuai dengan tingkat kemamapuannya. 

4) Siswa berbagi tanggung jawab dalam pembelajaran. 

5) Siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran bermakna. 

6) Siswa berani mengambil resiko dan bebas bereksperimen. 

7) Siswa mendapatkan balikan (feedback) positif baik dari guru 

maupun temannya. 



 

 

Dari ketujuh ciri tersebut dapat dilihat bahwa siswa berperan aktif 

dalam pembelajaran. Guru tidak perlu lagi berdiri di depan kelas 

meyampaikan materi. Sebagai fasilitator guru berkeliling kelas 

mengamati dan mencatat kegiatan siswa, dalam hal ini guru menilai 

siswa secara informal.  

Penilaian dalam kelas whole language, guru senantiasa 

memperhatikan kegiatan yang dilakukan siswa. Secara informal, selama 

pembelajaran berlangsung, guru memperhatikan siswa menulis, 

mendengarkan, siswa berdiskusi baik dalam kelompok ataupun diskusi 

kelas. Ketika siswa bercakap-cakap dengan temannya atau dengan guru, 

penilaian juga dilakukan, bahkan guru juga memberikan penilaian saat 

siswa bermain selama waktu istirahat. 

Penilaian juga berlangsung ketika siswa dan guru mengadakan 

konferensi. Walaupun guru tidak terlihat membawa-bawa buku nilai, 

namun guru menggunakan alat penilaian seperti format observasi dan 

catatan anekdot. Dengan kata lain, dalam kelas whole language guru 

memberikan penilaian pada siswa selama proses pembelajarn 

berlangsung. Selain penilaian informal, penilaian juga dilakukan dengan 

menggunakan portofolio. Portofolio adalah kumpulan hasil kerja siswa 

selama kegiatan pembelajaran. Dengan portofolio perkembangan siswa 

dapat terlihat secara otentik. 

7. Pendekatan Terpadu 

Pendekatan terpadu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia berarti 

pendekatan yang pelaksanaannya memadukan aspek-aspek bahasa. 

Aspek-aspek bahasa tersebut di dalam praktik berbahasa selalu 

digunakan secara bersama dan terpadu, baik aspek-aspek kebahasaan 

maupun aspek-aspek keterampilan berbahasa. Bahkan dengan bidang-

bidang lain, bahasa selalu menyatu di dalam pemakaian. 

Pembelajaran bahasa secara terpadu menaruh penghargaan 

terhadap bahasa, dan dengan seksama meningkatkan penguasaan bahasa 

siswa (Yeager, 1991). Hal-hal penting yang terjadi di dalam kelas dengan 

bahasa terpadu menurut Yeager adalah sebagai berikut. 



 

 

a. Siswa banyak bergaul dengan literatur (bacaan) 

b. Siswa merasakan peningkatan dalam belajarnya dan memperlihatkan 

kesanggupan belajar yang tinggi.  

c. Guru-guru berinteraksi dengan siswa, baik sebagai pembaca maupun 

sebagai penulis.  

d. Guru memperlihatkan perhatiannya terhadap bacaan dan penulisan 

pada umumnya.  

 

B. Metode dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar 

Menurut KBBI (W.J.S. Poerwadarminta), 1. metode adalah cara yang 

telah teratur dan telah terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud (dalam 

ilmu pengetahuan dsb); cara menyelidiki (mengajar dsb); misal berbagai- 

untuk menyelidiki sejarah kebudayaan. 2. Buku pelajaran (cara belajar); misal 

menggambar.Menurut KBBI (M. Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja), metode 

adalah cara sistematis dan terpikir secara baik untuk mencapai tujuan; 

prinsip-prinsip dan praktek-praktek pengajaran bahasa. 

Menurut Nana Sudjana (2005:76), metode pembelajaran memiliki 

pengertian sebagai cara yang digunakan seorang pendidik atau dalam hal ini 

guru dalam menjalankan fungsinya berinteraksi dengan anak didiknya pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan menurut M. Sobri Sutikno 

(2009:88), metode pembelajaran merupakan cara-cara menyajikan materi 

pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi iproses pembelajaran 

pada diri siswa dalam upaya mencapai tujuan. (www.anneahira.com) 

Dalam dunia pengajaran, metode adalah rencana penyajian bahan yang 

menyeluruh dengan urutan yang sistematis berdasarkan pendekatan tertentu. 

Jadi metode merupakan cara melaksanakan pekerjaan, sedangkan pedekatan 

bersfat filosofis/ aksioma. Karena itu dari suatu pendekatan dapat tumbuh 

beberapa metode. Misalnya dari aural-oral approach (mendengar berbicara) 

dapat tumbuh metode mimikri-memorisasi, metode pattern-practice (pola-

pola praktis), dan metode lainnya yang mengutamakan kemampuan 

berbahasa, khususnya kemampuan berbicara (bahasa lisan) melalui latihan 

intensif (drill). Cognitive cove learning theory melahirkan metode gramatika-



 

 

terjemaham yang mengutamakan penguasaan kaidah tata bahasa dan 

pengetahuan tata bahasa. 

Pada hakikatnya, metode terdiri atas empat langkah yaitu seleksi, gradasi, 

presentasi, dan repetisi. Unsur seleksi dan gradasi materi pelajaran merupakan 

unsure yang tak terpisahan dengan unsure presentasi dan repetisi dalam 

membentuk suatu metode mengajar (Mackey dalam Subana, 20, 20). Metode 

pembelajaran bahasa Membaca Permulaan di kelas rendah adalah sebagai 

berikut. 

1. Metode Eja/Abjad 

Metode ini merupakan metode yang sudah sangat tua. Pelajaran 

pertama dimulai dengan pengenalan abjad “a”, “be”, “ce”, “de”, dan 

seterusnya. Guru sering mengajarkannya melalui lagu ABC. Lagu ini ada 

dalam berbagai bahasa setelah siswa menguasai huruf-huruf itu.Guru 

merangkai huruf-huruf konsonan dengan huruf vokal menjadi sukukata. 

Suku-suku kata dirangkai menjadi kata, dan kata-kata dirangkaikan 

menjadi kalimat. 

Penggunaan metode ini kerap kali menimbulkan kecenderungan 

mengeja, yaitu membaca huruf demi huruf. Kecenderungan ini 

menghambat proses penguasaan kemampuan membaca permulaaan. 

B, a  ba (dibaca be. A ba) 

D, u  du (dibaca de. U du) 

Ba-du dilafalkan badu 

2. Metode Bunyi 

Metode ini juga merupakan metode yang sudah sangat tua. 

Pelaksanaannya hampir sama dengan metode abjad. Namun, huruf-huruf 

tidak disebut dengan nama abjadnya, melainkan nama bunyinya. Jadi, 

huruf “m” tidak diucapkan sebagai [ɛm] atau [ɚm] melainkan [m]. 

Bunyi-bunyi konsonan dirangkai dengan bunyi vokal sehingga 

membentuk suku kata. Suku kata dirangkai menjadi kata, dan akhirnya 

kata-kata dirangkai menjadi kalimat. Baik metode abjad maupun metode 

bunyi sering menggunakan kata-kata lepas untuk latihan membaca.  

ma – ma  ru – sa 



 

 

ma –na   ra – si 

na – ma  dan seterusnya. 

i – na 

a – na 

ni – na 

3. Metode suku kata dan metode kata 

Metode ini diawali dengan pengenalan suku kata,seperti ba, bi, bu, 

be, bo, ca, ci, cu, ce, co, dan seterusnya. Suku kata tersebut kemudian 

dirangkaikan menjadi kata-kata bermakna. Sebagai contoh, dari daftar 

suku kata tadi, guru dapat membuat berbagai variasi paduan suku kata 

menjadi kata-kata bermakna. Misalnya: 

ba – bi  cu – ci  da – da   ka – ki  

ba – bu  ca – ci   du – da   ku – ku  

bi – bi  ci – ca   da – du   ka – ku  

ba – ca  ka – ca  du – ka   ku – da 

Kemudian suku kata dirangkai menjadi kata kemudian menjadi 

kalimat sederhana. Contoh perangkaian kata menjadi kalimat dimaksud, 

seperti tampak pada contoh di bawah ini. 

ka – ki   ku – da  

ba – ca   bu – ku  

cu –ci   ka – ki (dan seterusnya) 

Proses perangkaian suku kata menjadi kata, kata menjadi kalimat 

sederhana, kemudian ditindaklanjuti dengan proses pengupasan atau 

penguraian bentuk-bentuk tersebut menjadi satuan bahasa terkecil di 

bawahnya, yakni dari kalimat ke dalam kata dan kata ke dalam suku-suku 

kata. Proses pembelajaran MMP yang melibatkan kegiatan merangkai 

dan mengupas, kemudian dilahirkan istilah lain untuk metode ini, yakni 

Metode Rangkai Kupas. 

Jika kita simpulkan, langkah-langkah pembelajaran MMP dengan 

metode suku kata adalah: 

a. tahap pertama, pengenalan suku-suku kata, 

b. tahap kedua, perangkaian suku-suku kata menjadi kata, 



 

 

c. tahap ketiga, perangkaian kata menjadi kalimat sederhana, dan 

d. tahap keempat, pengintegrasian kegiatan perangkaian dan 

pengupasan (kalimat  kata-kata  suku-suku kata) 

Proses pembelajaran MMP dengan metode ini melibatkan 

serangkaian proses “pengupasan” dan “perangkaian”. Oleh karena itu, 

metode ini dikenal juga sebagai “Metode Kupas Rangkai”. Sebagian 

orang menyebutnya “Metode Kata” atau “Metode Kata Lembaga”. 

4. Metode Global 

Global memiliki arti secara utuh atau bulat. Yang disajikan pertama 

kali dalam metode global kepada murid adalah kalimat seutuhnya. 

Kalimat tersebut dituliskan di bawah gambar yang sesuai dengan isi 

kalimatnya. Gambar itu ditujukkan untuk mengingatkan siswa kepada 

kalimat yang ada di bawahnya. Setelah berkali-kali membaca, murid 

dapat membaca kalimat-kalimat itu secara global tanpa gambar. 

Sebagai contoh, di bawah ini bahan ajar untuk MMP yang 

menggunakan metode global. 

a. Memperkenalkan gambar dan kalimat. 

b. Menguraikan salah satu kalimat menjadi kata; kata menjadi suku 

kata; suku kata menjadi huruf-huruf. 

ini mama 

i n i m a m a 

i-ni ma-ma 

i-n-i m-a-m-a 

5. Metode Struktural Analisis Sintesis (SAS) 

Metode SAS diawali dengan perkenalan struktur kalimat pada anak. 

Kemudian anak diajak untuk melakukan proses analitik untuk mengenal 

konsep kata.kalimat utuh yang diperkenalkan pada anak untuk pertama 

kali akan diuraikan ke dalam satuan-satuan bahasa yang lebih kecil di 

sebut kata hingga sampai pada wujud satuan bahasa terkecil yang tidak 

bisa diuraikan lagi yakni huruf. Jika dituliskan proses 

penguraian/penganaliosisan dalam  pembelajaran Membaca Menulis 

Permulaan dengan metode SAS adalah sebagai berikut: 



 

 

a. kalimat menjadi kata-kata 

b. kata menjadi suku-suku kata 

c. suku kata menjadi huruf-huruf 

Metode SAS ini berperan baik untu siswa. Berpikir secara analisis-

sintesis dapat memberikan arah pada pemikiran yang tepat sehingga 

murid dapat mengetahui kedudukan dirinya dalam hubungannya dengan 

masyarakat dan alam sekitar. Selain itu metode SAS sejalan dengan 

prinsip linguistik yang memandang satuan bahasa terkecil yang 

bermakna untuk berkomunikasi sebagai kalimat. Kalimat dibentuk oleh 

satuan-satuan bahasa di bawahnya yaitu kata, suku kata, fonem (huruf-

huruf). Metode ini juga menyajikan  bahan pelajaran yang sesuai dengna 

perkembangan dan pengalaman bahasa siswa yang selaras dengan situasi 

lingkungannya. Metode ini sesuai dengan prinsip inkuiri sehingga siswa 

akan merasa lebih percaya diri atas kemampuannya. (Hairuddin, 2008) 

C. Teknik dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar 

Teknik adalah aktivitas tertentu yang diterapkan di dalam kelas yang 

sesuai dengan metode dan sesuai pula dengan pendekatan. Teknik bersifat 

implementasional sebab teknik merupakan implementasi perencanaan 

pengajaran di depan kelas atau aplikasi dari metode di dalam pembelajaran. 

Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang 

telah disusun (dalam metode), berdasarkan pendekatan yang dianut. Teknik 

yang digunakan oleh guru bergantung pada kemampuan guru untuk 

berinovasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan berhasil 

dengan baik. Dalam menentukan teknik pembelajaran ini, guru perlu 

mempertimbangkan situasi kelas, lingkungan, kondisi siswa, sifat-sifat siswa, 

dan kondisi-kondisi yang lain. Jadi, teknik pembelajaran yang digunakan oleh 

guru dapat bervariasi, dimana untuk metode yang sama dapat digunakan 

teknik pembelajaran yang berbeda-beda, bergantung pada berbagai faktor 

tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa teknik pembelajaran 

adalah cara yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar untuk memperoleh hasil yang optimal. Teknik pembelajaran 



 

 

ditentukan berdasarkan metode yang digunakan, dan metode disusun 

berdasarkan pendekatan yang dianut. Dengan kata lain, pendekatan menjadi 

dasar penentuan teknik pembelajaran. Oleh karenanya, dari suatu pendekatan 

dapat diterapkan teknik pembelajaran yang berbeda-beda. Berikut ini adalah 

teknik-teknik yang biasa digunakan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia.  

1. Teknik pembelajaran menyimak 

a. Simak-ulang ucap 

Teknik simak – ulang ucap biasanya digunakan dalam melatih 

siswa melafalkan dengan tepat unit-unit bahasa mulai dari unit 

terkecil sampai unit terbesar misalnya fonem, kata, kelompok kata, 

kalimat, dan paragraf atau wacana pendek.Model ucapan yang akan 

diperdengarkan dan tiru oleh siswa harus dipersiapkan secara cermat 

oleh guru. Bila memungkinkan guru dapat merekam model itu dalam 

pita rekaman. 

b. Simak-tulis (dikte) 

Teknik simak – tulis dikenal juga dengan dikte. Latihan dikte 

menuntut keseriusan siswa seperti memusatkan perhatian, mengenali 

fonem, tanda-tanda baca, penulisan huruf besar, membedakan ujaran 

langsung dan tak langsung, memperhatikan permulaan atau akhir 

paragraf dsb. 

c. Simak-kerjakan 

Teknik simak-kerjakan dalam pengajaran menyimak digunakan 

dalam memperkenalkan dan membiasakan siswa akan suruhan atau 

perintah. Biasanya suruhan atau perintah itu tersirat dalam kata kerja 

dasar, kata kerja berakhiran –kan, -i, atau –lah. Model suruhan atau 

perintah dipersiapkan oleh guru lalu disampaikan secara lisan kepada 

siswa. 

d. Simak-terka 

Dalam teknik simak-terka, guru menyiapkan deskripsi suatu 

benda tanpa menyebutkan nama bendanya. Deskripsi tersebut 

disampaikan secara lisan kepada siswa, kemudia siswa diminta 

menerka nama benda itu. 



 

 

e. Memperluas kalimat 

Guru mengucapkan kalimat sederhana. Siswa menirukan ucapan guru. 

Guru mengucapkan kata atau kelompok kata. Siswa menirukan ucapan 

guru. Selanjutnya siswa disuruh menghubungkan ucapan yang pertama dan 

kedua sekaligus, sehingga menjadi kalimat yang panjang. 

f. Menyelesaikan cerita 

Guru bercerita siswa menyimak cerita tersebut dengan seksama. Guru 

berhenti bercerita, ceritanya baru sebagian. Cerita dilanjutkan oleh anak 

secara bergilir sampai cerita itu selesai sebagai suatu keutuhan. Cerita 

seperti ini seolah memaksa siswa untuk menyimak dengan teliti jalan 

ceritanya sambil menghayati cerita tersebut karena siswa dituntut 

menyelesaikan cerita secara bergilir. 

g. Membuat rangkuman 

Merangkum berarti menyingkat atau meringkas dari bahan yang telah 

disimak. Dengan kata lain menyimpulkan bahan simakan secara singkat 

dan kata-katanya sendiri. Siswa mencari intisari bahan yang disimaknya. 

Bahan yang disimak sebaiknya wacana yang pendek dan sederhana sesuai 

dengan tingkat kematangan anak. 

h. Menemukan benda 

Guru menyiapkan sejumlah benda. Benda itu sebaiknya yang 

sudah dikenal siswa. Benda-benda dimasukkan ke dalam kotak 

terbuka. Guru menyebutkan nama benda, siswa mencari bendanya 

dalam kotak dan menunjukkan kepada guru atau temannya. 

i. Bisik berantai 

Guru membisikkan suatu pesan kepada seorang siswa. Siswa tersebut 

membisikkan pesan itu kepada siswa kedua. Siswa kedua membisikkan 

pesan itu kepada siswa ketiga. Begitu seterusnya. Siswa terakhir 

menyebutkan pesan itu dengan suara jelas di depan kelas. Guru memeriksa 

apakah pesan itu benar-benar sampai pada siswa terakhir atau tidak. 

j. Melanjutkan cerita 

Kelas dibagi atas beberapa kelompok. Satu kelompok 

beranggotakan empat orang. Orang pertama dalam satu kelompok 

bercerita, tetapi ceritanya beru sebagian; dilanjutkan dengan oleh 

anggota kedua, dan ketiga, kemudian disudahi oleh siswa terakhir. 



 

 

k. Parafrase 

Parafrase berarti alih bentuk. Dalam pembelajaran bahasa, paraprase 

biasanya diwujudkan dalam bentuk pengalihan bentuk puisi ke prosa atau 

memprosakan sebuh puisi.  Guru mempersiapkan puisi sederhana yang 

sekiranya sesuai dengan karakteristik kelas yang dibelajarkan. Puisi 

tersebut dibacakan kepada siswa dan siswa menyikam dengan seksama. 

Pembacaan puisi tersebut hendaknya dengan jeda yang jelas dan intonasi 

yang tepat. Setelah selesai siswa disuruh bercerita isi puisi dengan 

bahasanya sendiri dalam bentuk prosa. 

l. Kata kunci 

Metode identifikasi tema, kalimat topik, dan kata kunci ini pada 

prinsipnya sama. Perbedaannya terletak pada materi yang harus 

diidentifikasi. Identifikasi tema untuk sebuah wacana atau cerita. Siswa 

disuruh menerka tema atau topik maupun judulnya. Kalimat topik untuk 

semua paragraf. Sedangkan kata kunci untuk sebuah kalimat. Apabila hal 

ini belum dapat dilaksanakan, guru dapat melatih siswa dengan cara 

memberikan pertannyaan yang memancing ke arah pengidentifikasian yang 

tepat. Hal ini juga baik untuk mengembangkan diskusi kelas/kelompok, 

yang berarti pula memupuk kerjasama antar siswa. 

2. Teknik pembelajaran berbicara 

a. Ulang-ucap 

Teknik ulang  ucap  menggunakan suara guru atau rekaman 

suara guru sebagai sumber belajar siswa. Model pengucapan yang di 

ucapkan guru atau rekaman yang diperdengarkan kepada siswa harus 

dipersiapkan dengan teliti. Suara yang digunakan harus jelas, 

intonasi cepat, dan kecepatan berbicara normal. Siswa diminta untuk 

mendengarkan dengan teliti lalu mengucapkan kembali sesuai 

dengan model. 

b. Lihat-ucapkan 

Teknik lihat-ucapkan menggunakan sebuah objek atau benda 

sebagai sumber belajar siswa. Guru memperlihatkan kepada siswa 

benda tertentu kemudian siswa menyebutkan nama benda tersebut, 

benda-benda yang diperlihatkan disesuaikan dengan lingkungan 



 

 

siswa.  Bila bendanya tidak ada atau tidak memungkinkan di bawah 

kelas, benda tersebut dapat diganti oleh tiruannya atau gambarnya. 

c. Memerikan 

Memerikan berarti menjelaskan, menerangkan, melukiskan 

ataumendeskripsikan sesuatu. Siswa disuruh memperlihatkan sesuatu 

berupa benda atau gambar, kesibukan lalu lintas, melihat 

pemandangan atau gambar secara teliti. Kemudian siswa diminta 

memerikan sesuatu yang telah dilihatnya. 

d. Menjawab pertanyaan 

Siswa yang susah atau malu berbicara, dapat dipancing untuk 

berbicaradengan menjawab pertanyaan mengenai dirinya, misalnya 

mengenai nama, usia, tempat tinggal, pekerjaaan orang tua, dan 

sebagainya. 

e. Bertanya 

Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

merupakan salahsatu cara agar siswa berlatih berbicara.  Melalui 

pertanyaan siswa dapat menyatakan keingintahuannya terhadap 

sesuatu hal. Tingkat atau jenjang pertanyaan yang diutarakan 

melambangkan tingkat kedewasaan siswa. Melalui pertanyaan-

pertanyaan yang sistematis siswa dapat menemukan sesuatu yang 

diinginkannya. 

f. Pertanyaan menggali 

Pertanyaan menggali merupakan teknik yang ditujukan untuk 

memancing siswa agar berbicara. Guru memulai dengan mengajukan 

pertanyaan kepada siswa yang bersifat menggali dan memancing 

siswa untuk berbicara. Selain itu, pertanyaan menggali juga 

digunakan untuk menilai kedalaman dan keluasan pemahaman siswa 

terhadap sesuatu masalah.  Contohnya, membuat pertanyaan “Apa 

dampak penggunaan obat-obatan terlarang?” Pertanyaan ini akan 

menggali imajinasi siswa untuk mencari dampak penggunaan obat-

obatan terlarang. 

g. Melanjutkan cerita 



 

 

Dalam pembelajaran ini guru menyiapkan cerita yang belum 

selesai. Parasiswa disuruh melanjutkan cerita yang tidak selesai 

seorang demi seorang paling banyak lima orang. Pada bagian akhir 

kegiatan memeriksa jalan cerita apakah sistematis, logis, atau padu. 

h. Menceritakan kembali 

Pembelajaran berbicara dengan teknik menceritakan kembali 

dilakukandengan cara siswa membaca bahan itu dengan seksama.  

Kemudian guru meminta siswa menceritakan kembali isi bacaan 

dengan kata-kata sendiri secara singkat. 

i. Percakapan 

Percakapan adalah pertukaran pikiran atau pendapat mengenai 

suatu topikantardua orang atau lebih. Dalam percakapan ada dua 

kegiatan yaitu menyimak dan berbicara silih berganti. Suasana dalam 

percakapan biasanya akrab, spontan, dan wajar. Topik pembicaraan 

adalah hal yang diminati bersama.  Percakapan merupakan suasana 

pengembangan keterampilan berbicara. 

j. Parafrase 

Parafrase artinya beralih bentuk, misalnya memprosakan isi 

puisi menjadiprosa. Dalam parafrase, guru menyiapkan sebuah puisi 

yang cocok bagi kelas itu. Guru membacakan puisi itu dengan suara 

jelas, intonasi yang tepat,tan normal. Siswa menyimak pembacaan 

dan kemudian menceritakannya dengan kata-kata sendiri. 

k. Reka cerita gambar 

Teknik reka cerita gambar menggunakan gambar untuk 

memancing siswa berbicara. Melalui stimulus gambar, guru 

mempersiapkan gambar benda tertentu seperti binatang, tumbuh-

tumbuhan, mobil, kereta api, kapal, dan sebagainya. Gambar itu 

dapat pula  berbentuk  sketsa di pasar, stasiun, di sawah, pertokoan, 

dan sebagainya. Siswa diinstruksikan mengamati dan 

memperhatikan gambar tersebut. Hasil pengamatan itu kemudian 

diungkapkan secara lisan. 

l. Bermain peran 



 

 

Ketika bermain peran, siswa bertindak dan berperilaku seperti 

orang yangdiperankannya. Dari segi bahasa, berarti siswa harus 

mengenl dan dapat menggunakan ragambahasa. Bermain peran agak 

mirip dengan dramatisasi dan sosiodrama tetapi ketiganya berbeda. 

Bermain peran lebih sederhana dalam segla hal daripada sosiodrama 

ataupun dramtisasi. 

m. Wawancara 

Wawancara atau interviu adalah percakapan dalam bentuk tanya 

jawab.Pewawancara biasanya wartawan atau penyiar radio dan 

televisi. Biasanya mereka mewawancarai orang berprestasi, ahli atau 

istimewa, misalnya pejabat, tokoh, pakar dalam bidang tertentu, 

juara. Melalui kegiatan wawancara, siswa berlatih berbicara dan 

mengembangkan keterampilannya. Mereka dapat berlatih 

mewawancarai pedagang atau penjaga di sekitar sekolah. Kemudian, 

mereka melaporkan hasil pekerjaannya secara berkelompok maupun 

individu. 

n. Memperlihatkan dan bercerita 

Siswa disuruh membawa benda-benda yang mereka sukai dan 

bercerita tentang benda tersebut. Kegiatan ini merupakan jembatan 

yang menyenangkan antara rumah dan sekolah. Hal yang dapat 

dilakukan guru yaitu pertama mendorong siswa dengan cara 

membantu mereka merencanakan cerita yang akan dikemukakannya 

dan kedua, menyuruh siswa lain menyiapkan pertanyaan yang 

menggunakan kata tnya: apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan 

bagaimana. 

3. Teknik pembelajaran membaca 

a. Membaca survei 

Kegiatam membaca yang bertujuan untuk mengetahui gambaran 

umum isi dan ruang lingkup bahan bacaan, membaca survei 

merupakan kegiatan membaca misalnya melihat judul, pengarang, 

daftar isi dll. 

b. Membaca sekilas 



 

 

Kegiatan membaca yang menyebabkan mata kita bergerak cepat 

melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan 

mendapatkan informasi secara cepat (skimming). Skimming bertujuan 

untuk mengetahui topik bacaan, mengetahui pendapat orang, 

mendapat bagian penting tanpa membaca seluruhnya, dan 

menyegarkan apa yang pernah dibaca. 

c. Membaca dangkal 

Kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang 

dangkal dari bahan bacaan yang kita baca. Bahan bacaannya 

merupakan bahan bacaan yang ringan karena tujuannya untuk 

mencari kesenangan. 

d. Membaca nyaring 

Membaca nyaring adalah proses melisankan sebuah tulisan dengan 

memperhatikan suara, intonasi, dan tekanan secara tepat, yang 

diikuti oleh pemahaman makna bacaan oleh pembaca (Kamidjan). 

e. Membaca dalam hati 

Membaca dalam hati pada dasarnya adalah membaca dengan 

mempergunakan ingatan visual(visual memory), melibatkan 

pengaktifan mata dan ingatan.Tujuan utama membaca dalam hati 

(silent reading)adalah untuk memperoleh informasi(Tarigan 

2008:30). 

f. Membaca kritis 

Kegiatan membaca yang dilaksanakan secara bijaksana, penuh 

tenggang rasa, evaluatif, serta analitis, dan bukan mencari kesalahan 

penulis. 

g. Membaca teliti 

Membaca teliti diawali dengan surve yang cepat untu melihat 

organisasi bacaan dan melihat hubungan paragraf dengan seluruh 

bacaan. 

h. Membaca pemahaman 

Membaca pemahaman merupakan kegiatan membaca yang 

tujuan utamanya memahami bacaan secara tepat dan cepat. 



