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BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan sebagai berikut.
1. Terdapat perbedaan kemampuan mengapresiasi cerpen pada siswa kelas V di
Sekolah

Dasar

se-Provinsi

Jawa

Tengah

dalam

penggunaan

model

pembelajaran kontekstual, lebih baik dibanding dengan model pembelajaran
berbasis masalah, dan lebih baik dengan model pembelajaran investigasi
kelompok. Siswa yang belajar dengan model pembelajaran berbasis masalah
mempunyai kemampuan mengapresiasi cerita pendek lebih tinggi prestasinya
dibanding siswa yang belajar dengan model pembelajaran investigasi
kelompok.
2. Terdapat perbedaan kemampuan mengapresiasi cerpen pada siswa kelas V di
Sekolah Dasar se-Provinsi Jawa Tengah antara siswa yang memiliki
kemampuan verbal linguistik tinggi dibanding rendah. Siswa dengan
kemampuan verbal linguistik tinggi memiliki kemampuan lebih tinggi
prestasinya dibanding siswa yang memiliki kemampuan verbal linguistik
rendah.
3. Terdapat interaksi sebagai berikut.
a. Siswa dengan kecerdasan verbal linguistik tinggi memiliki kemampuan
mengapresiasi cerpen lebih tinggi prestasinya pada penerapan model
pembelajaran kontekstual dibanding pada penerapan model pembelajaran
berbasis masalah.
b. Siswa dengan kecerdasan verbal linguistik tinggi memiliki kemampuan
mengapresiasi cerpen lebih tinggi prestasinya pada penerapan model
berbasis masalah dibanding pada penerapan model investigasi kelompok.
c. Siswa dengan kecerdasan verbal linguistik tinggi memiliki kemampuan
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pembelajaran kontekstual dibanding pada penerapan model pembelajaran
investigasi kelompok.
d. Siswa dengan kecerdasan verbal linguistik rendah memiliki kemampuan
mengapresiasi cerpen lebih tinggi prestasinya pada penerapan