 

 

Aspek-aspek yang diperlukan dalam membaca pemahaman, antara 

lain sebagai berikut. 

1) Memiliki kosakata yang banyak. 

2) Memiliki kemampuan menafsirkan makna kata, frasa, kalimat, 

dan wacana. 

3) Memiliki kemampuan menentukan ide pokok dan ide 

penunjang. 

4) Memiliki kemampuan menangkap garis besar bacaan. 

5) Memiliki kemampuan menangkap urutan peristiwa. 

4. Teknik pembelajaran menulis 

Upaya yang dilakukan guru agar siswa senang menulis adalah memberi 

kebebasan kepada siswa untuk mau menulis apa yang disenanginya 

sesuai dengan perkembangan tema pembelajaran yang dilaksanakan.  

a. Menulis abjad 

Menulis abjad dilakukan dengan cara setiap siswa diberikan tugas 

untuk meniru tulisan beberapa huruf lepas yang dicontohkan guru.  

1) Tujuan:  

a) Pengenalan huruf 

b) Mengidentifikasi lafal 

2) Materi: 

Huruf kapital dan huruf biasa dari Aa sampai Zz. Huruf lepas 

yang akan ditulis berukuran besar +/- 15x10 cm.  

3) Prosedur: 

a) Guru menjelaskan tujuan, langkah-langkah pembelajaran 

dan memberikan apersepsi.  

b) Siswa mengamati contoh huruf yang akan ditulis. 

c) Masing-masing siswa diberi tugas menulis huruf-huruf 

tertentu.  

d) Masing-masing siswa menulis huruf yang telah ditentukan 

guru. Setiap hasil kerja diberi nama pembuatnya. 

e) Setiap hasil kerja ditempel di papan pajangan.  

b. Menulis Kegiatan 



 

 

Daya ingat anak sekolah dasar terhadap suatu kegiatan yang 

menarik atau yang membawa kesan tersendiri akan sangat mudah 

diingat anak. Bagi siswa sekolah dasar, untuk mengkonstruksi daya 

ingat terhadap peristiwa yang pernah dialami secara berulang-ulang 

merupakan objek ide yang terdekat. Sehingga dengan ide tersebut 

anak dapat diajak untuk menulis kegiatan atau membuat karangan 

sederhana.   

1) Tujuan: 

a) Menulis cerita yang paling dekat dan dialami siswa. 

b) Menulis karangan sederhana dengan menggunakan pilihan 

kata yang tepat.  

c) Menulis cerita rekaan berdasarkan pengalaman dengan 

bahasa yang runtut dan penggunaan EYD yang tepat.  

2) Materi: 

Menulis kegiatan yang telah dan pernah dilakukan siswa baik di 

rumah maupun di sekolah.  

3) Prosedur: 

a) Guru menjelaskan tujuan dan langkah-langkah 

pembelajaran menulis yang akan dilaksanakan, dan 

memberikan apersepsi.  

b) Siswa diberikan peluang untuk merekonstruksi ingatannya 

dengan cara bercerita dengan teman sebangku atau 

kelompok kecil.  

c) Siswa diminta menuliskan hal-hal apa yang telah 

diceritakan dengan kalimat-kalimat pendek yang merupakan 

inti cerita.  

d) Siswa mengembangkan kalimat-kalimat pendek yang telah 

dibuat menjadi cerita yang telah diceritakan kepada teman.  

e) Siswa secara berkelompok membacakan hasil karangannya, 

siswa lain menyimak dan memberi masukan atas tulisan 

yang mereka simak.  



 

 

f) Secara cepat guru memilih hasil tulisan siswa yang 

dianggap baik untuk ditempel di papan pajangan.  

c. Menulisi Gambar Kesayangan 

Gambar yang telah dibuat siswa ditulisi sesuai dengan 

keinginannya, seolaholah gambar itu bercerita sesuai dengan apa 

yang ada pada imajinasi siswa.  

1) Tujuan: 

a) Meningkatkan keterampilan menulis kreatif siswa. 

b) Meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata.  

c) Menghubungkan pengalaman pribadi dengan pengalaman 

membaca buku.  

2) Materi:  

Gambar yang telah dibuat dan siap diisi tulisan.  

3) Prosedur: 

a) Guru menjelaskan tujuan dan langkah-langkah 

pembelajaran.  

b) Siswa diminta untuk membuat gambar kesenangan dengan 

bentuk yang sederhana.  

c) Gambar yang telah selesai dibuat ditulisi dengan keinginan 

masing-masing siswa. 

d) Guru melaksanakan pengamatan, bimbingan, dan penilaian 

proses terhadap kerja yang dilakukan siswa.  

e) Hasil kerja siswa yang dianggap baik dipajang di papan 

pajangan.  

d. Menulis Bentuk Gambar 

Variasi menulis puisi dapat dilakukan dengan berbagai cara. 

Salah satunya adalah baris-baris kalimat itu seolah-olah sebagai garis 

coretan yang membentuk gambar tertentu. 

1) Tujuan: 

a) Menulis kreatif 

b) Mengidentifikasi suatu bentuk puisi untuk menambah efek 

pengimajinasian dari wujud yang digambarkan.  



 

 

c) Menulis puisi yang menggunakan suatu bentuk deskriptif 

kata-kata.  

2) Materi: 

Pengalaman, dan pemahaman siswa terhadap suatu bentuk 

benda yang mengesankan.  

3) Prosedur: 

a) Guru menjelaskan tujuan dan langkah-langkah 

pembelajaran.  

b) Guru memperlihatkan satu bentuk puisi yang berbentuk 

sebuah benda. 

c) Berdasarkan contoh yang dilihat, siswa membuat puisi 

sesuai dengan pengalaman, dan pemahaman siswa terhadap 

suatu bentuk benda yang mengesankan.  

d) Guru melakukan pengamatan, memberikan bimbingan, 

memotivasi, memfasilitasi siswa saat pembelajaran menulis 

puisi. 

e) Siswa berlatih menulis draft puisi.  

f) Siswa berdiskusi melakukan tukar pendapat atas draft puisi 

yang dibuat.  

g) Siswa melakukan kegiatan revisi draft, dan melakukan 

proses akhir menulis puisi.  

h) Hasil tulisan siswa dibacakan di depan kelas.  

i) Tulisan siswa yang representatif dengan tujuan 

pembelajaran ditempel di papan pajangan.  

j) Guru memberikan tindak lanjut agar siswa lebih kreatif 

dalam membuat puisi dengan bentuk-bentuk lain, dan 

hasilnya akan di pajang. 

e. Menulis Cerita Bentuk Arkodion 

Gambar berseri berupa foto yang biasanya merekam kejadian 

beruntun/kronologis, akan membantu siswa untuk menemukan 

gagasan dalam bercerita.  

1) Tujuan: 



 

 

a) Mengembangkan keterampilan penulisan kreatif. 

b) Melatih siswa bercerita berdasarkan kronologis waktu, 

kejadian, dan tempat.  

2) Materi: 

Menulis cerita dengan berpedoman pada foto keluarga atau 

gambar berseri yang diperoleh dari media massa.  

3) Prosedur: 

a) Minal sehari sebelum pembelajaran dilaksanakan, guru 

meminta siswa membawa foto-foto keluarga atau gambar 

yang dianggap berseri. 

b) Sebelum pembelajaran dimulai, siswa mengeluarkan foto 

atau gambar yang mereka bawa. 

c) Guru menjelaskan tujuan dan langkah-langkah 

pembelajaran. 

d) Siswa mengamati contoh karangan atau cerita dalam bentuk 

arkodion.  

e) Siswa diarahkan untuk membuat bingkai arkodion dari 

kertas gambar, menempel foto/gambar. 

f) Siswa menulis draft cerita berdasarkan gambar yang ada. 

g) Saat siswa melakukan kegiatan menulis sedangkan guru 

melakukan pengamatan serta bimbingan dan penilaian 

proses.  

h) Siswa mendiskusikan draft cerita untuk memperoleh 

masukan dari unsur kronologis cerita, pilihan kata, serta 

susunan kalimat, dan lain-lainnya yang berkenaan dengan 

unsur kebahasaan. 

i) Siswa melakukan revisi draft yang dilakukan dengan 

menyelesaikannya menjadi sebuah cerita bersambung 

model arkodion. 

j) Selesai menulis, siswa membacakan cerita yang dibuat. 

k) Tindak lanjut yang dilakukan guru adalah menempelkan 

karya yang dianggap baik di papan pajangan.  



 

 

f. Menulis Cara Memainkan Sesuatu 

Menulis ekspossisi, akan terasa sulit jika apa yang akan ditulis 

jauh dari siswa. Mulailah dengan cara menuliskan bagaimana cara 

siswa memainkan benda kesayangannya.  

1) Tujuan: 

a) Menulis eksposisi 

b) Menuliskan cerita secara runtut 

2) Materi: 

Mainan kesayangan sebagai objek penceritaan. 

3) Prosedur: 

a) Guru menjelaskan tujuan dan langkah-langkah 

pembelajaran. 

b) Siswa menyimak pembacaan tulisan tentang cara membuat 

burung dari kertas. 

c) Berdasarkan contoh yang disimak, siswa berlatih menulis 

karangan eksposisi sesuai dengan objek tulisan masing-

masing dengan langkah-langkah, (a) membuat kerangka 

karangan (b) mengembangkan kerangka karangan berupa 

draft karangan. 

d) Secara berpasangan siswa berbagi melakukan kegiatan 

perbaikan dan penyuntingan. 

e) Guru mengamati, memotivasi, membimbing, serta menilai 

saat siswa melakukan kegiatan pembelajaran menulis.  

f) Kegiatan menyelesaikan karangan eksposisi dilanjutkan di 

rumah, dengan demikian tampilan karangan siswa yang 

akan dipajang di papan pajangan dapat menarik minat siswa 

untuk membacanya. 

g) Hasil karangan siswa dipajang di papan pajangan.  

g. Menulis Poster atau Reklame 

1) Tujuan: 

a) Mengidentifikasi ciri kalimat poster atau reklame. 

b) Penggunaan kalimat pengharapan, anjuran. 



 

 

c) Membuat poster atau reklame. 

2) Materi: 

Membuat poster atau reklame. 

3) Prosedur: 

a) Menjelaskan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran. 

b) Melihat contoh poster atau reklame yang sering dijumpai. 

c) Mengidentifikasi bentuk dan karakteristik bahasa poster 

atau reklame. 

d) Siswa berlatih membuat poster atau reklame yang dapat 

dilakukan dengan cara berkelompok atau mandiri dengan 

bahan guntingan huruf yang ditempelkan pada kertas 

manila. 

e) Guru memberikan bimbingan, memotvasi, memfasilitasi 

saat siswa belajar membuat poster. 

f) Setelah menyimpulkan materi pelajaran tentang 

karakteristik bahasa poster atau reklame, hasil pekerjaan 

siswa dapat dipajang di kelas. 

h. Menulisi Benda-benda Pos 

Benda-benda pos adalah benda-benda yang digunakan untuk 

menyelesaikan urusan pos dan siswa perlu memiliki pengetahuan 

tentang benda-benda pos tersebut. 

1) Tujuan: 

a) Mengenal bentuk benda-benda pos. 

b) Mengetahui fungsi masing-masing benda pos. 

c) Mengetahui cara menulisi benda-benda pos. 

2) Materi: 

Menulis kartu ucapan dengan menggunakan kartu pos. 

3) Prosedur: 

a) Guru menjelaskan tujuan dan langkah-langkah 

pembelajaran. 

b) Memberikan apersepsi terkait dengan aktivitas surat-

menyurat. 



 

 

c) Guru memperlihatkan berbagai macam kartu ucapan dengan 

menggunakan kartu pos. 

d) Berdasarkan contoh bermacam-macam kartu ucapan siswa 

berlatih menulisi kartu pos. 

e) Guru mengamati, memberikan bimbingan, menilai saat 

siswa melakukan aktivitas menulisi kartu pos. 

f) Selesai menulis, hasil menulis kartu pos dapat 

ditindaklanjuti dengan melengkapinya dengan perangko, 

kemudian mengirim surat itu ke alamat teman yang dituju 

atau alamat sekolah. 

i. Menulis catatan harian 

Kegiatan menulis catatan harian merupakan lanjutan dari 

kegiatan yang berawal dari menulis satu kejadian yang pernah 

dialami siswa. Kegiatan yang sama dilakukan setiap hari, terjadwal 

mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Adakalanya 

aktivitas yang sama dilakukan setiap hari tetapi adakalanya saat 

melaksanakan kegiatan tersebut ada peristiwa atau kejadian yang 

tidak sama dengan hari kemarin. Pola karangan yang akan dibuat 

siswa bersifat bebas dan guru secara intensif dan berkelanjutan 

mengingatkan akan tugas yang harus dikerjakan siswa sebab menulis 

catatan harian tidak harus dikerjakan dalam sekali atau dua kali 

pertemuan. 

Tujuan dari menulis catatan harian adalah menulis kalimat 

efektif dan menulis kejadian-kejadian lain yang secara kronologis 

dirangkai dalam satu cerita yang dialami dalam sehari. Materi yang 

digunakan untuk menulis catatan harian adalah kegiatan sehari-hari 

yang dilakukan di rumah ataupun di sekolah selama seminggu. 

Prosedur dalam menulis catatan harian adalah sebagai berikut. 

1) Guru menjelaskan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran, 

apersepsi. 

2) Siswa berdiskusi kelompok mencermati, menganalisis contoh 

diary/catatan harian. 



 

 

3) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil analisisnya. 

4) Guru menyimpulkan materi pelajaran yang terkait dengan 

bentuk, ciri-ciri kalimat yang dipergunakan dalam diary/catatan 

harian. 

5) Guru memberikan tindak lanjut menulis diary/catatan harian 

selama seminggu/kurun waktu yang disepakati. 

6) Hasil kerja siswa dapat disimpan sebagai portofolio atau 

diteruskan oleh anak yang bersangkutan. 

j. Menulis mainan kesenangan 

Setiap siswa biasanya memiliki mainan yang disenangi di 

rumah. Mereka dekat dengan objek ini karena setiap kesempatan 

yang ada dimanfaatkan untuk bermain, sehingga siswa mengetahui 

setiap detail bagian dari mainannya. Menulis dengan menggunakan 

objek mainan yang disenangi merupakan langkah awal bagi siswa 

untuk menulis deskripsi. 

Tujuan dari menulis mainan kesenangan adalah menulis 

deskripsi tentang mainan kesayangan atau benda di sekitar anak 

dengan bahasa yang runtut dan menulis kalimat efektif. Materi yang 

digunakan untuk menulis mainan kesayangan adalah mainan 

kesayangan siswa/benda-benda lingkungan yang dekat dengan anak. 

Prosedur dalam menulis mainan kesayangan adalah sebagai berikut. 

1) Minimal sehari sebelum pembelajaran dimulai, guru 

mengingatkan siswa untuk membawa mainan/benda kecil yang 

disenangi dari rumah untuk pelajaran Bahasa Indonesia 

berikutnya. 

2) Pada saat pembelajaran, siswa diminta mengeluarkan 

mainan/benda kecil yang disenangi dari rumah. 

3) Guru menjelaskan tujuan dan langkah/langkah pembelajaran, 

apersepsi. 

4) Siswa mulai menulis dengan objek benda yang dibawa masing-

masing. 



 

 

5) Guru mengamati proses menulis yang dilakukan siswa, 

memberikan motivasi, dan memfasilitasi. 

6) Setelah siswa selesai menulis, pekerjaannya ditukar dengan 

teman terdekat. Masing-masing siswa membaca karangan 

temannya dan mengomentari tulisan yang dibacanya. Komentar 

yang mungkin diberikan adalah runtut penceritaannya, ketepatan 

penggunaan kosakatanya, ketepatan penggunaan EYD. 

Komentar tersebut ditulis di kertas lain. Proses menukar 

pekerjaan ini dilakukan dua kali. 

7) Berdasarkan masukan yang diberikan dari dua temannya, tulisan 

yang telah dibuat diperbaiki. 

8) Guru melakukan pengamatan, bimbingan kepada siswa saat 

proses perbaikan karangan yang dilakukan siswa. 

9) Berdasarkan hasil pengamatan, guru memperoleh masukan 

terhadap kreativitas siswa saat mendeskripsikan mainan 

kesayangannya/benda yang dekat dengan anak. Masukan 

tersebut mungkin dari penggunaan kosakatanya, susunan 

kalimatnya, dan penceritaannya. Gunakanlah sebagai 

reinforcement. 

10) Tindaklanjut yang diberikan  adalah siswa diminta untuk 

menulis ulang tulisan dengan tulisan yang lebih rapi dan 

tampilan yang menarik di rumah. Kemudian hasil tulisan 

tersebut dipajang di papan pajangan. 

 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pendekatan merupakan dasar teoretis untuk suatu metode. Ada enam 

macam pendekatan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah 



 

 

Dasar, yakni pendekatan kontekstual, pendekatan komunikatif, 

pendekatan tujuan, pendekatan struktural, pendekatan keterampilan 

proses, dan pendekatan whole language.  

2. Metode dalam pembelajaran adalah rencana penyajian bahan yang 

menyeluruh dengan urutan yang sistematis berdasarkan pendekatan 

tertentu. Setidaknya ada lima metode pembelajaran bahasa, yaitu metode 

abjad atau eja, metode bunyi, metode suku kata dan metode kata, metode 

global, serta metode Struktural-Analisis-Sintesis (SAS).  

3. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan oleh guru dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk memperoleh hasil yang 

optimal. Teknik pembelajaran ditentukan berdasarkan metode yang 

digunakan, dan metode disusun berdasarkan pendekatan yang dianut. 

Dengan kata lain, pendekatan menjadi dasar penentuan teknik 

pembelajaran. Oleh karenanya, dari suatu pendekatan dapat diterapkan 

teknik pembelajaran yang berbeda-beda. 

 

B. Saran 

Sebaiknya sebelum memulai proses pengajaran, guru perlu 

mempertimbangkan pendekatan, metode, dan teknik yang akan digunakan 

dalam proses pembelajaran. Hal tersebut harus ditentukan dengan 

memperhatikan situasi kelas, lingkungan, kondisi siswa, sifat-sifat siswa, dan 

kondisi-kondisi yang lain. Sehingga teknik pembelajaran yang digunakan 

oleh guru dapat bervariasi, dimana untuk metode yang sama dapat digunakan 

teknik pembelajaran yang berbeda-beda, bergantung pada berbagai faktor 

tersebut. 
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SARAN PENYAJI: 

1. Lengkapi 
 

 

PERTENYAAN; 

  

1. (091) DINA 

Perlu dicontohhkan bgmn penerapannya 

2. BRILIAN (113) 

1. Jurnal writing dalam Wholelanguage 

2. Cara guru membelajarkan cara membaca kritis yang baik 

. menyiapkan bacaan 

. mencatat ide-ide 

. gurumenciptakan suasana diskusi 

. guru menanyakan tetntang ketentuan 

. siswa menulis hasil membacanya 

. hasil penulisan didiskusikan dan atau menyerahkannya. 

3. (017) 

4. Membaca kritis ini bgmana penerapannya di dalam kelas. 

3. .................(017) 

1. Bgmana cara membelajarkan teknik menulis yang benak, sedangkan 

anak sudah memiliki cara yang salah 



 

 

 

 

 

 



Materi Ajar 2 

Jenis Pendekatan, metode, dan teknik  pembelajaran bahasa 

A. Pendekatan dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar 

Pendekatan (approach) adalah cara memulai sesuatu atau cara memulai pengajaran 

bahasa. Pendekatan merupakan dasar teoretis untuk suatu metode. Secara lebih luas, 

pendekatan merupakan asumsi tentang bahasa, antara lain asumsi yang menganggap 

bahasa sebagai kebiasaan; ada pula yang menganggap bahasa sebagai suatu sistem 

komunikasi yang pada dasarnya dilisankan; dan ada lagi yang menganggap bahasa 

sebagai seperangkat kaidah. 

1. Pendekatan Kontekstual 

Johnson (Nurhadi, 2004:12) mengungkapkan sistem kontekstual adalah suatu 

proses pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik melihat makna dalam 

bahan yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks 

kehidupannya sehari-hari. Sementara, The Washington State Consortium for 

Contextual Teaching and Learning merumuskan pengajaran kontekstual adalah 

pengajaran yang memungkinkan peserta didik memperkuat, memperluas, dan 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademisnya dalam berbagai latar di 

sekolah dan di luar sekolah untuk memecahkan persoalan yang ada dalam dunia 

nyata. 

Nurhadi (2004:13) menyimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual adalah 

konsep belajar pasda saat guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan 

mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapan dalam kehidupannya sehari-hari. Proses pembelajaran 

berlangsung secara alamiah dalam bentuk pesera didik bekerja dan mengalami, 

bukan berupa pemindahan pengetahuan dari guru kepada peserta didik. 

Johnson (Nurhadi, 2004:13-14) mengungkapkan bahwa karakteristik 

pendekatan kontekstual memiliki delapan komponen utama yaitu. 

a. Memiliki hubungan yang bermakna 

b. Melakukan kegiatan yang signifikan 

c. Belajar yang diatur sendiri 

d. Bekerja sama 

e. Berpikir kritis dan kreatif 

f. Mengasuh dan memelihara pribadi peserta didik 



g. Mencapai standar yang tinggi 

h. Menggunakan penilaian autentik 

Sementara, The Northwest Regional EducationLaboratory USA (dalam 

Nurhadi, 2004:14-15) mengidentifikasi adanya enam kunci dasar pembelajaran 

kontekstual yaitu. 

a. Pembelajaran bermakna 

b. Penerapan pengetahuan 

c. Berpikir tingkat tinggi 

d. Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar 

e. Responsif terhadap budaya 

f. Penilaian autentik 

Lebih kompleks lagi, karakteristik pendekatan kontekstual yang diungkapkan 

oleh Departemen Pendidikan Nasional (2003:20-21) yaitu. 

a. Kerjasama 

b. Saling menunjang 

c. Menyenangkan 

d. Belajar dengan bergairah 

e. Pembelajaran terintegrasi 

f. Menggunakan berbagai sumber 

g. Peserta didik aktif 

h. Sharing dengan teman 

i. Peserta didik kritis 

j. Guru kreatif 

k. Dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya peserta didik, peta, 

gambar, artikel, dan sebagainya. 

l. Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor, melainkan hasil karya peserta 

didik, laporan hasil praktikum, karangan, dan sebagainya. 

Sesuai dengan komponen yang dimiliki oleh pendekatan kontekstual, maka 

sebuah kelas dikatakan menggunakan pendekatan tersebut jika mengggunakan 

ketujuh komponen yaitu konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakar 

belajar, pemodelan, refleksi, dan asesmen autentik. Secara garis besar, langkah-

langkah penerapan kontekstual di kelas sebagai berikut. 



a. Kembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan belajar lebih bermakna 

dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya. (komponen konstruktivisme). 

b. Laksanakan kegiatan menemukan sendiri untuk mencapai kompetisi yang 

diinginkan. (komponen inkuiri). 

c. Kembangkan sifat ingin tahu peserta didik dengan bertanya. (komponen 

bertanya). 

d. Ciptakan masyarakat belajar, kerja kelompok. (Komponen Masyarakat Belajar). 

e. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. (komponen pemodelan). 

f. Lakukan refleksi di akhir pertemuan, agar peserta didik merasa bahwa hari ini 

mereka belajar sesuatu. (komponen refleksi). 

g. Lakukan penilaian yang autentik dari berbagai sumber dan cara. (komponen 

asesmen autentik). 

2. Pendekatan Komunikatif 

Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada 

pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi 

merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa (Zuchdi dan 

Budiarsih, 1996/1997:33-34). Hal ini sesuai dengan yang dituntut baik oleh 

Kurikulum 1994 maupun oleh Kurikulum 2004, bahwa tujuan pembelajaran bahasa 

Indonesia di SD tidak lagi untuk menciptakan bagaimana peserta didik memahami 

tentang bahasa, tetapi lebih ditekankan pada kemampuan menggunakan Bahasa 

Indonesia secara lisan dan tulisan.  

Kompetensi berbahasa seseorang tidak memberikan pengaruh terhadap 

performansi berbahasanya atau sebaliknya. Pengetahuan kebahasaan bertalian 

dengan pengetahuan penutur terhadap bahasa sebagai suatu sistem dan merupakan 

kemampuan potensial dalam diri penutur. Melalui kemampuan potensial ini penutur 

dapat menciptakan tuturantuturan, biasanya berupa kalimat-kalimat. Oleh karena itu, 

dapat dikatakan bahwa kompetensi linguistik merupakan daya dorong untuk 

berbahasa secara kreatif. Pandangan tersebut diperluas oleh para pakar dari versi 

kuat. Jadi pembelajaran yang komunikatif adalah pembelajaran bahasa yang 

memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan yang memadai untuk 

mengembangkan kebahasaan dan mengunjukkan dalam kegiatan berbahasa, baik 

kegiatan produktif maupun reseptif sesuai denagn situasi yang nyata, bukan situasi 

buatan.yang terlepas dari konteks. 



Brumfit dan Finocchiaro (dalam Richards dan Rogers, 186:87) 

mengungkapkan ciri-ciri pendekatan komunikatif adalah. 

a. Makna merupakan hal yang terpenting. 

b. Percakapan harus berpusat di sekitar fungsi komunikatif dan tidak dihafalkan 

secara normal. 

c. Kontekstualisasi merupakan premis pertama. 

d. Belajar bahasa berarti belajar berkomunikasi. 

e. Dianjurkan berkomunikasi efektif. 

f. Latihan penubihan atau drill diperbolehkan, tetapi tidak memberatkan. 

g. Ucapan yang dapat dipahami diutamakan. 

h. Setiap alat bantu peserta didik diterima dengan baik. 

i. Segala upaya untuk berkomunikasi dapat didorong sejak awal. 

j. Penggunaan bahasa secara bijaksana dapat diterima bila memang layak. 

k. Terjemahan digunakan jika diperlukan peserta didik. 

l. Membaca dan menulis dapat dimulai sejak awal. 

m. Sistem bahasa dipelajari melalui kegiatan berkomunikasi. 

n. Komunikasi komunikatif merupakan tujuan. 

o. Variasi linguistik merupakan konsep inti dalam materi dan metodologi. 

p. Urutan ditentukan berdasarkan pertimbangan isi, fungsi, atau makna untuk 

memperkuat minat belajar. 

q. Guru mendorong peserta didik agar dapat bekerja sama dengan menggunakan 

bahasa itu. 

r. Bahasa diciptakan oleh peserta didik melalui mencoba dan mencoba. 

s. Kefasihan dan bahasa yang berterima merupakan tujuan utama, ketepatan dinilai 

dalam konteks bukan dalam keabstrakan. 

t. Peserta didik diharapkan berinteraksi dengan orang lain melalui kelompok atau 

pasangan, lisan dan tulis. 

u. Guru tidak bisa meramal bahasa apa yang akan digunakan peserta didinya. 

v. Motivasi intrinksik akan timbul melalui minat terhadap hal-hal yang 

dikomunikasikan. 