model

pembelajaran kontekstual dibanding pada penerapan model pembelajaran
berbasis masalah.
e. Siswa dengan kecerdasan verbal linguistik rendah memiliki kemampuan
mengapresiasi cerpen lebih tinggi prestasinya pada penerapan model
pembelajaran berbasis masalah dibanding pada penerapan model
pembelajaran investigasi kelompok.
f. Siswa dengan kecerdasan verbal linguistik rendah memiliki prestasi
kemampuan mengapresiasi cerpen lebih tinggi prestasinya pada penerapan
model pembelajaran kontekstual dibanding pada penerapan model
pembelajaran investigasi kelompok.
g. Siswa dengan kecerdasan verbal linguistik tinggi memiliki kemampuan
mengapresiasi cerpen lebih tinggi prestasinya dibanding siswa dengan
kecerdasan verbal lingistik rendah pada penerapan model pembelajaran
kontekstual.
h. Siswa dengan kecerdasan verbal linguistik tinggi memiliki kemapuan
mengapresiasi cerpen lebih tinggi prestasinya dibanding siswa yang
memiliki kecerdasan verbal linguistik rendah pada penerapan model
pembelajaran berbasis masalah.
i. Siswa dengan kecerdasan verbal linguitik tinggi memiliki kemampuan
mengapresiasi cerpen lebih tinggi prestasinya dibanding siswa yang
memiliki kecerdasan verbal linguistik rendah pada penerapan model
pembelajaran investigasi kelompok.
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B. Implikasi
Implikasi berfungsi membandingkan antara hasil penelitian yang lalu
dengan hasil penelitian yang baru dilakukan.
1. Implikasi Teoretis
Hasil penelitian ini memperkuat teori-teori tentang mengapresiasi cerpen
dengan model pembelajaran GI (investigasi kelompok), PBL (pembelajaran
berbasis masalah), dan CTL (pembelajaran kontekstual) dengan kecerdasan verbal
linguistik rendah dan tinggi.
Hasil penelitian juga menemukan bahwa penerapan model pembelajaran
kontekstual (CTL) menghasilkan kemampuan mengapresiasi cerpen lebih
tinggi/baik daripada model pembelajaran berbasis masalah (PBL) dan investigasi
kelompok (GI). Hal tersebut disebabkan karena pembelajaran kontekstual adalah
sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat makna di
dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan
subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka,
yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka. Untuk
mencapai tujuan ini, sistem tersebut meliputi delapan komponen berikut:
membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna, melakukan pekerjaan yang
berarti, melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, melakukan kerjasama,
berpikir kritis dan kreatif, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang,
mencapai standar yang tinggi, dan menggunakan penilaian otentik (Johson, 2002:
25). Dengan demikian, dalam proses belajar mengajar khususnya dalam
mengapresiasi cerpen perlu dipertimbangkan penerapan model pembelajaran
kontekstual (CTL). Dengan diterapkannya model pembelajaran kontekstual (CTL)
dimungkinkan kemampuan mengapresiasi cerpen tercapai secara optimal.
Dalam penelitian ini, model pembelajaran kontekstual (CTL) berpengaruh
positif dalam upaya meningkatkan kemampuan mengapresiasi cerpen. Model
pembelajaran kontekstual (CTL) dapat mengembangkan kemampuan siswa secara
maksimal dalam rangka meningkatkan kemampuan mengapresiasi cerpen.
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Kecerdasan verbal linguistik juga berperan positif terhadap dampak ketiga
model pembelajaran dalam mempengaruhi kemampuan mengapresiasi cerpen
khususnya siswa yang memiliki kecerdasan verbal linguistik tinggi. Kecerdasan
verbal linguistik menjadi salah satu indikator bahwa siswa telah memiliki bakat
atau kemampuan yang baik dalam meningkatkan prestasi belajar dan hasil belajar.
Oleh karena itu, guru hendaklah selalu memberikan latihan dan dorongan kepada
siswa selama proses belajar sehingga aktivitas belajar berlangsung lebih
menyenangkan, komunikasi berjalan lancar, dan meningkatkan kreativitas dan
aktivitas belajar.
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pendidik dalam
upaya meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan prestasi belajar siswa
dalam mengapresiasi cerpen. Model pembelajaran investigasi kelompok (GI),
berbasis masalah (PBL) dan kontekstual (CTL) dapat dijadikan satu alternatif
pembelajaran mengapresiasi cerpen. Selain itu, guru juga harus selalu
memberikan latihan dan dorongan belajar siswa dalam rangka meningkatkan
prestasi karena latihan dan dorongan belajar dari guru merupakan faktor yang
berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan/prestasi siswa.
Keunggulan lain yang menarik pada model pembelajaran kontekstual
adalah peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada kelompok siswa yang
memiliki kecerdasan verbal linguistik tinggi, namun bagi kelompok siswa yang
memiliki kecerdasan verbal linguistik rendah tidak lebih buruk dibandingkan
model lain, sehingga model ini cocok untuk diterapkan kepada siswa di semua
jenis kelas pembelajaran, baik yang siswanya memiliki kecerdasan verbal
linguistik tinggi, rendah ataupun campuran keduanya. Pada umunya di lapangan
kelas-kelas pembelajaran berupa kelas yang berisi siswa yang heterogen dalam
kecerdasan verbal linguistiknya, di dalam satu kelas terdapat siswa yang
kecerdasan verbal linguistiknya tinggi dan ada yang rendah.
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2. Implikasi Praktis
Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap beberapa model
pembelajaran, sebagian besar menyatakan bahwa interaksi yang terjadi dalam
perbandingan dua model atau lebih model pembelajaran adalah pada kondisi 1,