Robin dan Thompson (dalam Tarigan, 1990:201) mengemukakan bahwa ciri-

ciri peserta didik yang sesuai dengan konsep pendekatan komunikatif adalah. 

a. Selalu berkeinginan untuk menafsirkan tuturan secara tepat. 

b. Berkeinginan agar bahasa yang digunakan selalu komunikatif. 



c. Tidak merasa malu jika berbuat kesalahan dalam berkomunikasi. 

d. Selalu menyesuaikan bentuk dan makna dalam berkomunikasi. 

e. Frekuensi latihan berbahasa lebih tinggi. 

f. Selalu memantau ujaran sendiri dan ujaran mitra bicaranya untuk mengetahui 

apakah pola-pola bahasa yang diucapkan tersebut dapat diterima dan dipahami 

oleh masyarakat. 

Berdasarkan konsep pendekatan komunikatif, guru bukanlah penguasa tunggal 

dalam kelas. Guru bukanlah satu-satunya pemberi informasi dan sumber belajar, 

akan tetapi guru juga sebagai penerima informasi dari peserta didik. Jadi 

pembelajaran didasarkan atas multi sumber. Sumber pembelajaran adalah guru, 

peserta didik, dan lingkungan. Lingkungan terdekat adalah kelas. Chandlin (dalam 

Tarigan, 1990:201) menyebutkan dua peran guru dalam proses belajar-mengajar, 

yaitu: 

a. Pemberi kemudahan dalam proses komunikasi antara semua peserta didik dalam 

kelas, antara peserta didik dengan kegiatan pembelajaran, serta teks atau materi. 

b. Sebagai partisipan mandiri dalam kelompok belajar-mengajar. 

Implikasi dari kedua peran di atas menimbulkan peran-peran kecil lainnya, 

yaitu peran sebagai pengorganisasi, pembimbing, peneliti, dan pembelajar dalam 

proses belajar-mengajar. Materi pembelajaran dipersiapkan setelah guru 

mengadakan suatu analisis kebutuhan peserta didik. Keanekaragaman kebutuhan 

peserta didik ini ditampung guru dan dipertimbangkan dalam mempersiapkan materi 

pembelajaran. Implikasi dari keadaan ini adalah aktivitas peserta didik dalam kelas 

berorientasi pada peserta didik. Kedudukan materi pembelajaran ditekankan pada 

sesuatu yang menunjang komunikasi peserta didik secara aktif. 

Ada tiga jenis materi yang perlu dipertimbangakan dalam pendekatan 

komunikatif, (dalam Tarigan, 1989), yaitu: 

a. materi yang berdasarkan teks, 

b. materi yang berdasarkan tugas, dan 

c. materi yang berdasarkan bahan yang otentik. 

Tarigan (1989 : 285) mengungkapkan bahwa metode-metode pembelajaran 

bahasa komunikatif dilandasi oleh teori pembelajaran yang mengacu pada tiga 

prinsip, yaitu: 

a. prinsip komunikasi, kegiatan-kegiatan yang melibatkan komunikasi nyata 

mampu mengembangkan proses pembelajaran, 



b. prinsip tugas, kegiatan-kegiatan tempat dipakainya bahasa untuk melaksanakan 

tugas-tugas yang bermakna dapat mengembangkan proses pembelajaran. 

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, Tarigan (1989 : 195) mengungkapkan 

materi pembelajaran bahasa hendaknya memungkinkan dapat diterapkannya metode 

permainan, simulasi, bermain peran, dan komunikasi pasangan. Salah satu teknik 

yang dapat digunakan untuk mewujudkan metode-metode tersebut adalah teknik 

drama. Penggunaan teknik drama dalam pembelajaran bahasa merupakan upaya 

guru peserta didik untuk “mengalami” secara langsung proses pembelajaran bahasa 

melalui peniruan. Diharapkan melalui pengalaman langsung tersebut tercipta 

komunikasi yang ideal antara guru dan peserta didik dan antara peserta didik dengan 

peserta didik. Masing-masing anggota kelas memiliki peran-peran tertentu sesuai 

dengan tuntutan drama. Hal ini sejalan dengan pendapat Hamzah (1994:159) bahwa 

dengan berteater peserta didik diberi kesempatan untuk mengungkapkan pikiran dan 

perasaan secara maksimal, berekspresi, dan berakting, di samping memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk bermain sehingga tidak merasa jenuh dalam 

proses belajar-mengajar. 

3. Pendekatan Tujuan 

Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan 

belajar mengajar, yang harus dipikirkan dan ditetapkan lebih dahulu ialah tujuan 

yang hendak dicapai. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan itu dapat 

ditentukan metode mana yang akan digunakan dan teknik pengajaran yang 

bagaimana yang diterapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai. Jadi, 

proses belajar mengajar ditentukan oleh tujuan yang telah ditetapkan untuk 

mencapai tujuan itu sendiri. 

Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa kurikulum disusun berdasarkan 

suatu pendekatan. Seperti kita ketahui, kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang 

berorientasi pada pendekatan tujuan. Sejalan dengan hal itu, bidang-bidang studi pun 

orientasinya pada pendekatan tujuan; demikian pula bidang studi Bahasa Indonesia. 

Oleh karena orientasinya pada tujuan, maka pembelajarannya pun penekanannya 

pada tercapainya tujuan. 

Misalnya, untuk pokok bahasan menulis, tujuan pembelajaran yang ditetapkan 

ialah "siswa mampu membuat karangan/cerita berdasarkan pengalaman atau 

informasi dari bacaan”. Berdasar pada pendekatan tujuan, maka yang penting ialah 

tercapainya tujuan, yakni siswa memiliki kemampuan mengarang. Adapun mengenai 



bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana metodenya, bagaimana teknik 

pembelajarannya tidak merupakan masalah penting. Demikian pula kalau yang 

diajarkan pokok bahasan struktur, dengan tujuan "siswa memiliki pemahaman 

mengenai bentuk-bentuk kata Bahasa Indonesia.” 

Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pembelajaran morfologi bahasa 

Indonesia. Penerapan pendekatan tujuan ini sering dikaitkan dengan "cara belajar 

tuntas". Dengan "cara belajar tuntas", berarti suatu kegiatan belajar mengajar 

dianggap berhasil apabila sedikitnya 85% dari jumlah siswa yang mengikuti 

pelajaran itu menguasai minimal 75% dari bahan ajar yang diberikan oleh guru. 

Penentuan keberhasilan itu didasarkan hasil tes sumatif; jika sekurang-kurangnya 

85% dari jumlah siswa dapat mengerjakan atau dapat menjawab dengan benar 

minimal 75% dari soal yang diberikan oleh guru maka pembelajaran dapat dianggap 

berhasil. Dari berbagai pengertian dan pendapat di atas, kita dapat menyimpulkan 

bahwa pendekatan tujuan merupakan pendekatan yang menekankan pada tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

4. Pendekatan Struktural 

Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran 

bahasa, yang dilandasi oleh asumsi bahwa bahasa sebagai seperangkat kaidah, 

norma, dan aturan. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa, yang dilandasi oleh asumsi bahwa bahasa sebagai seperangkat 

kaidah, norma, dan aturan. Atas dasar anggapan tersebut timbul pemikiran bahwa 

pembelajaran bahasa harus mengutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau 

tata bahasa. Oleh sebab itu, pembelajaran bahasa perlu dititikberatkan pada 

pengetahuan tentang struktur bahasa yang tercakup dalam fonologi, morfologi, dan 

sintaksis dalam hal ini pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan suku 

kata menjadi sangat penting. Jelas bahwa aspek kognitif bahasa lebih diutamakan. 

Di samping mempunyai kelemahan, pendekatan ini juga memiliki kelebihan. 

Dengan pedekatan struktural, siswa akan menjadi cermat dalam menyusun kalimat, 

karena mereka memahami kaidah-kaidahnya. Misalnya saja, mereka mungkin tidak 

akan membuat kesalahan seperti di bawah ini. "Bajunya anak itu baru"."Di 

sekolahan kami mengadakan pertandingan sepak bola"."Anak-anak itu lari-lari di 

halaman". Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa, yang dilandasi oleh asumsi bahwa bahasa sebagai seperangkat 

kaidah, norma, dan aturan. 



 

 

5. Pendekatan Keterampilan Proses 

Dalam proses belajar atau belajar bagaimana belajar diperlukan keterampilan 

intelektual, keterampilan sosial, dan keterampilan fisik. Ketiga keterampilan inilah 

yang disebut keterampilan proses. Setiap keterampilan ini terdiri atas sejumlah 

keterampilan. Dengan perkataan lain keterampilan proses terdiri atas sejumlah sub 

keterampilan proses. 

Keterampilan proses berfungsi sebagai alat menemukan dan mengembangkan 

konsep. Konsep yang telah ditemukan atau dikembangkan berfungsi pula sebagai 

penunjang keterampilan proses. Interaksi antara pengembangan keterampilan proses 

dengan pengembangan konsep dalam proses belajar-mengajar menghasilkan sikap 

dan nilai dalam diri siswa. Tanda-tandanya terlihat pada diri siswa seperti, teliti, 

kreatif, kritis, objektif, tenggang rasa, bertanggung jawab, jujur, terbuka, dapat 

bekerja sama , rajin, dan sebagainya. 

Keterampilan proses dibangun oleh sejumlah keterampilan-keterampilan. 

Karena itu pencapaian atau pengembangnya dilaksanakan dalam setiap proses 

belajar-mengajar dalam semua mata palajaran. Tidak ada satu pelajaran pun yang 

dapat mengembangkan keterampilan itu secara utuh. Karena itu pula, ada 

keterampilan yang cocok dikembangkan oleh pelajaran tertentu dan kurang cocok 

dikembangkan oleh mata pelajaran lainnya. Setiap mata pelajaran mempunyai 

karakteristik sendiri. Karena itu penjabaran keterampilan proses dapat berbeda pada 

setiap mata pelajaran. 

a. Mengamati 

1) Menatap: memperhatikan 

2) Membaca: memahami suatu bacaan 

3) Menyimak: memahami sesuatu yang dibicarakan orang lain 

b. Menggolongkan 

Mencari persamaan, perbedaan atau penggolongan (dapat berupa wacana, 

kalimat, dan kosa kata). 

c. Menafsirkan 

1) Menafsirkan: mencari atau menemukan arti, situasi, pola, kesimpulan dan 

mengelompokkan suatu wacana. 



2) Mencari dasar penggolongan: mengelompokkan sesuatu berdasarkan suatu 

kaidah, dapat berupa kata dasar, kata bentukan, jenis kata, pola kalimat 

ataupun wacana. 

3) Memberi arti: mencari arti kata-kata atau mencari pengertian sesuatu 

wacana kemudian mengutarakan kembali baik lisan maupun tertulis. 

4) Mencari hubungan situasi: mencari atau menebak waktu kejadian dari suatu 

wacana puisi. Menghubungkan antarsituasi yang satu dengan yang lain dari 

beberapa wacana. 

5) Menemukan pola: menentukan atau menebak suatu pola cerita yang berupa 

prosa maupun pola kalimat. 

6) Menarik kesimpulan: mengambil suatu kesimpulan dari suatu wacana 

secara induktif maupun deduktif. 

7) Menggeneralisasikan: mengambil kesimpulan secara induktif atau dari 

ruang lingkup yang lebih luas daripada menarik kesimpulan. 

8) Mengalisis: menganalisis suatu wacana berdasarkan paragraf, kalimat, dan 

unsur-unsur. 

d. Menerapkan 

Menggunakan konsep: kaidah bahasa dalam menyusun dapat berupa 

penulisan wacana, karangan, surat-menyurat, kalimat-kalimat, kata bentukan 

dengan memperhatikan ejaan/kaidah bahasa. 

e. Mengkomunikasikan 

1) Berdiskusi: melakukan diskusi dan tanya jawab dengan memakai 

argumentasi/ alasan-alasan dan bukti-bukti untuk memecahkan suatu 

masalah. 

2) Mendeklamasikan: melakukan deklamasi suatu puisi dengan menjiwai 

sesuatu yang dideklamasikan (dapat dengan menggerakkan anggota badan, 

kepala, pandangan mata, atau perubahan air muka). 

3) Dramatisasi: menirukan sesuatu perilaku dengan penjiwaan yang 

mendalam. 

4) Bertanya: mengajukan berbagai jenis pertanyaan yang mengarah kepada: 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, atau evaluasi. 

5) Mengarang: menulis sesuatu dapat dengan melihat objeknya yang nyata 

dulu dengan bantuan gambar atau tanpa bantuan apa-apa. 



6) Mendramakan/bermain drama: memainkan sesuatu teks cerita persis seperti 

apa yang tertera pada bacaan. 

7) Mengungkapkan/melaporkan sesuatu dalam bentuk lisan dan tulisan:  

melaporkan darmawisata, pertandingan, peninjauan ke lapangan, dan 

sebagainya. 

6. Pendekatan Whole Language 

Whole language dapat dinyatakan sebagai perangkat wawasan yang 

mengarahkan kerangka pikir praktisi dalam menentukan bahasa sebagai meteri 

pelajaran, isi pembelajaran, dan proses pembelajaran. Pengembangan wawasan 

whole language diilhami konsep konstrutivisme, language experience approach 

(LEA), dan progresivisme dalam pendidikan. Wawasan yang dikembangkan 

sehubungan dengan bahasa sebagai materi pelajaran dan penentuan isi 

pembelajarannya diwarnai oleh fungsionalisme dan semiotika (Edelsky, Altwerger, 

dan Flores, 1991). Sementara itu, prinsip dan penggarapan proses pembelajarannya 

diwarnai oleh progresivisme dan konstruktivisme menyatakan bahwa siswa 

membentuk sendiri pengetahuannya melalui peran aktifnya dalam belajar secara 

utuh (whole) dan terpadu (integrated) (Roberts, 1996). 

Siswa termotivasi untuk belajar jika mereka melihat bahwa yang dipelajarinya 

itu diperukan oleh mereka. Guru berkewajiban untuk menyediakan lingkungan yang 

menunjang untuk siswa agarmereka dapat belajar dengan baik. Fungsi guru dalam 

kelas whole language berubah dari desiminator informasi menjadi fasilitor (Lame & 

Hysith, 1993). Penentuan isi pembelajaran dalam perspektif whole language 

diarahkan oleh konsepsi tentang kebahasaan dan nilai fungsionalnya bagi pebelajar 

dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Berdasarkan konsepsi bahwa pengajaran bahasa mesti didasarkan pada 

kenyataan penggunaan bahasa, maka isi pembelajaran bahasa diorientasikan pada 

topik pengajaran (1) membaca, (2) menulis, (3) menyimak, dan (4) wicara. Ditinjau 

dari nilai fungsionalnya dalam kehidupan, penguasaan yang perlu dijadikan fokus 

dan perlu dikembangkan adalah penguasaan kemampuan membaca dan menulis. 

Sebab itulah konsep literacy (keberwacanaan) dalam persfektif whole language yang 

hanya dihubungkan dengan perihal membaca dan menulis (Au, mason, dan Scheu, 

1995, Eanes, 1997). Ditinjau dari konsepsi demikian, topik pengajaran menyimak, 

wicara, membaca, dan menulis tidak harus digarap secara seimbang karena alokasi 



waktu pengajaran mesti lebih banyak digunakan untuk pembelajaran membaca dan 

menulis. 

Whole language adalah cara untuk menyatukan pandangan tentang bahasa, 

tentang pembelajaran, dan tentang orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran. 

Dalam hal ini orang-orang yang dimaksud adalah siswa dan guru.Menurut Routman 

dan Froese (1991) dalam Suratinah dan Teguh Prakoso (2003: 2.3) ada delapan 

komponen whole language, yaitu reading aloud, sustained silent reading, shared 

reading, journal writing, guided reading, guided writing, independent reading, dan 

independent writing. Namun sesuai dengan definisi whole language yaitu 

pembelajaran bahasa yang disajikan secara utuh dan tidak terpisah-pisah, maka 

dalam menerapkan setiap komponen whole language di kelas harus pula melibatkan 

semua keterampilan dan unsur bahasa dalam kegiatan pembelajaran. 

a. Reading Aloud 

Reading aloud adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh guru dan 

siswa. Guru dapat menggunakan bacaan yang terdapat dalam buku teks atau 

buku cerita lainnya dan membacakannya dengan suara keras dan intonasi yang 

benar sehingga setiap siswa dapat mendengarkan dan menikmati ceritanya. 

Kegiatan ini sangat bermanfaat terutama jika dilakukan di kelas rendah. 

Manfaat yang didapat dari reading aloud antara lain meningkatkan keterampilan 

menyimak, memperkaya kosakata, membantu meningkatkan membaca 

pemahaman, dan yang tidak kalah penting adalah menumbuhkan minat baca 

pada siswa. 

b. Sustained Silent Reading 

Sustained Silent Reading (SSR) adalah kegiatan membaca dalam hati yang 

dilakukan oleh siswa. Dalam kegiatan ini kesempatan untuk memilih sendiri 

buku atau materi yang akan dibacanya. Pada kegiatan ini guru memberikan 

kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan bacaan yang sesuai dengan 

kemampuan mereka sendiri sehingga mereka dapat menyelesaikan membaca 

bacaan tersebut. Guru dalam hal ini sedapat mungkin menyediakan bahan 

bacaan yang menarik dari berbagai buku atau sumber sehingga memungkinkan 

siswa memilih materi bacaan. Guru dapat memberi contoh sikap membaca 

dalam hati yang baik sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan 

membaca dalam hati untuk waktu yang cukup lama. 



Pesan yang ingin disampaikan kepada siswa melalui kegiatan ini adalah 

(a) membaca adalah kegiatan penting yang menyenangkan; (b) membaca dapat 

dilakukan oleh siapa pun; (c) membaca berarti kita berkomunikasi dengan 

pengarang buku tersebut; (d) siswa dapat membaca dan berkonsentrasi pada 

bacaannya dalam waktu yang cukup lama; (e) guru percaya bahwa siswa 

memahami apa yang mereka baca; dan (f) siswa dapat berbagi pengetahuan 

yang menarik dari materi yang dibacanya setelah kegiatan SSR berakhir. 

c.  Journal Writing 

Salah satu cara yang dipandang cukup efektif untuk meningkatkan 

keterampilan siswa menulis adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran 

menulis jurnal atau menulis informal. Melalui menulis jurnal, siswa dilatih 

untuk lancar mencurahkan gagasan dan menceritakan kejadian di sekitarnya 

tanpa sekaligus memikirkan hal-hal yang bersifat mekanik. Tompkins 

(1991:210) menyatakan bahwa penekanan pada hal-hal yang bersifat mekanik 

membuat tulisan mati karena hal tersebut tidak mengizinkan gagasan siswa 

tercurah secara alami. Dengan demikian, siswa dapat bebas mencurahkan 

gagasan tanpa merasa cemas dan tertekan memikirkan mekanik tulisannya. 

Banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari kegiatan menulis jurnal ini. 

Manfaat tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 

1) Meningkatkan kemampuan menulis. 

2) Meningkatkan kemampuan membaca. 

3) Menumbuhkan keberanian menghadap risiko. 

4) Memberi kesempatan untuk membuat refleksi. 

5) Memvalidasi pengalaman dan perasaan pribadi.  

6) Memberikan tempat yang aman dan rahasia untuk menulis. 

7) Meningkatkan kemampuan berpikir.  

8) Meningkatkan kesadaran akan peraturan menulis. 

9) Menjadi alat evaluasi. 

10) Menjadi dokumen tertulis.  

d. Shared Reading 

Shared reading ini adalah kegiatan membaca bersama antara guru dan 

siswa dan mereka harus mempunyai buku untuk dibaca bersama. Kegiatan ini 

dapat dilakukan baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Ada beberapa cara 

melakukan kegiatan ini yaitu: 



1) guru membaca dan siswa mengikutinya (untuk kelas rendah), 

2) guru membaca dan siswa menyimak sambil melihat bacaan yang tertera 

pada buku; dan 

3) siswa membaca bergiliran. 

Maksud kegiatan ini adalah: 

1) sambil melihat tulisan, siswa berkesempatan untuk memperhatikan guru 

membaca sebagai model; 

2) memberikan kesempatan untuk memperlihatkan keterampilan membacanya; 

dan 

3) siswa yang masih kurang terampil dalam membaca mendapat contoh 

membaca yang benar. 

e. Guided Reading 

Dalam guided reading, guru lebih berperan sebagai model dalam 

membaca, dalam guided reading atau disebut juga membaca terbimbing guru 

menjadi pengamat dan fasilator. Dalam membaca terbimbing penekanannya 

bukan dalam cara membaca itu sendiri tetapi lebih pada membaca pemahaman. 

Dalam guided reading semua siswa membaca dan mendiskusikan buku yang 

sama. Guru melemparkan pertanyaan yang meminta siswa menjawab dengan 

kritis, bukan sekedar pertanyaan pemahaman. Kegiatan ini merupakan kegiatan 

membaca yang penting dilakukan di kelas. 

f. Guided Writing 

Guided writing atau menulis terbimbing seperti dalam membaca 

terbimbing, dalam menulis terbimbing peran guru adalah sebagai fasilator, 

membantu siswa menemukan apa yang ingin ditulisnya dan bagaimana 

menulisnya dengan jelas, sistematis, dan menarik. Guru bertindak sebagai 

pendorong bukan pengatur, sebagai pemberi saran bukan pemberi petunjuk. 

Dalam kegiatan ini proses writing seperti memilih topik, membuat draf, 

memperbaiki, dan mengedit dilakukan sendiri oleh siswa. 

g. Independent Reading 

Independent reading atau membaca bebas adalah kegiatan membacayang 

memberi kesempatan kepada siswa untuk menentukan sendiri materi yang ingin 

dibacanya. Membaca bebas merupakan bagian integral dari whole language. 

Dalam independent reading siswa bertanggung jawab terhadap bacaan yang 

dipilihnya sehingga peran guru pun berubah dari seorang pemprakasa, model, 



dan pemberi tuntunan menjadi seorang pengamat, fasilator, dan pemberi respon. 

Inti dari independent reading adalah membantu siswa meningkatkan 

kemampuan pemahamannya, mengembangkan kosa kata, melancarkan 

membaca, dan secara keseluruhan memfasilitasi membaca. 

h. Independent Writing 

Independent writing atau menulis bebas bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan menulis, meningkatkan kebiasaan menulis, dan meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis. Dalam menulis bebas siswa mempunyai kesempatan 

untuk menulis tanpa ada intervensi dari guru. Siswa bertanggung jawab 

sepenuhnya dalam proses menulis. Jenis menulis yang termasuk dalam 

independent writing antara lain menulis jurnal dan menulis respon. 

Ada tujuh ciri yang menandakan kelas whole language, yaitu. 

1) Kelas yang menerapkan whole language penuh dengan barang cetakan. 

2) Guru berperan sebagai model, guru menjadi contoh perwujudan bentuk aktivitas 

berbahasa yang ideal, dalam kegiatan membaca, menulis, menyimak, dan 

wicara. 

3) Siswa bekerja dan belajar sesuai dengan tingkat kemamapuannya. 

4) Siswa berbagi tanggung jawab dalam pembelajaran. 

5) Siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran bermakna. 

6) Siswa berani mengambil resiko dan bebas bereksperimen. 

7) Siswa mendapatkan balikan (feedback) positif baik dari guru maupun temannya. 

Dari ketujuh ciri tersebut dapat dilihat bahwa siswa berperan aktif dalam 

pembelajaran. Guru tidak perlu lagi berdiri di depan kelas meyampaikan materi. 

Sebagai fasilitator guru berkeliling kelas mengamati dan mencatat kegiatan siswa, 

dalam hal ini guru menilai siswa secara informal.  

Penilaian dalam kelas whole language, guru senantiasa memperhatikan 

kegiatan yang dilakukan siswa. Secara informal, selama pembelajaran berlangsung, 

guru memperhatikan siswa menulis, mendengarkan, siswa berdiskusi baik dalam 

kelompok ataupun diskusi kelas. Ketika siswa bercakap-cakap dengan temannya 

atau dengan guru, penilaian juga dilakukan, bahkan guru juga memberikan penilaian 

saat siswa bermain selama waktu istirahat. 

Penilaian juga berlangsung ketika siswa dan guru mengadakan konferensi. 

Walaupun guru tidak terlihat membawa-bawa buku nilai, namun guru menggunakan 

alat penilaian seperti format observasi dan catatan anekdot. Dengan kata lain, dalam 



kelas whole language guru memberikan penilaian pada siswa selama proses 

pembelajarn berlangsung. Selain penilaian informal, penilaian juga dilakukan 

dengan menggunakan portofolio. Portofolio adalah kumpulan hasil kerja siswa 

selama kegiatan pembelajaran. Dengan portofolio perkembangan siswa dapat terlihat 

secara otentik. 

7. Pendekatan Terpadu 

Pendekatan terpadu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia berarti pendekatan 

yang pelaksanaannya memadukan aspek-aspek bahasa. Aspek-aspek bahasa tersebut 

di dalam praktik berbahasa selalu digunakan secara bersama dan terpadu, baik 

aspek-aspek kebahasaan maupun aspek-aspek keterampilan berbahasa. Bahkan 

dengan bidang-bidang lain, bahasa selalu menyatu di dalam pemakaian. 

Pembelajaran bahasa secara terpadu menaruh penghargaan terhadap bahasa, 

dan dengan seksama meningkatkan penguasaan bahasa siswa (Yeager, 1991). Hal-

hal penting yang terjadi di dalam kelas dengan bahasa terpadu menurut Yeager 

adalah sebagai berikut. 

a. Siswa banyak bergaul dengan literatur (bacaan) 

b. Siswa merasakan peningkatan dalam belajarnya dan memperlihatkan 

kesanggupan belajar yang tinggi.  

c. Guru-guru berinteraksi dengan siswa, baik sebagai pembaca maupun sebagai 

penulis.  

d. Guru memperlihatkan perhatiannya terhadap bacaan dan penulisan pada 

umumnya.  

8. Pendekatan Saintifik/Sciencetific (dalam Kurikulum 2013). 
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B. Pendekatan dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar 

Pendekatan (approach) adalah cara memulai sesuatu atau cara memulai pengajaran 

bahasa. Pendekatan merupakan dasar teoretis untuk suatu metode. Secara lebih luas, 

pendekatan merupakan asumsi tentang bahasa, antara lain asumsi yang menganggap 

bahasa sebagai kebiasaan; ada pula yang menganggap bahasa sebagai suatu sistem 

komunikasi yang pada dasarnya dilisankan; dan ada lagi yang menganggap bahasa 

sebagai seperangkat kaidah. 

9. Pendekatan Kontekstual 

Johnson (Nurhadi, 2004:12) mengungkapkan sistem kontekstual adalah suatu 

proses pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik melihat makna dalam 

bahan yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks 

kehidupannya sehari-hari. Sementara, The Washington State Consortium for 

Contextual Teaching and Learning merumuskan pengajaran kontekstual adalah 

pengajaran yang memungkinkan peserta didik memperkuat, memperluas, dan 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademisnya dalam berbagai latar di 

sekolah dan di luar sekolah untuk memecahkan persoalan yang ada dalam dunia 

nyata. 

Nurhadi (2004:13) menyimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual adalah 

konsep belajar pasda saat guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan 

mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapan dalam kehidupannya sehari-hari. Proses pembelajaran 

berlangsung secara alamiah dalam bentuk pesera didik bekerja dan mengalami, 

bukan berupa pemindahan pengetahuan dari guru kepada peserta didik. 



Johnson (Nurhadi, 2004:13-14) mengungkapkan bahwa karakteristik 

pendekatan kontekstual memiliki delapan komponen utama yaitu. 

i. Memiliki hubungan yang bermakna 

j. Melakukan kegiatan yang signifikan 

k. Belajar yang diatur sendiri 

l. Bekerja sama 

m. Berpikir kritis dan kreatif 

n. Mengasuh dan memelihara pribadi peserta didik 

o. Mencapai standar yang tinggi 

p. Menggunakan penilaian autentik 

Sementara, The Northwest Regional EducationLaboratory USA (dalam 

Nurhadi, 2004:14-15) mengidentifikasi adanya enam kunci dasar pembelajaran 

kontekstual yaitu. 

g. Pembelajaran bermakna 

h. Penerapan pengetahuan 

i. Berpikir tingkat tinggi 

j. Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar 

k. Responsif terhadap budaya 

l. Penilaian autentik 

Lebih kompleks lagi, karakteristik pendekatan kontekstual yang diungkapkan 

oleh Departemen Pendidikan Nasional (2003:20-21) yaitu. 

m. Kerjasama 

n. Saling menunjang 

o. Menyenangkan 

p. Belajar dengan bergairah 

q. Pembelajaran terintegrasi 

r. Menggunakan berbagai sumber 

s. Peserta didik aktif 

t. Sharing dengan teman 

u. Peserta didik kritis 

v. Guru kreatif 

w. Dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya peserta didik, peta, 

gambar, artikel, dan sebagainya. 



x. Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor, melainkan hasil karya peserta 

didik, laporan hasil praktikum, karangan, dan sebagainya. 

Sesuai dengan komponen yang dimiliki oleh pendekatan kontekstual, maka 

sebuah kelas dikatakan menggunakan pendekatan tersebut jika mengggunakan 

ketujuh komponen yaitu konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakar 

belajar, pemodelan, refleksi, dan asesmen autentik. Secara garis besar, langkah-

langkah penerapan kontekstual di kelas sebagai berikut. 

h. Kembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan belajar lebih bermakna 

dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya. (komponen konstruktivisme). 

i. Laksanakan kegiatan menemukan sendiri untuk mencapai kompetisi yang 

diinginkan. (komponen inkuiri). 

j. Kembangkan sifat ingin tahu peserta didik dengan bertanya. (komponen 

bertanya). 

k. Ciptakan masyarakat belajar, kerja kelompok. (Komponen Masyarakat Belajar). 

l. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. (komponen pemodelan). 

m. Lakukan refleksi di akhir pertemuan, agar peserta didik merasa bahwa hari ini 

mereka belajar sesuatu. (komponen refleksi). 

n. Lakukan penilaian yang autentik dari berbagai sumber dan cara. (komponen 

asesmen autentik). 

10. Pendekatan Komunikatif 

Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada 

pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi 

merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa (Zuchdi dan 

Budiarsih, 1996/1997:33-34). Hal ini sesuai dengan yang dituntut baik oleh 

Kurikulum 1994 maupun oleh Kurikulum 2004, bahwa tujuan pembelajaran bahasa 

Indonesia di SD tidak lagi untuk menciptakan bagaimana peserta didik memahami 

tentang bahasa, tetapi lebih ditekankan pada kemampuan menggunakan Bahasa 

Indonesia secara lisan dan tulisan.  

Kompetensi berbahasa seseorang tidak memberikan pengaruh terhadap 

performansi berbahasanya atau sebaliknya. Pengetahuan kebahasaan bertalian 

dengan pengetahuan penutur terhadap bahasa sebagai suatu sistem dan merupakan 

kemampuan potensial dalam diri penutur. Melalui kemampuan potensial ini penutur 

dapat menciptakan tuturantuturan, biasanya berupa kalimat-kalimat. Oleh karena itu, 



dapat dikatakan bahwa kompetensi linguistik merupakan daya dorong untuk 

berbahasa secara kreatif. Pandangan tersebut diperluas oleh para pakar dari versi 

kuat. Jadi pembelajaran yang komunikatif adalah pembelajaran bahasa yang 

memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan yang memadai untuk 

mengembangkan kebahasaan dan mengunjukkan dalam kegiatan berbahasa, baik 

kegiatan produktif maupun reseptif sesuai denagn situasi yang nyata, bukan situasi 

buatan.yang terlepas dari konteks. 

Brumfit dan Finocchiaro (dalam Richards dan Rogers, 186:87) 

mengungkapkan ciri-ciri pendekatan komunikatif adalah. 

w. Makna merupakan hal yang terpenting. 

x. Percakapan harus berpusat di sekitar fungsi komunikatif dan tidak dihafalkan 

secara normal. 

y. Kontekstualisasi merupakan premis pertama. 

z. Belajar bahasa berarti belajar berkomunikasi. 

aa. Dianjurkan berkomunikasi efektif. 

bb. Latihan penubihan atau drill diperbolehkan, tetapi tidak memberatkan. 

cc. Ucapan yang dapat dipahami diutamakan. 

dd. Setiap alat bantu peserta didik diterima dengan baik. 

ee. Segala upaya untuk berkomunikasi dapat didorong sejak awal. 

ff. Penggunaan bahasa secara bijaksana dapat diterima bila memang layak. 

gg. Terjemahan digunakan jika diperlukan peserta didik. 

hh. Membaca dan menulis dapat dimulai sejak awal. 

ii. Sistem bahasa dipelajari melalui kegiatan berkomunikasi. 

jj. Komunikasi komunikatif merupakan tujuan. 

kk. Variasi linguistik merupakan konsep inti dalam materi dan metodologi. 

ll. Urutan ditentukan berdasarkan pertimbangan isi, fungsi, atau makna untuk 

memperkuat minat belajar. 

mm. Guru mendorong peserta didik agar dapat bekerja sama dengan menggunakan 

bahasa itu. 

nn. Bahasa diciptakan oleh peserta didik melalui mencoba dan mencoba. 

oo. Kefasihan dan bahasa yang berterima merupakan tujuan utama, ketepatan dinilai 

dalam konteks bukan dalam keabstrakan. 

pp. Peserta didik diharapkan berinteraksi dengan orang lain melalui kelompok atau 

pasangan, lisan dan tulis. 



qq. Guru tidak bisa meramal bahasa apa yang akan digunakan peserta didinya. 

rr. Motivasi intrinksik akan timbul melalui minat terhadap hal-hal yang 

dikomunikasikan. 

Robin dan Thompson (dalam Tarigan, 1990:201) mengemukakan bahwa ciri-

ciri peserta didik yang sesuai dengan konsep pendekatan komunikatif adalah. 

g. Selalu berkeinginan untuk menafsirkan tuturan secara tepat. 

h. Berkeinginan agar bahasa yang digunakan selalu komunikatif. 

i. Tidak merasa malu jika berbuat kesalahan dalam berkomunikasi. 

j. Selalu menyesuaikan bentuk dan makna dalam berkomunikasi. 

k. Frekuensi latihan berbahasa lebih tinggi. 

l. Selalu memantau ujaran sendiri dan ujaran mitra bicaranya untuk mengetahui 

apakah pola-pola bahasa yang diucapkan tersebut dapat diterima dan dipahami 

oleh masyarakat. 

Berdasarkan konsep pendekatan komunikatif, guru bukanlah penguasa tunggal 

dalam kelas. Guru bukanlah satu-satunya pemberi informasi dan sumber belajar, 

akan tetapi guru juga sebagai penerima informasi dari peserta didik. Jadi 

pembelajaran didasarkan atas multi sumber. Sumber pembelajaran adalah guru, 

peserta didik, dan lingkungan. Lingkungan terdekat adalah kelas. Chandlin (dalam 

Tarigan, 1990:201) menyebutkan dua peran guru dalam proses belajar-mengajar, 

yaitu: 

c. Pemberi kemudahan dalam proses komunikasi antara semua peserta didik dalam 

kelas, antara peserta didik dengan kegiatan pembelajaran, serta teks atau materi. 

d. Sebagai partisipan mandiri dalam kelompok belajar-mengajar. 

Implikasi dari kedua peran di atas menimbulkan peran-peran kecil lainnya, 

yaitu peran sebagai pengorganisasi, pembimbing, peneliti, dan pembelajar dalam 

proses belajar-mengajar. Materi pembelajaran dipersiapkan setelah guru 

mengadakan suatu analisis kebutuhan peserta didik. Keanekaragaman kebutuhan 

peserta didik ini ditampung guru dan dipertimbangkan dalam mempersiapkan materi 

pembelajaran. Implikasi dari keadaan ini adalah aktivitas peserta didik dalam kelas 

berorientasi pada peserta didik. Kedudukan materi pembelajaran ditekankan pada 

sesuatu yang menunjang komunikasi peserta didik secara aktif. 

Ada tiga jenis materi yang perlu dipertimbangakan dalam pendekatan 

komunikatif, (dalam Tarigan, 1989), yaitu: 

f. materi yang berdasarkan teks, 



g. materi yang berdasarkan tugas, dan 

h. materi yang berdasarkan bahan yang otentik. 

Tarigan (1989 : 285) mengungkapkan bahwa metode-metode pembelajaran 

bahasa komunikatif dilandasi oleh teori pembelajaran yang mengacu pada tiga 

prinsip, yaitu: 

c. prinsip komunikasi, kegiatan-kegiatan yang melibatkan komunikasi nyata 

mampu mengembangkan proses pembelajaran, 

d. prinsip tugas, kegiatan-kegiatan tempat dipakainya bahasa untuk melaksanakan 

tugas-tugas yang bermakna dapat mengembangkan proses pembelajaran. 

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, Tarigan (1989 : 195) mengungkapkan 

materi pembelajaran bahasa hendaknya memungkinkan dapat diterapkannya metode 

permainan, simulasi, bermain peran, dan komunikasi pasangan. Salah satu teknik 

yang dapat digunakan untuk mewujudkan metode-metode tersebut adalah teknik 

drama. Penggunaan teknik drama dalam pembelajaran bahasa merupakan upaya 

guru peserta didik untuk “mengalami” secara langsung proses pembelajaran bahasa 

melalui peniruan. Diharapkan melalui pengalaman langsung tersebut tercipta 

komunikasi yang ideal antara guru dan peserta didik dan antara peserta didik dengan 

peserta didik. Masing-masing anggota kelas memiliki peran-peran tertentu sesuai 

dengan tuntutan drama. Hal ini sejalan dengan pendapat Hamzah (1994:159) bahwa 

dengan berteater peserta didik diberi kesempatan untuk mengungkapkan pikiran dan 

perasaan secara maksimal, berekspresi, dan berakting, di samping memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk bermain sehingga tidak merasa jenuh dalam 

proses belajar-mengajar. 

11. Pendekatan Tujuan 

Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan 

belajar mengajar, yang harus dipikirkan dan ditetapkan lebih dahulu ialah tujuan 

yang hendak dicapai. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan itu dapat 

ditentukan metode mana yang akan digunakan dan teknik pengajaran yang 

bagaimana yang diterapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai. Jadi, 

proses belajar mengajar ditentukan oleh tujuan yang telah ditetapkan untuk 

mencapai tujuan itu sendiri. 

Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa kurikulum disusun berdasarkan 

suatu pendekatan. Seperti kita ketahui, kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang 

berorientasi pada pendekatan tujuan. Sejalan dengan hal itu, bidang-bidang studi pun 



orientasinya pada pendekatan tujuan; demikian pula bidang studi Bahasa Indonesia. 

Oleh karena orientasinya pada tujuan, maka pembelajarannya pun penekanannya 

pada tercapainya tujuan. 

Misalnya, untuk pokok bahasan menulis, tujuan pembelajaran yang ditetapkan 

ialah "siswa mampu membuat karangan/cerita berdasarkan pengalaman atau 

informasi dari bacaan”. Berdasar pada pendekatan tujuan, maka yang penting ialah 

tercapainya tujuan, yakni siswa memiliki kemampuan mengarang. Adapun mengenai 

bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana metodenya, bagaimana teknik 

pembelajarannya tidak merupakan masalah penting. Demikian pula kalau yang 

diajarkan pokok bahasan struktur, dengan tujuan "siswa memiliki pemahaman 

mengenai bentuk-bentuk kata Bahasa Indonesia.” 

Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pembelajaran morfologi bahasa 

Indonesia. Penerapan pendekatan tujuan ini sering dikaitkan dengan "cara belajar 

tuntas". Dengan "cara belajar tuntas", berarti suatu kegiatan belajar mengajar 

dianggap berhasil apabila sedikitnya 85% dari jumlah siswa yang mengikuti 

pelajaran itu menguasai minimal 75% dari bahan ajar yang diberikan oleh guru. 

Penentuan keberhasilan itu didasarkan hasil tes sumatif; jika sekurang-kurangnya 

85% dari jumlah siswa dapat mengerjakan atau dapat menjawab dengan benar 

minimal 75% dari soal yang diberikan oleh guru maka pembelajaran dapat dianggap 

berhasil. Dari berbagai pengertian dan pendapat di atas, kita dapat menyimpulkan 

bahwa pendekatan tujuan merupakan pendekatan yang menekankan pada tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

12. Pendekatan Struktural 

Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran 

bahasa, yang dilandasi oleh asumsi bahwa bahasa sebagai seperangkat kaidah, 

norma, dan aturan. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa, yang dilandasi oleh asumsi bahwa bahasa sebagai seperangkat 

kaidah, norma, dan aturan. Atas dasar anggapan tersebut timbul pemikiran bahwa 

pembelajaran bahasa harus mengutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau 

tata bahasa. Oleh sebab itu, pembelajaran bahasa perlu dititikberatkan pada 

pengetahuan tentang struktur bahasa yang tercakup dalam fonologi, morfologi, dan 

sintaksis dalam hal ini pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan suku 

kata menjadi sangat penting. Jelas bahwa aspek kognitif bahasa lebih diutamakan. 



Di samping mempunyai kelemahan, pendekatan ini juga memiliki kelebihan. 

Dengan pedekatan struktural, siswa akan menjadi cermat dalam menyusun kalimat, 

karena mereka memahami kaidah-kaidahnya. Misalnya saja, mereka mungkin tidak 

akan membuat kesalahan seperti di bawah ini. "Bajunya anak itu baru"."Di 

sekolahan kami mengadakan pertandingan sepak bola"."Anak-anak itu lari-lari di 

halaman". Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa, yang dilandasi oleh asumsi bahwa bahasa sebagai seperangkat 

kaidah, norma, dan aturan. 

 

 

13. Pendekatan Keterampilan Proses 

Dalam proses belajar atau belajar bagaimana belajar diperlukan keterampilan 

intelektual, keterampilan sosial, dan keterampilan fisik. Ketiga keterampilan inilah 

yang disebut keterampilan proses. Setiap keterampilan ini terdiri atas sejumlah 

keterampilan. Dengan perkataan lain keterampilan proses terdiri atas sejumlah sub 

keterampilan proses. 

Keterampilan proses berfungsi sebagai alat menemukan dan mengembangkan 

konsep. Konsep yang telah ditemukan atau dikembangkan berfungsi pula sebagai 

penunjang keterampilan proses. Interaksi antara pengembangan keterampilan proses 

dengan pengembangan konsep dalam proses belajar-mengajar menghasilkan sikap 

dan nilai dalam diri siswa. Tanda-tandanya terlihat pada diri siswa seperti, teliti, 

kreatif, kritis, objektif, tenggang rasa, bertanggung jawab, jujur, terbuka, dapat 

bekerja sama , rajin, dan sebagainya. 

Keterampilan proses dibangun oleh sejumlah keterampilan-keterampilan. 

Karena itu pencapaian atau pengembangnya dilaksanakan dalam setiap proses 

belajar-mengajar dalam semua mata palajaran. Tidak ada satu pelajaran pun yang 

dapat mengembangkan keterampilan itu secara utuh. Karena itu pula, ada 

keterampilan yang cocok dikembangkan oleh pelajaran tertentu dan kurang cocok 

dikembangkan oleh mata pelajaran lainnya. Setiap mata pelajaran mempunyai 

karakteristik sendiri. Karena itu penjabaran keterampilan proses dapat berbeda pada 

setiap mata pelajaran. 

a. Mengamati 

4) Menatap: memperhatikan 

5) Membaca: memahami suatu bacaan 



6) Menyimak: memahami sesuatu yang dibicarakan orang lain 

b. Menggolongkan 

Mencari persamaan, perbedaan atau penggolongan (dapat berupa wacana, 

kalimat, dan kosa kata). 

c. Menafsirkan 

9) Menafsirkan: mencari atau menemukan arti, situasi, pola, kesimpulan dan 

mengelompokkan suatu wacana. 

10) Mencari dasar penggolongan: mengelompokkan sesuatu berdasarkan suatu 

kaidah, dapat berupa kata dasar, kata bentukan, jenis kata, pola kalimat 

ataupun wacana. 

11) Memberi arti: mencari arti kata-kata atau mencari pengertian sesuatu 

wacana kemudian mengutarakan kembali baik lisan maupun tertulis. 

12) Mencari hubungan situasi: mencari atau menebak waktu kejadian dari suatu 

wacana puisi. Menghubungkan antarsituasi yang satu dengan yang lain dari 

beberapa wacana. 

13) Menemukan pola: menentukan atau menebak suatu pola cerita yang berupa 

prosa maupun pola kalimat. 

14) Menarik kesimpulan: mengambil suatu kesimpulan dari suatu wacana 

secara induktif maupun deduktif. 

15) Menggeneralisasikan: mengambil kesimpulan secara induktif atau dari 

ruang lingkup yang lebih luas daripada menarik kesimpulan. 

16) Mengalisis: menganalisis suatu wacana berdasarkan paragraf, kalimat, dan 

unsur-unsur. 

i. Menerapkan 

Menggunakan konsep: kaidah bahasa dalam menyusun dapat berupa 

penulisan wacana, karangan, surat-menyurat, kalimat-kalimat, kata bentukan 

dengan memperhatikan ejaan/kaidah bahasa. 

j. Mengkomunikasikan 

8) Berdiskusi: melakukan diskusi dan tanya jawab dengan memakai 

argumentasi/ alasan-alasan dan bukti-bukti untuk memecahkan suatu 

masalah. 

9) Mendeklamasikan: melakukan deklamasi suatu puisi dengan menjiwai 

sesuatu yang dideklamasikan (dapat dengan menggerakkan anggota badan, 

kepala, pandangan mata, atau perubahan air muka). 



10) Dramatisasi: menirukan sesuatu perilaku dengan penjiwaan yang 

mendalam. 

11) Bertanya: mengajukan berbagai jenis pertanyaan yang mengarah kepada: 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, atau evaluasi. 

12) Mengarang: menulis sesuatu dapat dengan melihat objeknya yang nyata 

dulu dengan bantuan gambar atau tanpa bantuan apa-apa. 

13) Mendramakan/bermain drama: memainkan sesuatu teks cerita persis seperti 

apa yang tertera pada bacaan. 

14) Mengungkapkan/melaporkan sesuatu dalam bentuk lisan dan tulisan:  

melaporkan darmawisata, pertandingan, peninjauan ke lapangan, dan 

sebagainya. 

14. Pendekatan Whole Language 

Whole language dapat dinyatakan sebagai perangkat wawasan yang 

mengarahkan kerangka pikir praktisi dalam menentukan bahasa sebagai meteri 

pelajaran, isi pembelajaran, dan proses pembelajaran. Pengembangan wawasan 

whole language diilhami konsep konstrutivisme, language experience approach 

(LEA), dan progresivisme dalam pendidikan. Wawasan yang dikembangkan 

sehubungan dengan bahasa sebagai materi pelajaran dan penentuan isi 

pembelajarannya diwarnai oleh fungsionalisme dan semiotika (Edelsky, Altwerger, 

dan Flores, 1991). Sementara itu, prinsip dan penggarapan proses pembelajarannya 

diwarnai oleh progresivisme dan konstruktivisme menyatakan bahwa siswa 

membentuk sendiri pengetahuannya melalui peran aktifnya dalam belajar secara 

utuh (whole) dan terpadu (integrated) (Roberts, 1996). 

Siswa termotivasi untuk belajar jika mereka melihat bahwa yang dipelajarinya 

itu diperukan oleh mereka. Guru berkewajiban untuk menyediakan lingkungan yang 

menunjang untuk siswa agarmereka dapat belajar dengan baik. Fungsi guru dalam 

kelas whole language berubah dari desiminator informasi menjadi fasilitor (Lame & 

Hysith, 1993). Penentuan isi pembelajaran dalam perspektif whole language 

diarahkan oleh konsepsi tentang kebahasaan dan nilai fungsionalnya bagi pebelajar 

dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Berdasarkan konsepsi bahwa pengajaran bahasa mesti didasarkan pada 

kenyataan penggunaan bahasa, maka isi pembelajaran bahasa diorientasikan pada 

topik pengajaran (1) membaca, (2) menulis, (3) menyimak, dan (4) wicara. Ditinjau 

dari nilai fungsionalnya dalam kehidupan, penguasaan yang perlu dijadikan fokus 



dan perlu dikembangkan adalah penguasaan kemampuan membaca dan menulis. 

Sebab itulah konsep literacy (keberwacanaan) dalam persfektif whole language yang 

hanya dihubungkan dengan perihal membaca dan menulis (Au, mason, dan Scheu, 

1995, Eanes, 1997). Ditinjau dari konsepsi demikian, topik pengajaran menyimak, 

wicara, membaca, dan menulis tidak harus digarap secara seimbang karena alokasi 

waktu pengajaran mesti lebih banyak digunakan untuk pembelajaran membaca dan 

menulis. 

Whole language adalah cara untuk menyatukan pandangan tentang bahasa, 

tentang pembelajaran, dan tentang orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran. 

Dalam hal ini orang-orang yang dimaksud adalah siswa dan guru.Menurut Routman 

dan Froese (1991) dalam Suratinah dan Teguh Prakoso (2003: 2.3) ada delapan 

komponen whole language, yaitu reading aloud, sustained silent reading, shared 

reading, journal writing, guided reading, guided writing, independent reading, dan 

independent writing. Namun sesuai dengan definisi whole language yaitu 

pembelajaran bahasa yang disajikan secara utuh dan tidak terpisah-pisah, maka 

dalam menerapkan setiap komponen whole language di kelas harus pula melibatkan 

semua keterampilan dan unsur bahasa dalam kegiatan pembelajaran. 

a. Reading Aloud 

Reading aloud adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh guru dan 

siswa. Guru dapat menggunakan bacaan yang terdapat dalam buku teks atau 

buku cerita lainnya dan membacakannya dengan suara keras dan intonasi yang 

benar sehingga setiap siswa dapat mendengarkan dan menikmati ceritanya. 

Kegiatan ini sangat bermanfaat terutama jika dilakukan di kelas rendah. 

Manfaat yang didapat dari reading aloud antara lain meningkatkan keterampilan 

menyimak, memperkaya kosakata, membantu meningkatkan membaca 

pemahaman, dan yang tidak kalah penting adalah menumbuhkan minat baca 

pada siswa. 

b. Sustained Silent Reading 

Sustained Silent Reading (SSR) adalah kegiatan membaca dalam hati yang 

dilakukan oleh siswa. Dalam kegiatan ini kesempatan untuk memilih sendiri 

buku atau materi yang akan dibacanya. Pada kegiatan ini guru memberikan 

kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan bacaan yang sesuai dengan 

kemampuan mereka sendiri sehingga mereka dapat menyelesaikan membaca 

bacaan tersebut. Guru dalam hal ini sedapat mungkin menyediakan bahan 



bacaan yang menarik dari berbagai buku atau sumber sehingga memungkinkan 

siswa memilih materi bacaan. Guru dapat memberi contoh sikap membaca 

dalam hati yang baik sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan 

membaca dalam hati untuk waktu yang cukup lama. 

Pesan yang ingin disampaikan kepada siswa melalui kegiatan ini adalah 

(a) membaca adalah kegiatan penting yang menyenangkan; (b) membaca dapat 

dilakukan oleh siapa pun; (c) membaca berarti kita berkomunikasi dengan 

pengarang buku tersebut; (d) siswa dapat membaca dan berkonsentrasi pada 

bacaannya dalam waktu yang cukup lama; (e) guru percaya bahwa siswa 

memahami apa yang mereka baca; dan (f) siswa dapat berbagi pengetahuan 

yang menarik dari materi yang dibacanya setelah kegiatan SSR berakhir. 

c.  Journal Writing 

Salah satu cara yang dipandang cukup efektif untuk meningkatkan 

keterampilan siswa menulis adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran 

menulis jurnal atau menulis informal. Melalui menulis jurnal, siswa dilatih 

untuk lancar mencurahkan gagasan dan menceritakan kejadian di sekitarnya 

tanpa sekaligus memikirkan hal-hal yang bersifat mekanik. Tompkins 

(1991:210) menyatakan bahwa penekanan pada hal-hal yang bersifat mekanik 

membuat tulisan mati karena hal tersebut tidak mengizinkan gagasan siswa 

tercurah secara alami. Dengan demikian, siswa dapat bebas mencurahkan 

gagasan tanpa merasa cemas dan tertekan memikirkan mekanik tulisannya. 

Banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari kegiatan menulis jurnal ini. 

Manfaat tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 

11) Meningkatkan kemampuan menulis. 

12) Meningkatkan kemampuan membaca. 

13) Menumbuhkan keberanian menghadap risiko. 

14) Memberi kesempatan untuk membuat refleksi. 

15) Memvalidasi pengalaman dan perasaan pribadi.  

16) Memberikan tempat yang aman dan rahasia untuk menulis. 

17) Meningkatkan kemampuan berpikir.  

18) Meningkatkan kesadaran akan peraturan menulis. 

19) Menjadi alat evaluasi. 

20) Menjadi dokumen tertulis.  

d. Shared Reading 



Shared reading ini adalah kegiatan membaca bersama antara guru dan 

siswa dan mereka harus mempunyai buku untuk dibaca bersama. Kegiatan ini 

dapat dilakukan baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Ada beberapa cara 

melakukan kegiatan ini yaitu: 

4) guru membaca dan siswa mengikutinya (untuk kelas rendah), 

5) guru membaca dan siswa menyimak sambil melihat bacaan yang tertera 

pada buku; dan 

6) siswa membaca bergiliran. 

Maksud kegiatan ini adalah: 

4) sambil melihat tulisan, siswa berkesempatan untuk memperhatikan guru 

membaca sebagai model; 

5) memberikan kesempatan untuk memperlihatkan keterampilan membacanya; 

dan 

6) siswa yang masih kurang terampil dalam membaca mendapat contoh 

membaca yang benar. 

i. Guided Reading 

Dalam guided reading, guru lebih berperan sebagai model dalam 

membaca, dalam guided reading atau disebut juga membaca terbimbing guru 

menjadi pengamat dan fasilator. Dalam membaca terbimbing penekanannya 

bukan dalam cara membaca itu sendiri tetapi lebih pada membaca pemahaman. 

Dalam guided reading semua siswa membaca dan mendiskusikan buku yang 

sama. Guru melemparkan pertanyaan yang meminta siswa menjawab dengan 

kritis, bukan sekedar pertanyaan pemahaman. Kegiatan ini merupakan kegiatan 

membaca yang penting dilakukan di kelas. 

j. Guided Writing 

Guided writing atau menulis terbimbing seperti dalam membaca 

terbimbing, dalam menulis terbimbing peran guru adalah sebagai fasilator, 

membantu siswa menemukan apa yang ingin ditulisnya dan bagaimana 

menulisnya dengan jelas, sistematis, dan menarik. Guru bertindak sebagai 

pendorong bukan pengatur, sebagai pemberi saran bukan pemberi petunjuk. 

Dalam kegiatan ini proses writing seperti memilih topik, membuat draf, 

memperbaiki, dan mengedit dilakukan sendiri oleh siswa. 

k. Independent Reading 



Independent reading atau membaca bebas adalah kegiatan membacayang 

memberi kesempatan kepada siswa untuk menentukan sendiri materi yang ingin 

dibacanya. Membaca bebas merupakan bagian integral dari whole language. 

Dalam independent reading siswa bertanggung jawab terhadap bacaan yang 

dipilihnya sehingga peran guru pun berubah dari seorang pemprakasa, model, 

dan pemberi tuntunan menjadi seorang pengamat, fasilator, dan pemberi respon. 

Inti dari independent reading adalah membantu siswa meningkatkan 

kemampuan pemahamannya, mengembangkan kosa kata, melancarkan 

membaca, dan secara keseluruhan memfasilitasi membaca. 

l. Independent Writing 

Independent writing atau menulis bebas bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan menulis, meningkatkan kebiasaan menulis, dan meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis. Dalam menulis bebas siswa mempunyai kesempatan 

untuk menulis tanpa ada intervensi dari guru. Siswa bertanggung jawab 

sepenuhnya dalam proses menulis. Jenis menulis yang termasuk dalam 

independent writing antara lain menulis jurnal dan menulis respon. 

Ada tujuh ciri yang menandakan kelas whole language, yaitu. 

1) Kelas yang menerapkan whole language penuh dengan barang cetakan. 

2) Guru berperan sebagai model, guru menjadi contoh perwujudan bentuk aktivitas 

berbahasa yang ideal, dalam kegiatan membaca, menulis, menyimak, dan 

wicara. 

3) Siswa bekerja dan belajar sesuai dengan tingkat kemamapuannya. 

4) Siswa berbagi tanggung jawab dalam pembelajaran. 

5) Siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran bermakna. 

6) Siswa berani mengambil resiko dan bebas bereksperimen. 

7) Siswa mendapatkan balikan (feedback) positif baik dari guru maupun temannya. 

Dari ketujuh ciri tersebut dapat dilihat bahwa siswa berperan aktif dalam 

pembelajaran. Guru tidak perlu lagi berdiri di depan kelas meyampaikan materi. 

Sebagai fasilitator guru berkeliling kelas mengamati dan mencatat kegiatan siswa, 

dalam hal ini guru menilai siswa secara informal.  

Penilaian dalam kelas whole language, guru senantiasa memperhatikan 

kegiatan yang dilakukan siswa. Secara informal, selama pembelajaran berlangsung, 

guru memperhatikan siswa menulis, mendengarkan, siswa berdiskusi baik dalam 

kelompok ataupun diskusi kelas. Ketika siswa bercakap-cakap dengan temannya 



atau dengan guru, penilaian juga dilakukan, bahkan guru juga memberikan penilaian 

saat siswa bermain selama waktu istirahat. 

Penilaian juga berlangsung ketika siswa dan guru mengadakan konferensi. 

Walaupun guru tidak terlihat membawa-bawa buku nilai, namun guru menggunakan 

alat penilaian seperti format observasi dan catatan anekdot. Dengan kata lain, dalam 

kelas whole language guru memberikan penilaian pada siswa selama proses 

pembelajarn berlangsung. Selain penilaian informal, penilaian juga dilakukan 

dengan menggunakan portofolio. Portofolio adalah kumpulan hasil kerja siswa 

selama kegiatan pembelajaran. Dengan portofolio perkembangan siswa dapat terlihat 

secara otentik. 

15. Pendekatan Terpadu 

Pendekatan terpadu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia berarti pendekatan 

yang pelaksanaannya memadukan aspek-aspek bahasa. Aspek-aspek bahasa tersebut 

di dalam praktik berbahasa selalu digunakan secara bersama dan terpadu, baik 

aspek-aspek kebahasaan maupun aspek-aspek keterampilan berbahasa. Bahkan 

dengan bidang-bidang lain, bahasa selalu menyatu di dalam pemakaian. 

Pembelajaran bahasa secara terpadu menaruh penghargaan terhadap bahasa, 

dan dengan seksama meningkatkan penguasaan bahasa siswa (Yeager, 1991). Hal-

hal penting yang terjadi di dalam kelas dengan bahasa terpadu menurut Yeager 

adalah sebagai berikut. 

e. Siswa banyak bergaul dengan literatur (bacaan) 

f. Siswa merasakan peningkatan dalam belajarnya dan memperlihatkan 

kesanggupan belajar yang tinggi.  

g. Guru-guru berinteraksi dengan siswa, baik sebagai pembaca maupun sebagai 

penulis.  

h. Guru memperlihatkan perhatiannya terhadap bacaan dan penulisan pada 

umumnya.  

16. Pendekatan Saintifik/Sciencetific (dalam Kurikulum 2013). 

 

C. Metode dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar 

Menurut KBBI (W.J.S. Poerwadarminta), 1. metode adalah cara yang telah teratur 

dan telah terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud (dalam ilmu pengetahuan 

dsb); cara menyelidiki (mengajar dsb); misal berbagai- untuk menyelidiki sejarah 

kebudayaan. 2. Buku pelajaran (cara belajar); misal menggambar.Menurut KBBI (M. Zul 



Fajri dan Ratu Aprilia Senja), metode adalah cara sistematis dan terpikir secara baik 

untuk mencapai tujuan; prinsip-prinsip dan praktek-praktek pengajaran bahasa. 

Menurut Nana Sudjana (2005:76), metode pembelajaran memiliki pengertian 

sebagai cara yang digunakan seorang pendidik atau dalam hal ini guru dalam 

menjalankan fungsinya berinteraksi dengan anak didiknya pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Sedangkan menurut M. Sobri Sutikno (2009:88), metode pembelajaran 

merupakan cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar 

terjadi iproses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya mencapai tujuan. 

(www.anneahira.com) 

Dalam dunia pembelajaran, metode adalah rencana penyajian bahan yang 

menyeluruh dengan urutan yang sistematis berdasarkan pendekatan tertentu. Jadi metode 

merupakan cara melaksanakan pekerjaan, sedangkan pedekatan bersfat filosofis/ 

aksioma. Karena itu dari suatu pendekatan dapat tumbuh beberapa metode. Misalnya dari 

aural-oral approach (mendengar berbicara) dapat tumbuh metode mimikri-memorisasi, 

metode pattern-practice (pola-pola praktis), dan metode lainnya yang mengutamakan 

kemampuan berbahasa, khususnya kemampuan berbicara (bahasa lisan) melalui latihan 

intensif (drill). Cognitive cove learning theory melahirkan metode gramatika-terjemaham 

yang mengutamakan penguasaan kaidah tata bahasa dan pengetahuan tata bahasa. 

Pada hakikatnya, metode terdiri atas empat langkah yaitu seleksi, gradasi, presentasi, 

dan repetisi. Unsur seleksi dan gradasi materi pelajaran merupakan unsur yang tak 

terpisahan dengan unsure presentasi dan repetisi dalam membentuk suatu metode 

mengajar (Mackey dalam Subana, 20, 20).  

Terdapat sejumlah metode yang secara umum dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran, yaitu metode: ceramah, diskusi, eksperimen, sosiodrama, simulasi, 

inquiry, demonstrasi, team teaching, drill, karya wisata, dan sebagainya.  

1.  Metode Khusus dalam Pembelajaran Bahasa 

Secara khusus, dalam pembelajaran bahasa dapat digunakan beberapa metode, 

antara lain metode: terjemahan, struktural, diam, audilingual, langsung, respon fisik total, 

diam, sugestopedia, dan sebagainya.  

 

2. Metode dalam Pembelajaran Membaca-Menulis  Permulaan 

Terdapat juga metode dalam pembelajaran membaca-menulis  permulaan. Metode 

tersebut adalah metode: Eja/Abjad, Bunti, Sukukata dan kata, Global, Struktural Analisa 

Sintesa (SAS). Di bawah ini diuraikan metode pembelajaran yang dimaksud. 



Metode pembelajaran bahasa Membaca Permulaan di kelas rendah adalah sebagai 

berikut. 

1. Metode Eja/Abjad 

Metode ini merupakan metode yang sudah sangat tua. Pelajaran pertama 

dimulai dengan pengenalan abjad “a”, “be”, “ce”, “de”, dan seterusnya. Guru sering 

mengajarkannya melalui lagu ABC. Lagu ini ada dalam berbagai bahasa setelah 

siswa menguasai huruf-huruf itu.Guru merangkai huruf-huruf konsonan dengan 

huruf vokal menjadi sukukata. Suku-suku kata dirangkai menjadi kata, dan kata-kata 

dirangkaikan menjadi kalimat. 

Penggunaan metode ini kerap kali menimbulkan kecenderungan mengeja, yaitu 

membaca huruf demi huruf. Kecenderungan ini menghambat proses penguasaan 

kemampuan membaca permulaaan. 

B, a  ba (dibaca be. A ba) 

D, u  du (dibaca de. U du) 

Ba-du dilafalkan badu 

2. Metode Bunyi 

Metode ini juga merupakan metode yang sudah sangat tua. Pelaksanaannya 

hampir sama dengan metode abjad. Namun, huruf-huruf tidak disebut dengan nama 

abjadnya, melainkan nama bunyinya. Jadi, huruf “m” tidak diucapkan sebagai [ɛm] 

atau [ɚm] melainkan [m]. Bunyi-bunyi konsonan dirangkai dengan bunyi vokal 

sehingga membentuk suku kata. Suku kata dirangkai menjadi kata, dan akhirnya 

kata-kata dirangkai menjadi kalimat. Baik metode abjad maupun metode bunyi 

sering menggunakan kata-kata lepas untuk latihan membaca.  

ma – ma  ru – sa 

ma –na   ra – si 

na – ma  dan seterusnya. 

i – na 

a – na 

ni – na 

3. Metode suku kata dan metode kata 

Metode ini diawali dengan pengenalan suku kata,seperti ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, 

cu, ce, co, dan seterusnya. Suku kata tersebut kemudian dirangkaikan menjadi kata-

kata bermakna. Sebagai contoh, dari daftar suku kata tadi, guru dapat membuat 

berbagai variasi paduan suku kata menjadi kata-kata bermakna. Misalnya: 



ba – bi  cu – ci  da – da   ka – ki  

ba – bu  ca – ci   du – da   ku – ku  

bi – bi  ci – ca   da – du   ka – ku  

ba – ca  ka – ca  du – ka   ku – da 

Kemudian suku kata dirangkai menjadi kata kemudian menjadi kalimat 

sederhana. Contoh perangkaian kata menjadi kalimat dimaksud, seperti tampak pada 

contoh di bawah ini. 

ka – ki   ku – da  

ba – ca   bu – ku  

cu –ci   ka – ki (dan seterusnya) 

Proses perangkaian suku kata menjadi kata, kata menjadi kalimat sederhana, 

kemudian ditindaklanjuti dengan proses pengupasan atau penguraian bentuk-bentuk 

tersebut menjadi satuan bahasa terkecil di bawahnya, yakni dari kalimat ke dalam 

kata dan kata ke dalam suku-suku kata. Proses pembelajaran MMP yang melibatkan 

kegiatan merangkai dan mengupas, kemudian dilahirkan istilah lain untuk metode 

ini, yakni Metode Rangkai Kupas. 

Jika kita simpulkan, langkah-langkah pembelajaran MMP dengan metode suku 

kata adalah: 

a. tahap pertama, pengenalan suku-suku kata, 

b. tahap kedua, perangkaian suku-suku kata menjadi kata, 

c. tahap ketiga, perangkaian kata menjadi kalimat sederhana, dan 

d. tahap keempat, pengintegrasian kegiatan perangkaian dan pengupasan 

(kalimat  kata-kata  suku-suku kata) 

Proses pembelajaran MMP dengan metode ini melibatkan serangkaian proses 

“pengupasan” dan “perangkaian”. Oleh karena itu, metode ini dikenal juga sebagai 

“Metode Kupas Rangkai”. Sebagian orang menyebutnya “Metode Kata” atau 

“Metode Kata Lembaga”. 

4. Metode Global 

Global memiliki arti secara utuh atau bulat. Yang disajikan pertama kali dalam 

metode global kepada murid adalah kalimat seutuhnya. Kalimat tersebut dituliskan 

di bawah gambar yang sesuai dengan isi kalimatnya. Gambar itu ditujukkan untuk 

mengingatkan siswa kepada kalimat yang ada di bawahnya. Setelah berkali-kali 

membaca, murid dapat membaca kalimat-kalimat itu secara global tanpa gambar. 



Sebagai contoh, di bawah ini bahan ajar untuk MMP yang menggunakan 

metode global. 

a. Memperkenalkan gambar dan kalimat. 

b. Menguraikan salah satu kalimat menjadi kata; kata menjadi suku kata; suku kata 

menjadi huruf-huruf. 

ini mama 

i n i m a m a 

i-ni ma-ma 

i-n-i m-a-m-a 

5. Metode Struktural Analisis Sintesis (SAS) 

Metode SAS diawali dengan perkenalan struktur kalimat pada anak. Kemudian 

anak diajak untuk melakukan proses analitik untuk mengenal konsep kata.kalimat 

utuh yang diperkenalkan pada anak untuk pertama kali akan diuraikan ke dalam 

satuan-satuan bahasa yang lebih kecil di sebut kata hingga sampai pada wujud 

satuan bahasa terkecil yang tidak bisa diuraikan lagi yakni huruf. Jika dituliskan 

proses penguraian/penganaliosisan dalam  pembelajaran Membaca Menulis 

Permulaan dengan metode SAS adalah sebagai berikut: 

a. kalimat menjadi kata-kata 

b. kata menjadi suku-suku kata 

c. suku kata menjadi huruf-huruf 

Metode SAS ini berperan baik untu siswa. Berpikir secara analisis-sintesis dapat 

memberikan arah pada pemikiran yang tepat sehingga murid dapat mengetahui 

kedudukan dirinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan alam sekitar. Selain 

itu metode SAS sejalan dengan prinsip linguistik yang memandang satuan bahasa 

terkecil yang bermakna untuk berkomunikasi sebagai kalimat. Kalimat dibentuk oleh 

satuan-satuan bahasa di bawahnya yaitu kata, suku kata, fonem (huruf-huruf). 

Metode ini juga menyajikan  bahan pelajaran yang sesuai dengna perkembangan dan 

pengalaman bahasa siswa yang selaras dengan situasi lingkungannya. Metode ini 

sesuai dengan prinsip inkuiri sehingga siswa akan merasa lebih percaya diri atas 

kemampuannya. (Hairuddin, 2008). 

 

D. Teknik dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar 

Teknik adalah aktivitas tertentu yang diterapkan di dalam kelas yang sesuai dengan 

metode dan sesuai pula dengan pendekatan. Teknik bersifat implementasional sebab 



teknik merupakan implementasi perencanaan pengajaran di depan kelas atau aplikasi dari 

metode di dalam pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara guru 

menyampaikan bahan ajar yang telah disusun (dalam metode), berdasarkan pendekatan 

yang dianut. Teknik yang digunakan oleh guru bergantung pada kemampuan guru untuk 

berinovasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik. 

Dalam menentukan teknik pembelajaran ini, guru perlu mempertimbangkan situasi kelas, 

lingkungan, kondisi siswa, sifat-sifat siswa, dan kondisi-kondisi yang lain. Jadi, teknik 

pembelajaran yang digunakan oleh guru dapat bervariasi, dimana untuk metode yang 

sama dapat digunakan teknik pembelajaran yang berbeda-beda, bergantung pada 

berbagai faktor tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa teknik pembelajaran adalah cara 

yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk 

memperoleh hasil yang optimal. Teknik pembelajaran ditentukan berdasarkan metode 

yang digunakan, dan metode disusun berdasarkan pendekatan yang dianut. Dengan kata 

lain, pendekatan menjadi dasar penentuan teknik pembelajaran. Oleh karenanya, dari 

suatu pendekatan dapat diterapkan teknik pembelajaran yang berbeda-beda. Berikut ini 

adalah teknik-teknik yang biasa digunakan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia.  

1. Teknik pembelajaran menyimak 

a. Simak-ulang ucap 

Teknik simak – ulang ucap biasanya digunakan dalam melatih siswa 

melafalkan dengan tepat unit-unit bahasa mulai dari unit terkecil sampai unit 

terbesar misalnya fonem, kata, kelompok kata, kalimat, dan paragraf atau 

wacana pendek.Model ucapan yang akan diperdengarkan dan tiru oleh siswa 

harus dipersiapkan secara cermat oleh guru. Bila memungkinkan guru dapat 

merekam model itu dalam pita rekaman. 

b. Simak-tulis (dikte) 

Teknik simak – tulis dikenal juga dengan dikte. Latihan dikte menuntut 

keseriusan siswa seperti memusatkan perhatian, mengenali fonem, tanda-tanda 

baca, penulisan huruf besar, membedakan ujaran langsung dan tak langsung, 

memperhatikan permulaan atau akhir paragraf dsb. 

c. Simak-kerjakan 

Teknik simak-kerjakan dalam pengajaran menyimak digunakan dalam 

memperkenalkan dan membiasakan siswa akan suruhan atau perintah. Biasanya 

suruhan atau perintah itu tersirat dalam kata kerja dasar, kata kerja berakhiran –



kan, -i, atau –lah. Model suruhan atau perintah dipersiapkan oleh guru lalu 

disampaikan secara lisan kepada siswa. 

d. Simak-terka 

Dalam teknik simak-terka, guru menyiapkan deskripsi suatu benda tanpa 

menyebutkan nama bendanya. Deskripsi tersebut disampaikan secara lisan 

kepada siswa, kemudia siswa diminta menerka nama benda itu. 

e. Memperluas kalimat 

Guru mengucapkan kalimat sederhana. Siswa menirukan ucapan guru. Guru 

mengucapkan kata atau kelompok kata. Siswa menirukan ucapan guru. 

Selanjutnya siswa disuruh menghubungkan ucapan yang pertama dan kedua 

sekaligus, sehingga menjadi kalimat yang panjang. 

f. Menyelesaikan cerita 

Guru bercerita siswa menyimak cerita tersebut dengan seksama. Guru 

berhenti bercerita, ceritanya baru sebagian. Cerita dilanjutkan oleh anak secara 

bergilir sampai cerita itu selesai sebagai suatu keutuhan. Cerita seperti ini seolah 

memaksa siswa untuk menyimak dengan teliti jalan ceritanya sambil 

menghayati cerita tersebut karena siswa dituntut menyelesaikan cerita secara 

bergilir. 

g. Membuat rangkuman 

Merangkum berarti menyingkat atau meringkas dari bahan yang telah 

disimak. Dengan kata lain menyimpulkan bahan simakan secara singkat dan 

kata-katanya sendiri. Siswa mencari intisari bahan yang disimaknya. Bahan 

yang disimak sebaiknya wacana yang pendek dan sederhana sesuai dengan 

tingkat kematangan anak. 

h. Menemukan benda 

Guru menyiapkan sejumlah benda. Benda itu sebaiknya yang sudah dikenal 

siswa. Benda-benda dimasukkan ke dalam kotak terbuka. Guru menyebutkan 

nama benda, siswa mencari bendanya dalam kotak dan menunjukkan kepada 

guru atau temannya. 

i. Bisik berantai 

Guru membisikkan suatu pesan kepada seorang siswa. Siswa tersebut 

membisikkan pesan itu kepada siswa kedua. Siswa kedua membisikkan pesan 

itu kepada siswa ketiga. Begitu seterusnya. Siswa terakhir menyebutkan pesan 



itu dengan suara jelas di depan kelas. Guru memeriksa apakah pesan itu benar-

benar sampai pada siswa terakhir atau tidak. 

j. Melanjutkan cerita 

Kelas dibagi atas beberapa kelompok. Satu kelompok beranggotakan empat 

orang. Orang pertama dalam satu kelompok bercerita, tetapi ceritanya beru 

sebagian; dilanjutkan dengan oleh anggota kedua, dan ketiga, kemudian 

disudahi oleh siswa terakhir. 

k. Parafrase 

Parafrase berarti alih bentuk. Dalam pembelajaran bahasa, paraprase 

biasanya diwujudkan dalam bentuk pengalihan bentuk puisi ke prosa atau 

memprosakan sebuh puisi.  Guru mempersiapkan puisi sederhana yang 

sekiranya sesuai dengan karakteristik kelas yang dibelajarkan. Puisi tersebut 

dibacakan kepada siswa dan siswa menyikam dengan seksama. Pembacaan puisi 

tersebut hendaknya dengan jeda yang jelas dan intonasi yang tepat. Setelah 

selesai siswa disuruh bercerita isi puisi dengan bahasanya sendiri dalam bentuk 

prosa. 

l. Kata kunci 

Metode identifikasi tema, kalimat topik, dan kata kunci ini pada prinsipnya 

sama. Perbedaannya terletak pada materi yang harus diidentifikasi. Identifikasi 

tema untuk sebuah wacana atau cerita. Siswa disuruh menerka tema atau topik 

maupun judulnya. Kalimat topik untuk semua paragraf. Sedangkan kata kunci 

untuk sebuah kalimat. Apabila hal ini belum dapat dilaksanakan, guru dapat 

melatih siswa dengan cara memberikan pertannyaan yang memancing ke arah 

pengidentifikasian yang tepat. Hal ini juga baik untuk mengembangkan diskusi 

kelas/kelompok, yang berarti pula memupuk kerjasama antar siswa. 

2. Teknik pembelajaran berbicara 

a. Ulang-ucap 

Teknik ulang  ucap  menggunakan suara guru atau rekaman suara guru 

sebagai sumber belajar siswa. Model pengucapan yang di ucapkan guru atau 

rekaman yang diperdengarkan kepada siswa harus dipersiapkan dengan teliti. 

Suara yang digunakan harus jelas, intonasi cepat, dan kecepatan berbicara 

normal. Siswa diminta untuk mendengarkan dengan teliti lalu mengucapkan 

kembali sesuai dengan model. 

b. Lihat-ucapkan 



Teknik lihat-ucapkan menggunakan sebuah objek atau benda sebagai 

sumber belajar siswa. Guru memperlihatkan kepada siswa benda tertentu 

kemudian siswa menyebutkan nama benda tersebut, benda-benda yang 

diperlihatkan disesuaikan dengan lingkungan siswa.  Bila bendanya tidak ada 

atau tidak memungkinkan di bawah kelas, benda tersebut dapat diganti oleh 

tiruannya atau gambarnya. 

c. Memerikan 

Memerikan berarti menjelaskan, menerangkan, melukiskan 

ataumendeskripsikan sesuatu. Siswa disuruh memperlihatkan sesuatu berupa 

benda atau gambar, kesibukan lalu lintas, melihat pemandangan atau gambar 

secara teliti. Kemudian siswa diminta memerikan sesuatu yang telah dilihatnya. 

d. Menjawab pertanyaan 

Siswa yang susah atau malu berbicara, dapat dipancing untuk 

berbicaradengan menjawab pertanyaan mengenai dirinya, misalnya mengenai 

nama, usia, tempat tinggal, pekerjaaan orang tua, dan sebagainya. 

e. Bertanya 

Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya merupakan salahsatu 

cara agar siswa berlatih berbicara.  Melalui pertanyaan siswa dapat menyatakan 

keingintahuannya terhadap sesuatu hal. Tingkat atau jenjang pertanyaan yang 

diutarakan melambangkan tingkat kedewasaan siswa. Melalui pertanyaan-

pertanyaan yang sistematis siswa dapat menemukan sesuatu yang 

diinginkannya. 

f. Pertanyaan menggali 

Pertanyaan menggali merupakan teknik yang ditujukan untuk memancing 

siswa agar berbicara. Guru memulai dengan mengajukan pertanyaan kepada 

siswa yang bersifat menggali dan memancing siswa untuk berbicara. Selain itu, 

pertanyaan menggali juga digunakan untuk menilai kedalaman dan keluasan 

pemahaman siswa terhadap sesuatu masalah.  Contohnya, membuat pertanyaan 

“Apa dampak penggunaan obat-obatan terlarang?” Pertanyaan ini akan 

menggali imajinasi siswa untuk mencari dampak penggunaan obat-obatan 

terlarang. 

g. Melanjutkan cerita 

Dalam pembelajaran ini guru menyiapkan cerita yang belum selesai. 

Parasiswa disuruh melanjutkan cerita yang tidak selesai seorang demi seorang 



paling banyak lima orang. Pada bagian akhir kegiatan memeriksa jalan cerita 

apakah sistematis, logis, atau padu. 

h. Menceritakan kembali 

Pembelajaran berbicara dengan teknik menceritakan kembali 

dilakukandengan cara siswa membaca bahan itu dengan seksama.  Kemudian 

guru meminta siswa menceritakan kembali isi bacaan dengan kata-kata sendiri 

secara singkat. 

i. Percakapan 

Percakapan adalah pertukaran pikiran atau pendapat mengenai suatu 

topikantardua orang atau lebih. Dalam percakapan ada dua kegiatan yaitu 

menyimak dan berbicara silih berganti. Suasana dalam percakapan biasanya 

akrab, spontan, dan wajar. Topik pembicaraan adalah hal yang diminati 

bersama.  Percakapan merupakan suasana pengembangan keterampilan 

berbicara. 

j. Parafrase 

Parafrase artinya beralih bentuk, misalnya memprosakan isi puisi 

menjadiprosa. Dalam parafrase, guru menyiapkan sebuah puisi yang cocok bagi 

kelas itu. Guru membacakan puisi itu dengan suara jelas, intonasi yang tepat,tan 

normal. Siswa menyimak pembacaan dan kemudian menceritakannya dengan 

kata-kata sendiri. 

k. Reka cerita gambar 

Teknik reka cerita gambar menggunakan gambar untuk memancing siswa 

berbicara. Melalui stimulus gambar, guru mempersiapkan gambar benda 

tertentu seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, mobil, kereta api, kapal, dan 

sebagainya. Gambar itu dapat pula  berbentuk  sketsa di pasar, stasiun, di sawah, 

pertokoan, dan sebagainya. Siswa diinstruksikan mengamati dan 

memperhatikan gambar tersebut. Hasil pengamatan itu kemudian diungkapkan 

secara lisan. 

l. Bermain peran 

Ketika bermain peran, siswa bertindak dan berperilaku seperti orang 

yangdiperankannya. Dari segi bahasa, berarti siswa harus mengenl dan dapat 

menggunakan ragambahasa. Bermain peran agak mirip dengan dramatisasi dan 

sosiodrama tetapi ketiganya berbeda. Bermain peran lebih sederhana dalam 

segla hal daripada sosiodrama ataupun dramtisasi. 



m. Wawancara 

Wawancara atau interviu adalah percakapan dalam bentuk tanya 

jawab.Pewawancara biasanya wartawan atau penyiar radio dan televisi. 

Biasanya mereka mewawancarai orang berprestasi, ahli atau istimewa, misalnya 

pejabat, tokoh, pakar dalam bidang tertentu, juara. Melalui kegiatan wawancara, 

siswa berlatih berbicara dan mengembangkan keterampilannya. Mereka dapat 

berlatih mewawancarai pedagang atau penjaga di sekitar sekolah. Kemudian, 

mereka melaporkan hasil pekerjaannya secara berkelompok maupun individu. 

n. Memperlihatkan dan bercerita 

Siswa disuruh membawa benda-benda yang mereka sukai dan bercerita 

tentang benda tersebut. Kegiatan ini merupakan jembatan yang menyenangkan 

antara rumah dan sekolah. Hal yang dapat dilakukan guru yaitu pertama 

mendorong siswa dengan cara membantu mereka merencanakan cerita yang 

akan dikemukakannya dan kedua, menyuruh siswa lain menyiapkan pertanyaan 

yang menggunakan kata tnya: apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan 

bagaimana. 

3. Teknik pembelajaran membaca 

a. Membaca survei 

Kegiatam membaca yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum isi dan 

ruang lingkup bahan bacaan, membaca survei merupakan kegiatan membaca 

misalnya melihat judul, pengarang, daftar isi dll. 

b. Membaca sekilas 

Kegiatan membaca yang menyebabkan mata kita bergerak cepat melihat 

dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi 

secara cepat (skimming). Skimming bertujuan untuk mengetahui topik bacaan, 

mengetahui pendapat orang, mendapat bagian penting tanpa membaca 

seluruhnya, dan menyegarkan apa yang pernah dibaca. 

c. Membaca dangkal 

Kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal dari 

bahan bacaan yang kita baca. Bahan bacaannya merupakan bahan bacaan yang 

ringan karena tujuannya untuk mencari kesenangan. 

d. Membaca nyaring 



Membaca nyaring adalah proses melisankan sebuah tulisan dengan 

memperhatikan suara, intonasi, dan tekanan secara tepat, yang diikuti oleh 

pemahaman makna bacaan oleh pembaca (Kamidjan). 

e. Membaca dalam hati 

Membaca dalam hati pada dasarnya adalah membaca dengan 

mempergunakan ingatan visual(visual memory), melibatkan pengaktifan mata 

dan ingatan.Tujuan utama membaca dalam hati (silent reading)adalah untuk 

memperoleh informasi(Tarigan 2008:30). 

f. Membaca kritis 

Kegiatan membaca yang dilaksanakan secara bijaksana, penuh tenggang rasa, 

evaluatif, serta analitis, dan bukan mencari kesalahan penulis. 

g. Membaca teliti 

Membaca teliti diawali dengan surve yang cepat untu melihat organisasi bacaan 

dan melihat hubungan paragraf dengan seluruh bacaan. 

h. Membaca pemahaman 

Membaca pemahaman merupakan kegiatan membaca yang tujuan utamanya 

memahami bacaan secara tepat dan cepat. 

Aspek-aspek yang diperlukan dalam membaca pemahaman, antara lain sebagai 

berikut. 

1) Memiliki kosakata yang banyak. 

2) Memiliki kemampuan menafsirkan makna kata, frasa, kalimat, dan wacana. 

3) Memiliki kemampuan menentukan ide pokok dan ide penunjang. 

4) Memiliki kemampuan menangkap garis besar bacaan. 

5) Memiliki kemampuan menangkap urutan peristiwa. 

4. Teknik pembelajaran menulis 

Upaya yang dilakukan guru agar siswa senang menulis adalah memberi 

kebebasan kepada siswa untuk mau menulis apa yang disenanginya sesuai dengan 

perkembangan tema pembelajaran yang dilaksanakan.  

a. Menulis abjad 

Menulis abjad dilakukan dengan cara setiap siswa diberikan tugas untuk meniru 

tulisan beberapa huruf lepas yang dicontohkan guru.  

1) Tujuan:  

a) Pengenalan huruf 

b) Mengidentifikasi lafal 



2) Materi: 

Huruf kapital dan huruf biasa dari Aa sampai Zz. Huruf lepas yang akan 

ditulis berukuran besar +/- 15x10 cm.  

3) Prosedur: 

a) Guru menjelaskan tujuan, langkah-langkah pembelajaran dan 

memberikan apersepsi.  

b) Siswa mengamati contoh huruf yang akan ditulis. 

c) Masing-masing siswa diberi tugas menulis huruf-huruf tertentu.  

d) Masing-masing siswa menulis huruf yang telah ditentukan guru. Setiap 

hasil kerja diberi nama pembuatnya. 

e) Setiap hasil kerja ditempel di papan pajangan.  

b. Menulis Kegiatan 

Daya ingat anak sekolah dasar terhadap suatu kegiatan yang menarik atau 

yang membawa kesan tersendiri akan sangat mudah diingat anak. Bagi siswa 

sekolah dasar, untuk mengkonstruksi daya ingat terhadap peristiwa yang pernah 

dialami secara berulang-ulang merupakan objek ide yang terdekat. Sehingga 

dengan ide tersebut anak dapat diajak untuk menulis kegiatan atau membuat 

karangan sederhana.   

1) Tujuan: 

1. Menulis cerita yang paling dekat dan dialami siswa. 

2. Menulis karangan sederhana dengan menggunakan pilihan kata yang 

tepat.  

3. Menulis cerita rekaan berdasarkan pengalaman dengan bahasa yang 

runtut dan penggunaan EYD yang tepat.  

2) Materi: 

Menulis kegiatan yang telah dan pernah dilakukan siswa baik di rumah 

maupun di sekolah.  

3) Prosedur: 

a) Guru menjelaskan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran menulis 

yang akan dilaksanakan, dan memberikan apersepsi.  

b) Siswa diberikan peluang untuk merekonstruksi ingatannya dengan cara 

bercerita dengan teman sebangku atau kelompok kecil.  

c) Siswa diminta menuliskan hal-hal apa yang telah diceritakan dengan 

kalimat-kalimat pendek yang merupakan inti cerita.  



d) Siswa mengembangkan kalimat-kalimat pendek yang telah dibuat 

menjadi cerita yang telah diceritakan kepada teman.  

e) Siswa secara berkelompok membacakan hasil karangannya, siswa lain 

menyimak dan memberi masukan atas tulisan yang mereka simak.  

f) Secara cepat guru memilih hasil tulisan siswa yang dianggap baik 

untuk ditempel di papan pajangan.  

c. Menulisi Gambar Kesayangan 

Gambar yang telah dibuat siswa ditulisi sesuai dengan keinginannya, 

seolaholah gambar itu bercerita sesuai dengan apa yang ada pada imajinasi 

siswa.  

1) Tujuan: 

a) Meningkatkan keterampilan menulis kreatif siswa. 

b) Meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata.  

c) Menghubungkan pengalaman pribadi dengan pengalaman membaca 

buku.  

2) Materi:  

Gambar yang telah dibuat dan siap diisi tulisan.  

3) Prosedur: 

a) Guru menjelaskan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran.  

b) Siswa diminta untuk membuat gambar kesenangan dengan bentuk yang 

sederhana.  

c) Gambar yang telah selesai dibuat ditulisi dengan keinginan masing-

masing siswa. 

d) Guru melaksanakan pengamatan, bimbingan, dan penilaian proses 

terhadap kerja yang dilakukan siswa.  

e) Hasil kerja siswa yang dianggap baik dipajang di papan pajangan.  

d. Menulis Bentuk Gambar 

Variasi menulis puisi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya 

adalah baris-baris kalimat itu seolah-olah sebagai garis coretan yang 

membentuk gambar tertentu. 

1) Tujuan: 

a) Menulis kreatif 

b) Mengidentifikasi suatu bentuk puisi untuk menambah efek 

pengimajinasian dari wujud yang digambarkan.  



c) Menulis puisi yang menggunakan suatu bentuk deskriptif kata-kata.  

2) Materi: 

Pengalaman, dan pemahaman siswa terhadap suatu bentuk benda yang 

mengesankan.  

3) Prosedur: 

a) Guru menjelaskan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran.  

b) Guru memperlihatkan satu bentuk puisi yang berbentuk sebuah benda. 

c) Berdasarkan contoh yang dilihat, siswa membuat puisi sesuai dengan 

pengalaman, dan pemahaman siswa terhadap suatu bentuk benda yang 

mengesankan.  

d) Guru melakukan pengamatan, memberikan bimbingan, memotivasi, 

memfasilitasi siswa saat pembelajaran menulis puisi. 

e) Siswa berlatih menulis draft puisi.  

f) Siswa berdiskusi melakukan tukar pendapat atas draft puisi yang 

dibuat.  

g) Siswa melakukan kegiatan revisi draft, dan melakukan proses akhir 

menulis puisi.  

h) Hasil tulisan siswa dibacakan di depan kelas.  

i) Tulisan siswa yang representatif dengan tujuan pembelajaran ditempel 

di papan pajangan.  

j) Guru memberikan tindak lanjut agar siswa lebih kreatif dalam 

membuat puisi dengan bentuk-bentuk lain, dan hasilnya akan di pajang. 

e. Menulis Cerita Bentuk Arkodion 

Gambar berseri berupa foto yang biasanya merekam kejadian 

beruntun/kronologis, akan membantu siswa untuk menemukan gagasan dalam 

bercerita.  

1) Tujuan: 

a) Mengembangkan keterampilan penulisan kreatif. 

b) Melatih siswa bercerita berdasarkan kronologis waktu, kejadian, dan 

tempat.  

2) Materi: 

Menulis cerita dengan berpedoman pada foto keluarga atau gambar berseri 

yang diperoleh dari media massa.  

3) Prosedur: 



a) Minal sehari sebelum pembelajaran dilaksanakan, guru meminta siswa 

membawa foto-foto keluarga atau gambar yang dianggap berseri. 

b) Sebelum pembelajaran dimulai, siswa mengeluarkan foto atau gambar 

yang mereka bawa. 

c) Guru menjelaskan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran. 

d) Siswa mengamati contoh karangan atau cerita dalam bentuk arkodion.  

e) Siswa diarahkan untuk membuat bingkai arkodion dari kertas gambar, 

menempel foto/gambar. 

f) Siswa menulis draft cerita berdasarkan gambar yang ada. 

g) Saat siswa melakukan kegiatan menulis sedangkan guru melakukan 

pengamatan serta bimbingan dan penilaian proses.  

h) Siswa mendiskusikan draft cerita untuk memperoleh masukan dari 

unsur kronologis cerita, pilihan kata, serta susunan kalimat, dan lain-

lainnya yang berkenaan dengan unsur kebahasaan. 

i) Siswa melakukan revisi draft yang dilakukan dengan 

menyelesaikannya menjadi sebuah cerita bersambung model arkodion. 

j) Selesai menulis, siswa membacakan cerita yang dibuat. 

k) Tindak lanjut yang dilakukan guru adalah menempelkan karya yang 

dianggap baik di papan pajangan.  

f. Menulis Cara Memainkan Sesuatu 

Menulis ekspossisi, akan terasa sulit jika apa yang akan ditulis jauh dari 

siswa. Mulailah dengan cara menuliskan bagaimana cara siswa memainkan 

benda kesayangannya.  

1) Tujuan: 

a) Menulis eksposisi 

b) Menuliskan cerita secara runtut 

2) Materi: 

Mainan kesayangan sebagai objek penceritaan. 

3) Prosedur: 

a) Guru menjelaskan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran. 

b) Siswa menyimak pembacaan tulisan tentang cara membuat burung dari 

kertas. 

c) Berdasarkan contoh yang disimak, siswa berlatih menulis karangan 

eksposisi sesuai dengan objek tulisan masing-masing dengan langkah-



langkah, (a) membuat kerangka karangan (b) mengembangkan 

kerangka karangan berupa draft karangan. 

d) Secara berpasangan siswa berbagi melakukan kegiatan perbaikan dan 

penyuntingan. 

e) Guru mengamati, memotivasi, membimbing, serta menilai saat siswa 

melakukan kegiatan pembelajaran menulis.  

f) Kegiatan menyelesaikan karangan eksposisi dilanjutkan di rumah, 

dengan demikian tampilan karangan siswa yang akan dipajang di papan 

pajangan dapat menarik minat siswa untuk membacanya. 

g) Hasil karangan siswa dipajang di papan pajangan.  

h)  

g. Menulis Poster atau Reklame 

1) Tujuan: 

a) Mengidentifikasi ciri kalimat poster atau reklame. 

b) Penggunaan kalimat pengharapan, anjuran. 

c) Membuat poster atau reklame. 

2) Materi: 

Membuat poster atau reklame. 

3) Prosedur: 

a) Menjelaskan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran. 

b) Melihat contoh poster atau reklame yang sering dijumpai. 

c) Mengidentifikasi bentuk dan karakteristik bahasa poster atau reklame. 

d) Siswa berlatih membuat poster atau reklame yang dapat dilakukan 

dengan cara berkelompok atau mandiri dengan bahan guntingan huruf 

yang ditempelkan pada kertas manila. 

e) Guru memberikan bimbingan, memotvasi, memfasilitasi saat siswa 

belajar membuat poster. 

f) Setelah menyimpulkan materi pelajaran tentang karakteristik bahasa 

poster atau reklame, hasil pekerjaan siswa dapat dipajang di kelas. 

h. Menulisi Benda-benda Pos 

Benda-benda pos adalah benda-benda yang digunakan untuk menyelesaikan 

urusan pos dan siswa perlu memiliki pengetahuan tentang benda-benda pos 

tersebut. 

1) Tujuan: 



a) Mengenal bentuk benda-benda pos. 

b) Mengetahui fungsi masing-masing benda pos. 

c) Mengetahui cara menulisi benda-benda pos. 

2) Materi: 

Menulis kartu ucapan dengan menggunakan kartu pos. 

3) Prosedur: 

a) Guru menjelaskan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran. 

b) Memberikan apersepsi terkait dengan aktivitas surat-menyurat. 

c) Guru memperlihatkan berbagai macam kartu ucapan dengan 

menggunakan kartu pos. 

d) Berdasarkan contoh bermacam-macam kartu ucapan siswa berlatih 

menulisi kartu pos. 

e) Guru mengamati, memberikan bimbingan, menilai saat siswa 

melakukan aktivitas menulisi kartu pos. 

f) Selesai menulis, hasil menulis kartu pos dapat ditindaklanjuti dengan 

melengkapinya dengan perangko, kemudian mengirim surat itu ke 

alamat teman yang dituju atau alamat sekolah. 

i. Menulis catatan harian 

Kegiatan menulis catatan harian merupakan lanjutan dari kegiatan yang 

berawal dari menulis satu kejadian yang pernah dialami siswa. Kegiatan yang 

sama dilakukan setiap hari, terjadwal mulai dari bangun tidur sampai dengan 

tidur kembali. Adakalanya aktivitas yang sama dilakukan setiap hari tetapi 

adakalanya saat melaksanakan kegiatan tersebut ada peristiwa atau kejadian 

yang tidak sama dengan hari kemarin. Pola karangan yang akan dibuat siswa 

bersifat bebas dan guru secara intensif dan berkelanjutan mengingatkan akan 

tugas yang harus dikerjakan siswa sebab menulis catatan harian tidak harus 

dikerjakan dalam sekali atau dua kali pertemuan. 

Tujuan dari menulis catatan harian adalah menulis kalimat efektif dan 

menulis kejadian-kejadian lain yang secara kronologis dirangkai dalam satu 

cerita yang dialami dalam sehari. Materi yang digunakan untuk menulis catatan 

harian adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan di rumah ataupun di sekolah 

selama seminggu. Prosedur dalam menulis catatan harian adalah sebagai 

berikut. 

1) Guru menjelaskan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran, apersepsi. 



2) Siswa berdiskusi kelompok mencermati, menganalisis contoh diary/catatan 

harian. 

3) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil analisisnya. 

4) Guru menyimpulkan materi pelajaran yang terkait dengan bentuk, ciri-ciri 

kalimat yang dipergunakan dalam diary/catatan harian. 

5) Guru memberikan tindak lanjut menulis diary/catatan harian selama 

seminggu/kurun waktu yang disepakati. 

6) Hasil kerja siswa dapat disimpan sebagai portofolio atau diteruskan oleh 

anak yang bersangkutan. 

j. Menulis mainan kesenangan 

Setiap siswa biasanya memiliki mainan yang disenangi di rumah. Mereka 

dekat dengan objek ini karena setiap kesempatan yang ada dimanfaatkan untuk 

bermain, sehingga siswa mengetahui setiap detail bagian dari mainannya. 

Menulis dengan menggunakan objek mainan yang disenangi merupakan 

langkah awal bagi siswa untuk menulis deskripsi. 

Tujuan dari menulis mainan kesenangan adalah menulis deskripsi tentang 

mainan kesayangan atau benda di sekitar anak dengan bahasa yang runtut dan 

menulis kalimat efektif. Materi yang digunakan untuk menulis mainan 

kesayangan adalah mainan kesayangan siswa/benda-benda lingkungan yang 

dekat dengan anak. Prosedur dalam menulis mainan kesayangan adalah sebagai 

berikut. 

1) Minimal sehari sebelum pembelajaran dimulai, guru mengingatkan siswa 

untuk membawa mainan/benda kecil yang disenangi dari rumah untuk 

pelajaran Bahasa Indonesia berikutnya. 

2) Pada saat pembelajaran, siswa diminta mengeluarkan mainan/benda kecil 

yang disenangi dari rumah. 

3) Guru menjelaskan tujuan dan langkah/langkah pembelajaran, apersepsi. 

4) Siswa mulai menulis dengan objek benda yang dibawa masing-masing. 

5) Guru mengamati proses menulis yang dilakukan siswa, memberikan 

motivasi, dan memfasilitasi. 

6) Setelah siswa selesai menulis, pekerjaannya ditukar dengan teman terdekat. 

Masing-masing siswa membaca karangan temannya dan mengomentari 

tulisan yang dibacanya. Komentar yang mungkin diberikan adalah runtut 

penceritaannya, ketepatan penggunaan kosakatanya, ketepatan penggunaan 



EYD. Komentar tersebut ditulis di kertas lain. Proses menukar pekerjaan ini 

dilakukan dua kali. 

7) Berdasarkan masukan yang diberikan dari dua temannya, tulisan yang telah 

dibuat diperbaiki. 

8) Guru melakukan pengamatan, bimbingan kepada siswa saat proses 

perbaikan karangan yang dilakukan siswa. 

9) Berdasarkan hasil pengamatan, guru memperoleh masukan terhadap 

kreativitas siswa saat mendeskripsikan mainan kesayangannya/benda yang 

dekat dengan anak. Masukan tersebut mungkin dari penggunaan 

kosakatanya, susunan kalimatnya, dan penceritaannya. Gunakanlah sebagai 

reinforcement. 

10) Tindaklanjut yang diberikan  adalah siswa diminta untuk menulis ulang 

tulisan dengan tulisan yang lebih rapi dan tampilan yang menarik di rumah. 

Kemudian hasil tulisan tersebut dipajang di papan pajangan. 
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Materi  Ajar 3 
 
KONSEP BELAJAR, BELAJAR BAHASA, DAN PEMBELAJARAN 
BAHASA 

 
Bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi, bersifat arbitrer, digunakan oleh suatu 

mayarakat tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Sebagai suatu 

sistem, maka bahasa terbentuk olehkata, maupun kalimat. Bila aturan, kaidah atau pola ini 

dilanggar, maka komunikasi dapat terganggu ( Abdul Chair, 1998:1). Fungsi bahasa yang 

utama adalah sebgaai alat untuk bekerja sama atau berkomunikasi didalam kehidupan 

manusia dalam bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya dapat menggunakan cara 

lain, misalnya lambang, isyarat, atau kode tertentu lainya. Namun dengan bahasa komunikasi 

dapat berlangsung dengan lebih baik dan sempurna. Bahasa sendiri memiliki peran penting 

didalam kedudukan nya sebagai bahasa Indonesia, selain sebagai bahasa nasional dan bahasa 

resmi negara di tengah-tengah berbagai macam bahasa daerah, memiliki fungsi yakni untuk 

alat menjalankan administrasi negara, pemersatu berbagai suku di Indonesia, dan untuk 

menampung berbagai kebudayaan nasional (Abdul Chair, 1998:2). Keragaman suku bangsa 

di Indonesia mengakibatkan keragaman bahasa di negara Indonesia. Setiap bahasa memiliki 

ketepatan tata bunyi, tata kata, tata kalimat, dan tata makna. Perbedaan latar belakang, latar 

kebudayaan, latar pendidikan, usia, agama maka bahasa menjadi tidak seragam. Oleh karena 

itu, manusia perlu belajar agar ketidakseragaman bahasa bisa menjadi seragam. 

Belajar bahasa adalah keinginan semua orang untuk menaklukan dunia, bahasa pada 

saat ini telah menjadi suatu budaya yang patut dilestarikan kebudayaan nya. Dengan belajar 

bahasa berarti juga belajar membudidayakan diri sendiri, mengembangkan diri, dan 

membentuk diri menjadi manusia yang luhur. Belajar itu sendiri adalah perubahan yang 

relatif yang permanen dalam perilaku dan potensi perilaku sebgai hasil dari pengalaman atau 

latihan yang diperkuat.  

Bahasa memiliki peran penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan 

emosional perserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua 

bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan mampu membantu peserta didik mengenali 

dirinya, budayanya, budaya orang lain, dalam mengemukakan gagasan dan perasaan, 

berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta 

menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya (BSNP, 2006). 

Untuk itu, dilingkungan sekolah hal ini dapat dilakukan bukan hanya pada bahasa tertentu 

saja, namun juga pada bahasa Indonesia.  



1.  Pengertian  Belajar 

Belajar sebagai  karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk lain, 

merupakan aktivitas yang selalu dilakukan sepanjang hayat manusia, bahkan tiada hari tanpa 

belajar. Menurut Aunurrahman (2010: 35), belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan 

oleh individu dalam perubahan tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman yang 

menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan 

tertentu. Slameto (2003: 5) menyatakan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh  suatu perubahan tingkah laku  yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan belajar merupakan aktivitas yang dilakukan 

seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau 

pengalaman-pengalaman. Salah satu ciri dari aktivitas belajar menurut para ahli pendidikan 

dan psikologi adalah adanya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku itu biasanya 

berupa penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang baru dipelajarinya, atau penguasaan 

terhadap keterampilan dan perubahan yang berupa sikap.  

 

2. Belajar Bahasa 

 Gorys keraf (1994:1) memberikan pengertian bahasa sebagai alat komunikasi antara 

anggota msyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dalam 

pembelajaran nya gorys Keraf (1994: 3-8), bahasa memiliki empat fungsi, adalah sebagai 

berikut. 

a. Alat untuk menyatakan ekspresi diri. Bahasa menyatakan secara terbuka segala 

sesuatu yang tersirat didalam dada kita, sekuirang-kurangnya untuk memaklumkan 

kebereadaan kita. 

b. Alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran perumusan maksud yang melahirkan 

perasaan dan memungkinkan adanya kerja sama individu. 

c. Alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa merupakan salah satu unsur 

kebudayaan yang memungkin manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman 

mereka, mempelajari dan mengambil bagian dalam pengalaman tersebut, serta belajar 

bekenalan dengan orang-orang lain. 

d. Alat mengadakan kontrol sosial. Bahasa merupakan alat yang dipergunakan dalam 

usaha mempengaruhi tingkah laku dan tindak tanduk orang lain. Bahasa juga 

memiliki relasi dengan proses-proses sosialisasi dengan masyarakat. 



Belajar bahasa pada prinsipnya lebih dekat dengan bagaimana upaya kita melalui proses 

bahasa sehingga peserta didik bisa menguasai bahasa (Enny, 2006: 5). Ada pula teori yang 

melandasi tentang belajar bahasa, yaitu: 

1.      Teori Behaviorisme 

John B. Watson mengungkapkan bahwa teori belajar Behavorisme memusatkan 

perhatiannya pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa serta 

hubungan antara stimulus dan respons pada dunia sekelilingnya. Dalam teori ini, tanpa 

kita sadari bahwa teori ini mengungkapkan bahwa tindak balas atau respons diakibatkan 

oleh adanya rangsangan atau stimulus. Atau dalam kata lain, aksi berawal oleh adanya 

reaksi. Sehingga tanpa kita sadari sebab menghasilkan akibat.  

Untuk membuktikan kebenaran teorinya, Watson mengadakan eksperimen terhadap 

Albert, seorang bayi berumur sebelas bulan. Pada mulanya Albert adalah bayi yang 

gembira dan tidak takut bahkan senang bermain-main dengan tikus putih berbulu halus. 

Dalam eksperimennya, Watson memulai proses pembiasaannya dengan cara memukul 

sebatang besi dengan sebuah palu setiap kali Albert mendekati dan ingin memegang tikus 

putih itu. Akibatnya, tidak lama kemudian Albert menjadi takut terhadap tikus putih juga 

kelinci putih. Bahkan terhadap semua benda berbulu putih, termasuk jaket dan topeng 

Sinterklas yang berjanggut putih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaziman 

dapat mengubah perilaku seseorang secara nyata.  

Pada teori yang lainnya, ilmuan kaum behavioristik Skinner, berhasil  mengungkapkan 

pada sebuah teori yang bernama Behavior Skinner. Dalam teori tersebut mengungkapkan 

bahwa Kemampuan berbicara dan memahami bahasa diperoleh melalui rangsangan 

lingkungan. Teori skinner tentang perilaku verbal merupakan perluasan teorinya tentang 

belajar yang disebutnya operant conditioning.  

Menurut Skinner, perilaku verbal adalah perilaku yang dikendalikan oleh akibatnya. 

Bila akibatnya itu hadiah, perilaku itu akan terus dipertahankan. Kekuatan serta 

frekuensinya akan terus dikembangkan. Bila akibatnya hukuman, atau bila kurang adanya 

penguatan, perilaku itu akan diperlemah atau pelan-pelan akan disingkirkan.  

Jadi, pada teori ini kita mengetahui tentang akibat dan sebab perilaku yang 

dikendalikan oleh akibatnya. Seandainya hal itu baik menurut individu itu maka akan terus 

dipertahankan atau akan ditingkatkan terus. Begitu juga sebaliknya, apabila individu 

tersebut merasakan hal yang dilakukannya itu buruk, maka hal yang dilakukannya itu pun 

akan segera dikuranginya atau bahkan ditinggalkanya.  



Sebagai contoh dapat kita saksikan perilaku anak-anak di sekeliling kita. Ada anak 

kecil menangis meminta es pada ibunya. Tetapi, karena ibunya yakin dan percaya bahwa 

es itu menggunakan pemanis buatan maka sang ibu tidak meluluskan permintaan anaknya. 

Sang anak terus menangis. Tetapi sang ibu bersikukuh tidak menuruti permintaannya. 

Lama kelamaan tangis anak tersebut akan reda dan lain kali lain tidak akan minta es 

semacam itu lagi kepada ibunya, apalagi dengan menangis. Seandainya anak itu kemudian 

dituruti keinginannya oleh ibunya, apa yang terjadi? Pada kesempatan yang lain sang anak 

akan minta es lagi. Apabila ibunya tidak meluluskannya maka ia akan menangis dan terus 

menangis sebab dengan menangis ia akan mendapatkan es. Kalau ibunya memberi es lagi 

maka perbuatan menangis itu dikuatkan. Pada kesempatan lain dia akan menangis 

manakala ia meminta sesuatu pada ibunya. 

2.      Teori Nativisme atau Mentalistik 

Berbeda dengan kaum behavioristik, kaum nativistik atau mentalistik berpendapat 

bahwa pemerolehan bahasa pada manusia tidak boleh disamakan dengan proses 

pengenalan yang terjadi pada hewan. Mereka tidak memandang penting pengaruh dari 

lingkungan sekitar. Selama belajar bahasa pertama sedikit demi sedikit manusia akan 

membuka kemampuan lingualnya yang secara genetis telah terprogramkan. Dengan 

perkataan lain, mereka menganggap bahwa bahasa merupakan pemberian biologis. 

Menurut mereka bahasa terlalu kompleks dan mustahil dapat dipelajari oleh manusia 

dalam waktu yang relatif singkat lewat proses peniruan sebagaimana keyakinan kaum 

behavioristik. Jadi beberapa aspek penting yang menyangkut sistem bahasa menurut 

keyakinan mereka pasti sudah ada dalam diri setiap manusia secara alamiah. 

Perilaku bahasa adalah sesuatu yang diturunkan. Seorang anak lahir dengan piranti 

bawaan dan segudang potensi bawaan untuk memperoleh bahasa. Pemerolehan bahasa 

pada manusia tidak boleh disamakan dengan proses pengenalan yang terjadi pada hewan. 

Mereka tidak memandang penting pengaruh dari lingkungan sekitar. Selama belajar 

bahasa pertama sedikit demi sedikit manusia akan membuka kemampuan lingualnya yang 

secara genetis telah terprogramkan. Dengan perkataan lain, mereka menganggap bahwa 

bahasa merupakan pemberian biologis sejak lahir.  

Teori ini menekankan bahwa belajar tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, tetapi dari 

berbagai sisi. Bagaimana mengajarkan bahasa kepada anak dengan contoh yang benar. 

Pendapat yang menyatakan bahwa perilaku bahasa adalah sesuatu yang diturunkan, 

ternyata setiap manusia belajar bahasa atau memperoleh bahasa tidak hanya berasal dari 

faktor keturunan sejak lahir tetapi lingkungan juga berpengaruh dalam pemerolehan 



bahasa. Dengan kata lain teori ini merupakan perpaduan antara diri sendiri dengan 

lingkungan. 

Chomsky (Ellis, 1986: 4-9)  yang merupakan kumpulan komunitas yang 

mengemukakan tokoh Teori Nativisme mengatakan bahwasannya hanya manusialah satu-

satunya makhluk Tuhan yang dapat melakukan komunikasi lewat bahasa verbal. Selain itu 

bahasa juga sangat kompleks oleh sebab itu tidak mungkin manusia belajar bahasa dari 

makhluk Tuhan yang lain. Chomsky juga menyatakan bahwa setiap anak yang lahir ke 

dunia telah memiliki bekal dengan apa yang disebutnya “alat penguasaan bahasa” atau 

LAD (language Acquisition Device). Pada teori ini lebih menekankan pada cara manusia 

memperoleh bahasa yang telah ia miliki, dan cenderung pada bahasa yang telah dimiliki 

seseorang merupakan sebuah anugrah yang sedikit demi sedikit akan mengalami 

perkembangan hingga ia mampu membuka kemampuan berkomunikasi yang akan 

dimilikinya.  

3.      Teori Kognitivisme 

Jika pendekatan kaum behavioristik bersifat empiris maka pendekatan yang dianut 

golongan kognitivistik lebih bersifat rasionalis. Konsep sentral dari pendekatan ini yakni 

kemampuan berbahasa seseorang berasal dan diperoleh sebagai akibat dari kematangan 

kognitif sang anak. Mereka beranggapan bahwa bahasa itu distrukturkan atau dikendalikan 

oleh nalar manusia. Konsep sentral teori kognitif adalah kemampuan berbahasa anak 

berasal dari kematangan kognitifnya. 

 Jadi, konsep kognitifistik bersumber pada hasil dari belajar anak dan tidak berasal dari 

luar kognitif anak , seperti afektif dan lain-lain. Konsep ini pula menjelaskan tentang 

belajar bahasa, bagaimana kita berpikir, belajar terjadi dari kegiatan mental internal dalam 

diri kita, belajar bahasa merupakan proses berpikir yang kompleks. Menurut Piaget, 

Struktur tersebut lahir dan berkembang sebagai akibat interaksi yang terus menerus antara 

tingkat fungsi kognitif si anak dan lingkungan lingualnya.  

Menurut Piaget perkembangan kognitif pada anak secara garis besar terbagi empat 

periode yaitu: a) periode sensori motor (0-2 tahun); b) periode praoperasional (2-7tahun); 

c)periode operasional konkret (7-11 tahun); d) periode operasional formal (11-15 tahun). 

Sedangkan konsep-konsep dasar proses organisasi dan adaptasi intelektual menurut Piaget 

yaitu:  

a. Skemata: dipandang sebagai sekumpulan konsep 

b. Asimilasi: peristiwa mencocokan informasi baru dengan informasi lama yang 

dimiliki seseorang. 



c. Akomodasi:  terjadi apabila antara informasi baru dan lama yang semula tidak 

cocok kemudian dibandingkan dan disesuaikan dengan informasi lama. 

d. Equilibrium: bila keseimbangan tercapai tercapai maka siswa mengenal informasi 

baru. 

4.      Teori Fungsional (Interaksionis) 

Bahasa merupakan manifestasi kemampuan kognitif dan efektif untuk menjelajah 

dunia, untuk berhubungan dengan orang lain dan juga keperluan terhadap diri sendiri 

sebagai manusia. Para peneliti bahasa mulai melihat bahwa bahasa merupakan manifestasi 

kemampuan kognitif dan efektif untuk menjelajah dunia, untuk berhubungan dengan orang 

lain dan juga keperluan terhadap diri sendirisebagai manusia.  

Menurut Slobin. Teori Fungsional (Interaksionis) Pada asas fungsional, perkembangan 

diikuti oleh perkembangan kapasitas komunikatif dan konseptual yang beroperasi dalam 

konjungsi dengan skema batin konjungsi. Pada asas formal, perkembangan diikuti oleh 

kapasitas perseptual dan pemerosesan informasi yang bekerja dalam konjungsi dan skema 

batin tata bahasa. 

5.       Teori Konstruktivisme 

Beberapa tokoh  ahli kontruktivisme Jean Piaget dan Leu Vygotski menyatakan bahwa 

manusia membentuk versi mereka sendiri terhadap kenyataan, mereka menggandakan 

beragam cara untuk mengetahui dan menggambarkan sesuatu untuk mempelajari 

pemerolehan bahasa pertama dan kedua.  

Pembelajaran harus dibangun secara aktif oleh pembelajar itu sendiri dari pada 

dijelaskan secara rinci oleh orang lain. Dengan demikian pengetahuan yang diperoleh 

didapatkan dari pengalaman. Namun demikian, dalam membangun pengalaman siswa 

harus memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pikirannya, menguji ide-ide tersebut 

melalui eksperimen dan percakapan atau tanya jawab, serta untuk mengamati dan 

membandingkan fenomena yang sedang diujikan dengan aspek lain dalam kehidupan 

mereka. Selain itu juga guru memainkan peranan penting dalam mendorong siswa untuk 

memperhatikan seluruh proses pembelajaran serta menawarkan berbagai cara eksplorasi 

dan pendekatan. 

Siswa dapat benar-benar memahami konsep ilmiah dan sains karena telah 

mengalaminya. Dalam kerjanya, ahli konstruktif  menciptakan lingkungan belajar yang 

inovatif dengan melibatkan guru dan pelajar untuk memikirkan dan mengoreksi 

pembelajaran. Untuk itu ada dua hal yang harus dipenuhi, yaitu:  



Pembelajar harus berperan aktif dalam menyeleksi dan menetapkan kegiatan belajar 

yang menarik dan memotivasi pelajar, Harus ada guru yang tepat untuk membantu pelajar-

pelajar membuat konsep-konsep, nilai-nilai, skema, dan kemampuan memecahkan 

masalah. Sehingga muncul hubungan yang dapat menambah komunikasi antara 

pembelajar dan pelajar dan menambah terjadinya proses belajar bahasa yang benar-benar 

diharapkan terjadi.   

6.      Teori Humanisme 

Tujuan utama dari teori ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa agar bisa 

berkembang di tengah masyarakat. Salah satu bentuk belajar bahasa menurut teori 

humanisme, harus mengedepankan hati/perasaan, pikiran, dan kehendak. Seorang tokoh  

ahli pada teori humanisme Coombs (1981) menyatakan bahwa:  

Pengajaran disusun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dan tujuan siswa, yaitu:  

a. Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengaktualisasikan dirinya untuk 

menumbuhkan kepercayaan dirinya.  

b. Pengajaran disusun untuk memperoleh keterampilan dasar (akademik, pribadi, 

antar pribadi, komunikasi, dan ekonomi). 

c. Memilih dan memutuskan aktivitas pengajaran secara individual dan mampu.  

d. Mengenal pentingnya perasaan manusia, nilai, dan persepsi. suasana belajar yang 

menantang dan bisa dimengerti.  

Mengembangkan tanggung jawab siswa, mengembangkan sikap tulus, respek, dan 

menghargai orang lain, dan terampil dalam menyelesaikan konflik. Dalam proses belajar-

mengajar bahasa ada sejumlah variabel, baik bersifat linguistik maupun yang bersifat 

nonlinguistik, yang dapat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar itu.  

Variabel-variabel itu bukan merupakan hal yang terlepas dan berdiri sendiri-sendiri, 

melainkan merupakan hal yang saling berhubungan, berkaitan, sehingga merupakan satu 

jaringan sistem.  Keberhasilan belajar bahasa dapat  dikelompokkan menjadi asas-asas 

yang bersifat psikologis anak didik, dan yang bersifat materi linguistik. Asas-asas yang 

yang bersifat psikologis itu, antara lain adalah motivasi, pengalaman sendiri, 

keingintahuan, analisis sintesis dan pembedaan individual.  

Motivasi lazim diartikan sebagai hal yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu. 

Maka untuk berhasilnya pengajaran bahasa, murid-murid sudah harus dibimbing agar 

memiliki dorongan untuk belajar. Jika mereka mempunyai dorongan untuk belajar. Tanpa 



adanya kemauan, tak mungkin tujuan belajar dapat dicapai. Jadi, sebelum proses belajar 

mengajar dimulai, atau sebelum berlanjut terlalu jauh, sudah seharusnya murid-murid 

diarahkan. 

Pengalaman sendiri atau apa yang dialami sendiri akan lebih menarik dan berkesan 

daripada mengetahui dari orang, karena pengetahuan atau keterangan yang didapat dan 

dialami sendiri akan lebih baik daripada hanya mendengar keterangan guru. 

Keingintahuan merupakan kodrat manusia yang dapat menyebabkan manusia itu 

menjadi maju. Pada anak-anak usia sekolah rasa keingintahuan itu sangat besar. Rasa 

keingintahuan ini dapat dikembangkan dengan memberi kesempatan bertanya dengan 

meneliti apa saja. 

Beberapa asumsi yang bersumber dari teori belajar bahasa yang mendasari pendekatan 

dalam belajar bahasa ini diuraikan sebagai berikut (Enny, 2006: 5): 

a. Belajar bahasa akan berlangsung dengan mudah bagi peserta didik apabila belajar 

bahasa itu bersifat menyeluruh, nyata, relevan, bermakna, fungsional, disajikan 

dalam konteks penggunaan, dan peserta didik menggunakannya. 

b. Penggunaan bahasa bersifat personal dan sosial. Penggunaan bhasa itu didorong 

dari dalam diri peserta didik sendiri oleh adanya kebutuhan peserta didik untuk 

berkomunikasi dan disusun serta diekspresikan sesuai dengan norma-norma dalam 

kehidupan masyarakat. 

c. Peserta didik belajar melalui bahasa dan belajar tentang bahasa yang kesemuanya 

berlangsung secara simultan dalam konteks pengguanaan bahasa secara lisan dan 

tertulis secara autentik. 

d. Perkembangan bahasa berlanngsung melalui proses penguatan. Belajar bahasa 

adalah belajar bagaimana membangun makna sesuai dengan konteks. Jadi dalam 

teori belajar bahasa ini lebih menekankan bagaimana proses psikologisnya, 

sebagaimana dikemukakan dalam teori psikolinguistik tentang belajar bahasa itu. 

3. Pembelajaran bahasa  

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran yang diidentikkan dengan kata “mengajar” berasal dari kata dasar “ajar” 

yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut)  

ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an menjadi “pembelajaran”, yang berarti 

proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar 

(KBBI). Arikunto (1993: 12) mengemukakan bahwa pembelajaran adalah suatu 

kegiatan yang mengandung terjadinya proses penguasaan pengetahuan, keterampilan 



dan sikap oleh subjek yang sedang belajar. Secara umum, pembelajaran sebagai suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa 

berubah kearah yang lebih baik (Darsono, 2002: 24-25). 

Dengan kata lain, kegiatan pembelajaran adalah kegiatan yang di dalamnya 

terdapat proses mengajar, membimbing, melatih, memberi contoh, dan atau mengatur 

serta memfasilitasi berbagai hal kepada peserta didik agar bisa belajar sehingga 

tercapai tujuan pendidikan. Pembelajaran juga diartikan sebagai usaha sistematis yang 

memungkinkan terciptanya pendidikan.  

a. Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Dalam pembelajaran, guru mempunyai tugas-tugas pokok antara lain bahwa ia 

harus mampu dan cakap merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

membimbing dalam kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, agar para guru mampu 

menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, ia terlebih dahulu hendaknya 

memahami dengan seksama hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 

Pandangan dasar tentang belajar mengajar ini diuraikan sebagai berikut: 

1) Belajar lebih ditekankan dari pada mengajar 

Mengajar bahasa pada hakikatnya adalah menciptakan kondisi yang bersifat 

kondusif yang memungkinkan terjadinya proses belajar bahasa kalangan peserta 

didik. Pusat kegiatan belajar mengajar adalah peserta didik karena peserta 

didiklah yang belajar. Jadi peserta didiklah yang harus aktif. Guru tidak hanya 

berperan sebagai pengajar, tetapi juga harus lebih dari itu, semisal menjadi 

fasilitator yang mampu menciptakan kemudahan yang menunjang proses belajar 

mengajar bagi peserta didiknya. Untuk mengelola belajar mengajar yang 

demikian guru harus profesional dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu 

mestinya guru harus berkompetnsi dan memiliki kompetensi kognitif, sikap, dan 

kompetensi performansi dalam mengajarnya.  

Kompetensi kognitif. Dalam kompetensi ini, guru bahasa diharapkan 

memiliki hal-hal dibawah ini: 

 Penguasaan wawasan yang luas sesuai misi pendidik. 

 Mengetahui dan memahami karakteristik peserta didik sebagai pebelajar 

bahasa. 

 Mengetahui teori bahasa dan teori belajar bahasa. 

 Menguasai bahan ajar mata pelajaran bahasa. 



 Mengetahui dan memahami metodologi pengajaran bahasa. 

 Mengetahui dan memahami cara menilai hasil belajar bahasa. 

 Mengetahui dan memahami strategi pengelolaan kelas dalam pengajaran 

bahasa. 

 Menguasai bahasa yang diajarkannya dan dapat menggunakannya dalam 

berbagai peristiwa komunikasi. 

Kompetensi sikap. Kompetensi sikap yang dimaksudkan disini bahwa guru 

bahasa hendaklah mempunyai sikap seperti dibawah ini. 

 Bangga sebagai guru bahasa 

 Cinta denngan pekerjaan nya sebagai guru 

 Kemampuannya keras untuk meningkatkan hasil pekerjaannya. 

 Peka terhadap masalah-masalah bahasa dan pengajaran. 

Kompetensi performansi. Kompetensi performansi yang dimaksud adalah 

guru bahasa hendaklah memiliki hal-hal seperti: 

 Menyusun rencana pengajaran bahasa 

 Membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam belajar bahasa 

 Bertindak sebagai contoh pengguna bahasa 

 Dapat menggunakan berbagai macam metode pengajaran bahasa 

2) Peserta didik diharapkan belajar membaca dan menulis, setelah mereka belajar 

berbicara. Ini terjadi secara alamiah dalam kehidupan sehari-hari.  

3) Membaca, menulis, menyimak dan berbicara tidak dipandang sebagai komponen 

yang terpisah. 

4) Sejak dini peserta didik dihadapkan pada teks/ tulisan yang predictable dan 

repetitive secara menyeluruh dan didorong untuk menyusun teks yang demikian 

pula. Oleh karena itu, pada saat peserta didik belajar membaca pada saat itu pula 

mereka juga memperoleh dan mengembangkan pengetahuan yang bertumpu dari 

teks yang mereka baca dan dari pengetahuan yang mereka miliki.  

 

4. Prinsip –prinsip dalam pembelajaran bahasa  

Prinsip perhatian dan motivasi. Dalam proses pembelajaran, perhatian 

memiliki perana yang sangat penting sebagai langkah awal dalam emmicu aktivitas-

aktivita belajar. Motivasi berhubungan erat dengan minat, siswa yang memiliki minat 

lebih tinggi pada suatu mata pelajaran cenderung memiliki perhatian yang lebih 



terhadap mata pelajaran tersebut akan menimbulkan motivasi yang lebih tinggi dalam 

belajar. Motivasi dalam belajara merupakan hal yang sangat penting juga dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran. 

1. Prinsip keaktivan. Belajar pada hakikat nya adalah proses aktif dimana seseorang 

melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku, terjadi kegiatan 

merespon kegiatan setiap pembelajaran. 

2. Prinsip keterlibatan langsung/  berpengalaman. Prinsip ini berhubungan dengan 

prinsip aktivitas, bahwa setiap individu harus terlibat secara langsung untuk 

mengalaminya bahwa setiap kegiatan pembelajaran harus melibatkan diri ( setiap 

individu) terjun mengalaminya. 

3. Prinsip pengulangan. Teori yang dapat dijadikan sebagai petunjuk pentingnya 

prinsip pengulangan dalam beljara, antara lain bisa di cermati dari dalil-dalil 

belajar yang dikemukakan oleh Edwar L. Thorndike (1974-1949) tentang law of 

learning yaitu “ law of efect, law of exercices and law of reatiess”. 

4. Prinsip tantangan. Impliukasi lain adanmya bahan belajar yang dikemas dalam 

suatu kondisi yang menantang seperti mengandung masalah yang perlu 

dipecahkan, siswa akan tertantang untuk mempelajari nya. Dengan kata lain 

pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk turut menemukan 

konsep-konsep , prinsip- prinsip dan generalilsasi akan menyebabkan siswa 

berusaha mencari dan menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip dan 

generalilsasi tersebut. 

5. Prinsip balikan dan penguatan. Siswa akan belajar lebih semangat apabila 

mengetahui dan mendapat hasil yang baik. Apalagi hasil yang baik, merupakan 

balikan yang menyenangkan dan bepengaruh baik dalam usaha belajar 

selanjutnya. Balikan yang segera diperoleh siswa setelah bel;ajar melalui 

pengamatan melalui metode-metode pembelajaran yang menantang seperti tanya 

jawab diskusi, eksperiment, metode penemuan dan sejenisnya akan membuat 

siswa terdorong untuk belajar lebih giat dan bersemangat. 

6. Prinsip perbedaan individual. Perbedaan individual dalam belajar, yaitu bahwa 

proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan yang lain, 

baik secara fisik dan psikis, untuk itu dalam proses pembelajaran mengandung 

implikasi bahwa setiap siswa harus dibantu untuk memahami kekuatan dan 

kelemahan dirinya dan selanjutnya mendapat perlakukan dan pelayanan sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan siswa itu sendiri. 
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Materi Ajar 4 

Pembelajaran Tematik Integratif Kurikulum 2013 Sekolah Dasar   

 

1. Pembelajaran Tematik integrative (pengertian, karakteristik, landasan, dan model 

pembelajaran terpadu terpadu (integratif) 

1.1 Pengertian Pembelajaran Tematik integrative  

(1)    Pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa  

mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa.  

(2)   Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek     

       kurikulum dan aspek belajar mengajar.  

(3)  Pembelajar tematik hanya dijajarkan pada siswa sekolah dasar kelas rendah (KTSP kelas    

1 dan kelas 2), kurikulum 2013 di semua kelas. 

(4)  Alasannya, karena pada umumnya mereka masih melihat segala sesuatu sebagai satu 

keutuhan (holistik), perkembangan fisiknya tidak pernah bisa dipisahkan dengan 

perkembangan mental, sosial. dan emosional. 

Jadi, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema   

untuk mengaitkan beberapa aspek/topik sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada peserta didik 

1.2 Karakteristik Pembelajaran Tematik 

1. Berpusat pada anak. 
2. Memberikan pengalaman langsung pada anak. 
3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. 
4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses. 
5. Bersifat fleksibel. 
6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat, dan kebutuhan anak.  
7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan  

 
Penjelasan: 

1. Berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student centered), 

hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan 

siswa sebagai subjek belajar sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator 

yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas 

belajar. 

2. Memberikan pengalaman langsung, Pembelajaran tematik dapat memberikan 

pengalaman langsung kepada siswa (direct experiences). Dengan pengalaman 



langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkrit) sebagai dasar untuk 

memahami hal-hal yang lebih abstrak. 

3. Pemisahan matapelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik pemisahan 

antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada 

pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 

4. Menyajikan konsep dari berbagai matapelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan 

konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. 

Dengan demikian, Siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal 

ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana guru dapat 

mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, 

bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan dimana 

sekolah dan siswa berada. 

6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa diberi 

kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan 

kebutuhannya.  

7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan  

1.3 Landasan  Pembelajaran Tematik 

1. Landasan filosofis  

2. Landasan psikologis  

3. Landasan yuridis 

Penjelasan  

1. Landasan filosofis  

dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh tiga aliran filsafat yaitu:  

(a) Aliran progresivisme,  

 Aliran progresivisme  memandang bahwa proses pembelajaran perlu 

ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang 

alamiah (natural), dan memperhatikan pengalaman siswa.  

(b) Aliran konstruktivisme 

       1. Aliran ini  memandang bahwa pengalaman langsung siswa (direct experiences)  

            sebagai kunci dalam pembelajaran.  



2. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. 

Manusia mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan obyek, fenomena, 

pengalaman dan lingkungannya.  

3. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada anak, tetapi 

harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing siswa.  

4. Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses yang 

berkembang terus menerus. Keaktifan siswa yang diwujudkan oleh rasa ingin tahunya 

sangat berperan dalam perkembangan pengetahuannya.  

(c) Aliran humanisme  

Aliran humanisme melihat siswa dari segi keunikan/kekhasannya, potensinya, dan 

motivasi yang dimilikinya 

2. Landasan psikologis  

1. Dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan 

peserta didik dan psikologi belajar.  

2. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi/materi 

pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan 

kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. 

3. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi/materi  

pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula 

siswa harus mempelajarinya 

3. Landasan yuridis 

  Dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau 

peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar.  

Landasan yuridis tersebut adalah: 

(1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa              

setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 

bakatnya (pasal 9).  

(2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa  

setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan 

pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya (Bab V Pasal 1-b).  

 

 

 



1. 4 Berbagai Model Pembelajaran Terpadu 

Ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematisnya, 

menurut Robin Fogarty (1991), terdapat sepuluh cara atau model dalam merencanakan 

pembelajaran terpadu. Kesepuluh cara atau model tersebut adalah: (1) fragmented, (2) 

connected, (3) nested, (4) sequenced, (5) shared, (6) webbed, (7) threaded, (8) integrated, (9) 

immersed, dan (10) networked. Secara singkat kesepuluh cara atau model tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

1. Model Penggalan (Fragmented)  

 

Model penggalan ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran 

saja. Misalnya, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran 

keterampilan berbahasa. Dalam proses pembelajarannya, butir-butir materi tersebut 

dilaksanakan secara terpisah-pisah pada jam yang berbeda-beda.  

 

2. Model Keterhubungan (Connected)  

 

Model keterhubungan dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat 

dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Butir-butir pembelajaran kosakata, struktur, 

membaca dan mengarang misalnya, dapat dipayungkan pada mata pelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia. Penguasaan butir-butir pembelajaran tersebut merupakan keutuhan dalam 

membentuk kemampuan berbahasa dan bersastra. Hanya saja pembentukan pemahaman, 

keterampilan dan pengalaman secara utuh tersebut tidak berlangsung secara otomatis. Karena 

itu, guru harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajarannya secara terpadu. 



3. Model Sarang (Nested)  

 

Model sarang merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan 

melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya, pada satuan jam tertentu seorang guru 

memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tata bentuk kata, makna kata, dan 

ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, 

daya berpikir logis, menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi, membuat 

ungkapan dan menulis puisi. Pembelajaran berbagai bentuk penguasaan konsep dan 

keterampilan tersebut keseluruhannya tidak harus dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. 

Keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi dan berpikir logis dalam hal ini disikapi 

sebagai bentuk keterampilan yang tergarap saat siswa memakai kata-kata, membuat 

ungkapan dan mengarang puisi. Penanda terkuasainya keterampilan tersebut dalam hal ini 

ditunjukkan oleh kemampuan mereka dalam membuat ungkapan dan mengarang puisi. 

4. Model Urutan/Rangkaian (Sequenced)  

 

Model urutan merupakan model pemaduan topik-topik antarmata pelajaran yang berbeda 

secara paralel. Isi cerita dalam roman sejarah misalnya, topik pembahasannya secara paralel 

atau dalam jam yang sama dapat dipadukan dengan ikhwal sejarah perjuangan bangsa, 

karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu maupun topik yang 

menyangkut perubahan makna kata. Topik-topik tersebut dapat dipadukan pembelajarannya 

pada alokasi jam yang sama.  



5. Model Bagian (Shared) 

 

Model bagian merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep 

atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Butir-butir pembelajaran tentang 

kewarganegaraan dalam PPKN misalnya, dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran 

dalam Tata Negara, PSPB, dan sebagainya. 

6. Model Jaring Laba-laba (Webbed)  

 

Model yang paling populer adalah model jaring laba-laba. Model ini bertolak dari pendekatan 

tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini tema dapat 

mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata 

pelajaran. 

7. Model Galur (Threaded) 

 

Model alur merupakan model pemaduan bentuk keterampilan misalnya, melakukan prediksi 

dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap 



cerita dalam novel, dan sebagainya. Bentuk alur ini berfokus pada apa yang diesbut meta-

curriculum.  

8. Model Keterpaduan (Integrated)  

 

Model keterpaduan merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, 

tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Topik evidensi yang semula terdapat 

dalam mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Pengetahuan Alam, dan Pengetahuan 

Sosial, agar tidak membuat muatan kurikulum berlebihan cukup diletakkan dalam mata 

pelajaran tertentu, misalnya Pengetahuan Alam. Contoh lain, dalam teks membaca yang 

merupakan bagian mata pelajaran 

Bahasa Indonesia, dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan 

Matematika, Pengetahuan Alam, dan sebagainya. Dalam hal ini diperlukan penataan area isi 

bacaan yang lengkap sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai butir 

pembelajaran dari berbagai mata pelajaran yang berbeda tersebut. Ditinjau dari 

penerapannya, model ini sangat baik dikembangkan di SD.  

9. Model Celupan (Immersed)  

 

Model celupan dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai 

pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini 

tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan 

pembelajaran.  

 



10. Model Jaringan (Networked)  

 

Model jaringan merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan 

pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan 

baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang 

berbeda-beda. Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena 

adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa.  

Berdasarkan sejumlah model tersebut, dikatakan Fogarty bahwa, untuk pembelajaran 

di SD hanya terdapat tiga model yang sesuai. Ketiga model tersebut adalah model: (1) 

connected, (2) integrated, dan (3) jaring laba-laba.  Integrasi interdisiplinerkah? Integrasi 

multi disiplinerkah? Atau Integrasi trasndisiplinerkah? 

 

1.5 Strategi Pembelajaran Tematik 

Terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dalam strategi 

pembelajaran tematik. Hal tersebut adalah tiga hal di bawah ini.  

1. Bersahabat, menyenangkan, dan bermakna bagi anak. 

2. Dalam menanamkan konsep atau pengetahuan dan keterampilan anak tidak harus di-

drill, tetapi ia belajar melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan 

konsep lain yang sudah dipahami.  

3. Bentuk pembelajaran ini dikenal dengan pembelajaran terpadu, dan pembelajarannya 

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak.  

Berdasarkan hal tersebut maka, penentuan antara pendekatan, metode, dan teknik 

merupakan hal yang perlu diperhatikan.  

 

Sumber Belajar/Referensi :    

Fogarty, Robin. 1991. Ten ways to integrated curriculum. Educational Leadership, Oktober 
1991, 61-65. 
 
 



 



Materi Ajar 5 

Tema-Tema dan Sub tema SD  

1. Tema-tema dan sub-tema di SD Kelas I  

2. Tema-tema SD Kelas I  

1. Diriku 

2. Kegemaranku 

3. Kegiatannku 

4. Keluargaku 

3. Tema-tema dan sub-tema di SD Kelas I  

Tema: Diriku 

(1) Aku dan Teman Baru 

(2) Tubuhku 

(3) Aku Merawat Tubuhku 

(4) Aku Istimewa 

4. Tema-tema SD Kelas IV 

1. Indahnya kebersamaan 

2. Selalu Hemat Energi 

3. Peduli Terhadap Makhluk Hidup 

4. Berbagai Pekerjaan 

5. Tema-tema di SD Kelas IV 

Tema: Indahnya kebersamaan 

(1) Keberagaman Budaya Bangsaku 

(2) Kebersamaan dalam Keberagaman  

(3) Bersyukur atas Keberagaman 

6. Langkah-langkah guru membelajarkan materi dengan menggunakan  pendekatan 

Tematik Integratif.  

(1) Tentukan KI dari materi yang akan dibelajarkan 

(2) Tentukan KD dari materi yang akan dibelajarkan 

(3) Tentukan Indikator dari materi yang akan dibelajarkan 

(4) Tentukan Tujuan pembelajaran 

(5) Tentukan pendekatan, metoe, dan teknik pembelajaran 

(6) Tentukan skenario pembelajaran 

(7) Langkah-langkah pembelajaran dapat ditentukan  



7. Panduan Panduan/Penggunaan dalam Penerapan tema-tema tersebut  tampak di 

bawah ini. 

Buku Panduan Guru 
Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas I 

 
Buku Panduan Guru disusun untuk memudahkan para guru dalam melaksanakan 

pembelajaran tematik terpadu. Buku ini mencakup hal-hal sebagai berikut. 
1. Jaringan tema yang memberi gambaran kepada guru tentang suatu tema yang 

melingkupi beberapa kompetensi dasar (KD) dan indikator dari berbagai mata 
pelajaran. 

2. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. 
3. Kegiatan pembelajaran tematik terpadu untuk menggambarkan kegiatan pembelajaran 

yang menyatu dan mengalir. 
4. Pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku positif, 

penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi, 
kemampuan menyelesaikan masalah, inkuiri, kreativitas, dan pribadi reflektif. 

5. Berbagai teknik penilaian siswa. 
6. Informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. 
7. Kegiatan interaksi guru dan orang tua, yang memberikan kesempatan kepada orang 

tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar siswa di rumah. 
8. Petunjuk penggunaan buku siswa. 

 
Kegiatan pembelajaran di buku itu dirancang untuk mengembangkan kompetensi 

(sikap, pengetahuan, dan keterampilan) siswa melalui aktivitas yang bervariasi. 
Aktivitas tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut. 

1. Membuka pelajaran dengan cara yang menarik perhatian siswa, seperti membacakan 
cerita, bertanya jawab, bernyanyi, melakukan permainan, demonstrasi, pemecahan 
masalah dan sebagainya. 

2. Menginformasikan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat mengorganisir 
informasi yang disampaikan (apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dikerjakan). 

3. Menggali pengetahuan siswa yang diperoleh sebelumnya agar siswa bisa mengaitkan 
pengetahuan terdahulu dengan yang akan dipelajari. 

4. Memberi tugas yang bertahap guna membantu siswa memahami konsep. 
5. Memberi tugas yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 
6. Memberi kesempatan untuk melatih keterampilan atau konsep yang telah dipelajari. 
7. Memberi umpan balik yang akan menguatkan pemahaman siswa. 

 
 

Buku Panduan Guru 
Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas IV 

 
        Buku tersebut  disusun agar guru mendapat gambaran yang jelas dan rinci dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran. Buku ini berisi: 

1. jaringan tema yang memberikan gambaran kepada guru tentang suatu tema yang 
melingkupi beberapa kompetensi dasar (KD) dan indikator dari berbagai mata 
pelajaran, 

2. kegiatan pembelajaran tematik terpadu untuk menggambarkan kegiatan pembelajaran 
yang menyatu dan mengalir,  



3. pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku positif, 
penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi, 
kemampuan menyelesaikan masalah, inkuiri, kreativitas dan pribadi reflektif,  

4. berbagai teknik penilaian siswa, informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan 
pengayaan, 

5. kegiatan interaksi guru dan orang tua, yang memberikan kesempatan kepada orang 
6. tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar siswa di rumah, dan 
7. petunjuk penggunaan buku siswa. 

 
Kegiatan pembelajaran pada buku  tersebut didesain untuk mengembangkan 

kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) siswa melalui aktivitas yang 
bervariasi. Aktivitas tersebut meliputi: 
1. membuka pelajaran yang menarik perhatian siswa, seperti membacakan cerita, 

bertanya jawab, bernyanyi, permainan, demonstrasi, memberikan masalah dan 
sebagainya, 

2. menginformasikan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat mengorganisasi 
informasi yang disampaikan (apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dikerjakan), 

3. menggali pengetahuan siswa yang diperoleh sebelumnya agar siswa bisa mengaitkan 
pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan yang akan dipelajari, 

4. pemberian tugas yang bertahap guna membantu siswa memahami konsep, 
5. penugasan yang membutuhkan keterampilan tingkat tinggi, 
6. pemberian kesempatan untuk melatih keterampilan atau konsep yang telah 

dipelajari, dan 
7. pemberian umpan balik yang akan menguatkan pemahaman siswa. 

 



Uraian Materi  Ajar 6 

Analisis Kurikulum 2013 Bahasa Indonesia Sekolah Dasar 

1. Analisis Isi Kurikulum 2013 untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SD 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi 

(Mulyasa, 2013: 163). Kurikulum ini lahir sebagai jawaban terhadap berbagai kekurangan 

dalam pendidikan sebelumnya secara khusus dan kekurangan dalam berbagai bidang 

kehidupan secara umum. Kurikulum ini berupaya untuk mencapai keunggulan masyarakat 

dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan diharapkan dapat 

membekali warga bangasa dalam memasuki persaingan era globalisasi yang penuh dengan 

berbagai tantangan.  

Ihwal penekanan kompetensi dalam Kurikulum 2013 dikemukakan juga oleh 

Hidayat (2013: 113), hanya saja kompetensi di sini diartikulasikan secara jelas dan 

tegas pada tiga aspek, yakni 1) sikap; 2) pengetahuan; dan 3) keterampilan. Dalam 

konteks ini, orientasi Kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan 

keseimbangan antara ketiga kompetensi tersebut. Selain itu, secara konseptual 

Kurikulum 2013 dicita-citakan untuk mampu melahirkan generasi masa depan yang 

cerdas komperhensif, yakni tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas 

secara emosi, sosial, dan spiritual. Hal ini tampak melalui pengintegrasian nilai-nilai 

karakter ke dalam proses pembelajaran, tidak lagi menjadi suplemen seperti dalam 

KTSP.  

Pengintegrasian dalam Kurikulum 2013 tidak hanya mencakup nilai-nilai 

karakter, tetapi juga berbagai aspek kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Selain 

itu, dalam Kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran untuk jenjang SD beralih dari 

pendekatan per mata pelajaran untuk kelas tinggi dan pendekatan tematik untuk kelas 

awal sebagaiman dipraktikkan dalam kurikulum sebelumnya menuju ke pendekatan 

tematik integratif untuk semua kelas. Pendekatan pembelajaran yang demikian dapat 

menghasilkan insan Indonesia yang produktif, keratif, inifatif, dan afektif (Hidayat, 

2013: 121).  

Dalam penjelasan yang lebih komperhensif, konsep Kurikulum 2013 mesti 

ditinajau dalam keterkaitan dengan perubahan pada empat standar pendidikan, yakni 1) 

standar kompetensi lulusan/SKL, 2) standar isi, 3) standar poses, dan 4) standar 

penilaian. Sekedar diketahui bahwa payung hukum perubahan pada keempat standar 

pendidikan tersebut telah ditetapkan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 



Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (http://edukasi. kompas. com/read/2013/05/15/07102778, diakses 

pada tanggal 23 September 2013). Jika digambarkan, elemen perubahan tersebut 

tampak sebagai berikut.         

 

 

 

 

Gambar 1 
 
 
 
 

Elemen Perubahan Terkait Kurikulum 2013 
(Sumber: Majalah Dinamika, Vol. 14, No. 63, Mei 2013, hal 27) 

 

Berdasarkan gambar di atas, perubahan dalam kaitan dengan SKL, standar isi, standar 

proses, dan standar evaluasi. 

2. Analisis (SKL,  KI, KD, dan Indikator) 

Anak-anak mau kita harapkan bisa apa? Lebih konkret, siswa SD kelas 1 itu 

bisa apa? Jawaban terhadap pertanyaan ini merupakan SKL sebagai hal yang 

ditetapkan pada urutan pertama. Dari SKL, kita menentukan standar isi. Kita beri apa 

pada anak-anak? Menu apa yang diberikan kepada anak-anak? Tidak cukup pada 

menu, proses juga penting. Bagaimana supaya menu bisa ditelan atau dicerna dengan 

baik oleh anak? Jawaban pada pertanyaan ini merupakan standar proses. Selanjutnya, 

penting juga menentukan bagaimana cara mengevaluasi, cara menilai pembelajaran 

anak-anak.  

Dari penjelasan sederhana tersebut, Kurikulum 2013 berkaitan dengan 

perubahan pada SKL, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi. Dalam 

Kurikulum 2013, SKL diterjemahkan atau dioperasionalisasikan melalui Kompetensi 

Inti (KI). KI mencakup empat hal, yakni 1) KI yang berkaitan dengan aspek sikap 

spiritual/KI 1; 2) KI yang berkaitan dengan aspek sikap sosial/KI 2; 3) KI yang 

berkaitan dengan aspek pengetahuan/KI 3, dan 4) KI yang berkaitan dengan aspek 

keterampilan/KI 4. Semua KI yang merupakan penjabaran dari SKL tersebut menjadi 

rujukan utama bagi pembelajaran. 



Selanjutnya, KI dijabarkan dalam bentuk Kompetensi Dasar (KD). KD adalah 

konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang 

bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. KD tersebut 

dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, 

serta ciri dari suatu mata pelajaran. Mata pelajaran sebagai sumber dari konten untuk 

menguasai kompetensi bersifat terbuka dan tidak selalu diorganisasikan berdasarkan 

disiplin ilmu. Selaras dengan prinsip ini, di dalam proses pembelajaran digunakan 

pendekatan tematik integratif.  

Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam 

berbagai tema. Selain itu, pembelajaran tematik integratif adalah pembelajaran yang 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran yang mewujud dalam 

penekanan aspek sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan dalam 

pembelajaran.  

 

3. Kedudukan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SD dalam Kurikulum 2013 

Dalam kurikulum lama, khusunya di kelas tinggi SD peran mata pelajaran 

bahasa Indonesia diakui memang kurang tampak. Mata pelajaran bahasa Indonesia 

lebih sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri dan bahakan dapat dikatakan tidak 

memiliki hubungan dengan mata pelajaran lain. Dalam konteks ini, pembelajaran 

bahasa Indonesia cenderung hanya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia itu sendiri, 

tidak untuk tujuan yang lebih luas dan penting, yakni menghantarkan siswa untuk 

memahami mata pelajaran-mata pelajaran lain, apalagi untuk suatu tujuan yang lebih 

luas lagi, yakni menggunakannya untuk berbagai keperluan dalam lapangan kehidupan 

setiap hari.  

 

Kompetensi Inti Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SD dalam Kurikulum 2013 

KI ibarat anak tangga yang harus dilalui siswa untuk sampai pada SKL 

(Mulyasa, 2013: 173). Sebagai anak tangga menuju SKL, KI bersifat multidimensi. KI 

tidak untuk diajarkan, tetapi untuk dibentuk melalui berbagai tahapan proses 

pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang relevan. KI juga merupakan pengikat 

kompetensi-kompetensi yang harus dihasilkan melalui pembelajaran dalam setiap mata 

pelajaran baik pada kelas yang sama maupun pada kelas yang berbeda sehingga 

berperan sebagai integrator horizontal dan vertikal. KI bebas dari mata pelajaran 



tertentu yang merupakan kebutuhan kompetensi siswa, sedangkan mata pelajaran 

adalah pemasok KD yang harus dipahami dan dimiliki siswa melalui proses 

pembelajaran yang sesuai menjadi KI.  

Pada bagian berikut ini ditampilkan KI mapel Bindo SD. KI mata pelajaran 

bahasa Indonesia yang ditampilkan di sini hanya untuk kelas I dan IV SD.  

Tabel 1 
KI Mapel Bindo Kelas I SD (Sumber: Mulyasa 2013: 177) 

 
KI Mapel Bindo Kelas I SD 

 

Aspek KI Rumusan KI 

 

Aspek Sikap 

Spiritual 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 

Aspek Sikap 

Sosial 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru 

 

Aspek 

Pengetahuan 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah 

 

Aspek 

Keterampilan 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 

sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia 

 

    

 

 

Tabel 2 
KI Mapel Bindo Kelas IV SD (Sumber: Mulyasa 2013: 177) 
 

KI Mapel Bindo Kelas I SD 

 

Aspek KI Rumusan KI 

Aspek Sikap 

Spiritual 
1. Menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang 

dianutnya  

Aspek Sikap 

Sosial 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan 

guru 

Aspek 

Pengetahuan 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan mencoba 

[mendengar, melihat, membaca] serta menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu secara kritis tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, 

dan tempat bermain 



Aspek 

Keterampilan 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis 

dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 

 

4. Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SD dalam Kurikulum 

2013 

Kompetensi Dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap 

kelas yang diturunkan dari Kompetensi Inti. Kompetensi Dasar adalah konten atau 

kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang bersumber 

pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut 

dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, 

serta ciri dari suatu mata pelajaran. Mata pelajaran sebagai sumber dari konten untuk 

menguasai kompetensi bersifat terbuka dan tidak selalu diorganisasikan berdasarkan 

disiplin ilmu yang sangat berorientasi hanya pada filosofi esensialisme dan 

perenialisme. Mata pelajaran dapat dijadikan organisasi konten yang dikembangkan 

dari berbagai disiplin ilmu atau nondisiplin ilmu yang diperbolehkan menurut filosofi 

rekonstruksi sosial, progresif atau pun humanisme. Karena filosofi yang dianut dalam 

kurikulum adalah eklektik maka nama mata pelajaran dan isi mata pelajaran untuk 

kurikulum yang akan dikembangkan tidak perlu terikat pada kaedah filosofi 

esensialisme dan perenialisme. 

Pada bagian berikut ini ditampilkan KD mata pelajaran bahasa Indonesia SD. 

KD yang ditampilkan di sini hanya untuk kelas I dan IV SD.  

 

Tabel 3 
KD Mapel Bindo Kls I SD (Sumber: Permendikbud No. 67 Tahun 2013) 

 
KD Mapel Bindo Kelas I SD 

 
KI KD 

 
KI 
1 

1.1 Menerima anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa bahasa Indonesia yang dikenal sebagai 
bahasa persatuan dan sarana belajar di tengah keberagaman bahasa daerah 

1.2 Menerima keberadaan Tuhan Yang Maha Esa atas penciptaan manusia dan bahasa yang 
beragam serta benda-benda di alam sekitar 

 

KI 
2 

a. Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud dan sifat benda melalui 
pemanfaatan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah 

b. Memiliki rasa percaya diri terhadap keberadaan tubuh melalui pemanfaatan bahasa 
Indonesia dan/atau bahasa daerah 

c. Memiliki perilaku santun dan sikap kasih sayang melalui pemanfaatan bahasa Indonesia 



dan/atau bahasa daerah 
d. Memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab merawat tubuh agar sehat dan bugar melalui 

pemanfaatan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah 
e. Memiliki perilaku santun dan jujur dalam hal kegiatan dan bermain di lingkungan melalui 

pemanfaatan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah 

KI 
3 

3.1 Mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh dan pancaindra, wujud dan sifat benda, 
serta peristiwa siang dan malam dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman 

3.2 Menegenal teks petunjuk/arahan tentang perawatan tubuh serta pemeliharaan kesehatan dan 
kebugaran tubuh dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis 
yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman 

3.3 Mengenal teks terima kasih tentang sikap kasih sayang dengan bantuan guru atau teman 
dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah 
untuk membantu pemahaman 

3.4 Mengenal teks cerita diri/personal tentang keberadaan keluarga dengan bantuan guru atau 
teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu pemahaman 

3.5 Mengenal teks diagram/label tentang anggota keluarga dan kerabat dengan bantuan guru 
atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu pemahaman 

KI 
4 

4.1 Mengamati dan menirukan teks deskriptif tentang anggota tubuh dan pancaindra, wujud 
dan sifat benda, serta peristiwa siang dan malam secara mandiri dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian 

4.2 Mempraktikkan teks arahan/petunjuk tentang merawat tubuh serta kesehatan dan 
kebugaran tubuh secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian 

4.3 Menyampaikan teks terima kasih mengenai sikap kasih sayang secara mandiri dalam 
bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk 
membantu penyajian 

4.4 Menyampaikan teks cerita diri/personal tentang keluarga secara mandiri dalam bahasa 
Indonesia lisan dan tulis  yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu 
penyajian 

4.5 Membuat teks diagram/label tentang anggota keluarga dan kerabat secara mandiri dalam 
bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk 
membantu penyajian 

 

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diidentifikasi gambaran umum materi pokok 

pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1 SD sebagai berikut: 

KD 1, KD 2.3. dan KD 4.  

 

Tabel 4 
KD Mapel Bindo Kls IV SD (Sumber: Permendikbud No. 67 Thn 2013) 
 

KD Mapel Bindo Kelas IV SD 
 

KI KD 
 

KI 
1 

1.1 Meresapi makna anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa bahasa Indonesia yang diakui 
sebagai bahasa persatuan yang kokoh dan sarana belajar untuk memperoleh ilmu 
pengetahuan 

1.2 Mengakui dan mensyukuri anugerah Tuhan yang Maha Esa atas keberadaan lingkungan 
dan sumber daya alam, alat teknologi modern dan tradisional, perkembangan teknologi, 



energi, serta permasalahan social 

KI 
2 

2.1 Memiliki kepedulian terhadap gaya, gerak, energi panas, bunyi, cahaya, dan energi 
alternatif melalui pemanfaatan bahasa Indonesia 

2.2 Memiliki kedisiplinan dan  tanggung jawab terhadap penggunaan alat teknologi modern 
dan tradisional,  proses pembuatannya melalui pemanfaatan bahasa Indonesia 

2.3 Memiliki perilaku santun dan jujur tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi 
melalui pemanfaatan bahasa Indonesia 

2.4 Memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sumber daya alam melalui pemanfaatan 
bahasa Indonesia 

2.5 Memiliki perilaku jujur dan santun terhadap nilai peninggalan sejarah dan perkembangan 
Hindu-Budha di Indonesia melalui pemanfaatan bahasa Indonesia 

KI 
3 

3.1 Menggali informasi dari teks laporan hasil pengamatan tentang gaya, gerak, energi panas, 
bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis 
dengan memilih dan memilah kosakata baku 

3.2 Menguraikan teks instruksi tentang pemeliharaan pancaindera serta penggunaan alat 
teknologi modern dan tradisional dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia  
lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku 

3.3 Menggali informasi dari teks wawancara tentang jenis-jenis usaha dan pekerjaan serta 
kegiatan ekonomi dan koperasi dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku 

3.4 Menggali informasi dari teks cerita petualangan tentang lingkungan dan sumber daya alam 
dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih 
dan memilah kosakata baku 

3.5 Menggali informasi dari teks ulasan buku tentang nilai peninggalan sejarah dan 
perkembangan Hindu-Budha di Indonesia dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku 

KI 
4 

4.1 Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan hasil pengamatan tentang gaya, 
gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan 
memilih dan memilah kosakata baku 

4.2 Menerangkan dan mempraktikkan teks arahan/petunjuk tentang pemeliharaan pancaindera 
serta penggunaan alat teknologi modern dan tradisional secara mandiri dalam bahasa 
Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku 

4.3 Mengolah dan menyajikan teks wawancara tentang jenis-jenis usaha dan pekerjaan serta 
kegiatan ekonomi dan koperasi secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis 
dengan memilih dan memilah kosakata baku 

4.4 Menyajikan teks cerita petualangan tentang lingkungan dan sumber daya alam secara 
mandiri dalam teks bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah 
kosakata baku 

4.5 Mengolah dan menyajikan teks ulasan buku tentang nilai peninggalan sejarah dan 
perkembangan Hindu-Budha di Indonesia secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan 
dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku 

 

 

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diidentifikasi gambaran umum materi pokok 

pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4 SD adalahKD 1. KD 2, KD 3, dan KD 4.  

 



1. Unsur-unsur RPP 

 Rancangan Persiapan Pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP meliputi 

unsur: identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, Pendekatan metode dan teknik pembelajaran, alat dan media pembelajaran, 

skenario pembelajaran, evaluasi pembelajaran.    

 (1) Identitas RPP1 

 1, Tingkat sekolah 

 2. Mata Pelajaran 

 3. Tema 

 4. Waktu 

(2) . Kompetensi Inti 

(3)  Kompetensi Dasar 

(4) Indikator 

(5) Tujuan 

(6) Materi 

(7) Skenario Pembelajaran 

(8) Pendekatan/metode/teknik 

(9) Alat/media/ Sumber 

(10) Evaluasi 

 1. Kogitif 

 2. Afektif 

 3. Psikomotorik 

2.  Pengembangan Unsur-unsur RPP 

(1) Lihat tema yang akan dikaitkan dengan indikator yang akan 

dipadukan/diintegrasikan 

(2) Lihat keterkaitan antara KI, KD, Indikator,  

(3) Tentukan Tujuan Pembelajaran 

 (4) Tentukan dan kembangkan Materi Pembelajaran  

 (5) Tentukan  Media Pembelajaran 

 (6) Tentukan Sumber Pembelajaran 

 (7) Tentukan Evaluasi Pembelajaran 

2.2 Kembangkan tiap-tiap unsur RPP unsur-unsur RPP  

2.3 RPP Sastra sebagai Landasan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD berdasarkan              
         PAIKEM 
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