model A lebih baik dari pada kondisi model B. Ini berati model A hanya sesuai
untuk siswa pada kondisi 1 dan tidak sesuai untuk kondisi 2, sedangkan model B
tentu bukan model yang memadai karena baik dalam kondisi 1 ataupun 2 tidak
memberikan hasil yang optimal. Sebagai contoh, hasil penelitian Muakibatul
Hasanah (2006) sekolah dasar di Malang tentang pembelajaran kemampuan
berbahasa Indonesia berbasis cerita fiksi kontemporer dengan pendekatan
kemapuan berbahasa Indonesia yaitu berbicara membaca, menulis dan
mengapresiasi, secara umum hasil penelitian menunjukkan kemampuan berbahasa
Indonesia berbasis cerita fiksi kontemporer (CFK) positif, kemampuan
berkosakata Indonesia siswa kelas V SD secara bertahap berkembang dengan
baik, serta rata-rata kemampuan berbahasa Indonesia siswa dapat dikatakan cukup
tinggi. Kemampuan menyimak-mengomentari, menyimak-menebak deskripsi
tokoh dan menyimak menebak lanjutan cerita berkembang dengan kategori tinggi.
Kemampuan apresiasi-respons reseptif, ketajaman empati siswa terhadap
persoalan orang lain, serta kesenangan menyimak berkembang dengan kategori
tinggi pula. Hasil pembelajaran berbicara berbasis cerita fiksi kontenvorer (CFK)
pada siswa secara umum sangat positif. Kemampuan membacakan teks cerita,
membawakan dialog, dan mendiskusikan masalah aktual berkembang dengan
kategori sangat tinggi. Berdasar analisis di atas bahwa mengapresiasi cerita fiksi
kontenvorer (CFK) berdasarkan kemampuan berbahasa anak hasilnya sangat
tinggi, yang menjadi pertanyaan, bukanlah bahwa anak itu mempunyai kecerdasan
yang berbeda-beda termasuk di dalamnya kecerdasan verbal linguistik? Mungkin
ada kelas–kelas pembelajaran SD siswa homogen dengan kemampuan tinggi
itupun sangat terbatas, dan ini tidak sesuai dengan harapan penulis untuk
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model dan disesuaiakan dengan materi pembelajaran dengan dikandung maksud
pembelajaran yang (PAKEM/PAIKEM).
Hal lain yang penulis temukan di lapangan adalah adanya guru-guru yang
belum terbiasa dengan dengan persiapan yang memadai untuk melakukan proses
pembelajaran dengan model yang inovatif dan kooperatif. Padahal gurulah
skenario utama dalam pembelajaran dengan model yang inovatif dan kooperatif
tersebut. Memang selama ini tidak sedikit guru yang sudah dibekali dengan
berbagai model pembelajaran yang inovatif dan kooperatif namun kenyataanya
masih banyak guru-guru khususnya di SD yang masih menggunakan model
konvensional. Ini sangat berbeda dengan model investigasi kelompok, berbasis
masalah dan model kontekstual (GI, PBL dan CTL). Persiapan itu berupa RPP,
strategi pelaksanaan, bahan ajar, media pembelajaran, metode pembelajaran dan
sebagainya. Sebagai contoh, dalam model pembelajaran kontekstual yang harus
dimengerti oleh guru adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong
para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan
cara menghubungkan subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan
keseharian mereka yaitu dengan konteks keadaan pribadi sosial dan budaya
mereka. Siswa belajar melalui kegiatan kelompok, seperti kerja kelompok,
berdiskusi saling memberi dan menerima. Dalam proses pembelajaran kontekstual
(CTL) selalu menempatkan siswa sebagai subjek belajar, artinya siswa berperan
aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menemukan dan menggali
sendiri materi pelajaran, disamping itu selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata
sehari-hari secara up to date. Kemampuan didasarkan oleh pengalaman. Tujuan
akhir dari proses pembelajaran adalah kepuasan diri. Pengetahuaan yang dimiliki
setiap individu selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya.
Belajar bisa terjadi di mana saja dalam konteks dan setting yang berbeda sesuai
dengan kebutuhan. Siswa bertanggung jawab dalam memonitor mengembangkan
pembelajaran mereka masing-masing. Guru hanya memberikan arahan pada siswa
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mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan keberhasilan pembelajaran diukur
dengan berbagai cara (proses, hasil karya siswa, penampilan, rekaman, observasi
atau wawancara).
Dalam pembelajaran berbasis masalah (PBL) adalah di mana siswa
pertama menghadapi masalah, diikuti dengan proses penyelidikan /penyelesaian
masalah yang berpusat pada siswa. Siswa melakukan analisis masalah atas
masalah yang disepakati dalam kelompok. Perumusan masalah dilakukan sendiri
oleh siswa dalam kelompoknya untuk menyelesaikan masalah yang paling
esensial sesuai dengan topik yang diberikan guru. Langkah yang dilakukan siswa
dengan mengembangkan hipotesis (jawaban sementara) atas masalah yang dibagi.
Mengidentifikasikan dan menjelaskan pengetahuan apa saja yang diperlukan
untuk bisa memecahkan masalah. Pengtahuan banyak variasi alternatife, belajar
adalah kegiatan analogi pengetahuan. Mengajar adalah fasilitator dalam
pemecahan masalah. Guru tidak hanya menyiapakan materi/topik tetapi juga harus
menguasai metode penyampaian materi yang efektif, dalam evaluasi menuntut
pemecahan ganda. Evaluasi merupakan bagian utuh dari pembelajaran.
Model investigasi kelompok (GI) merupakan suatu model yang paling
sulit untuk dilakukan guru dalam pembelajaran adalah membentuk kelompok
siswa yang mempunyai kepentingan di mana untuk merencanakan dan
melaksanakan penyelidikan, dan mensintesis ke dalam presentasi kelompok
dengan asumsi sinergi yang ditingkatkan dalam bentuk kerjasama akan
meningkatkan motivasi yang jauh lebih besar daripada dalam bentuk lingkungan
kompetitif individual. Siswa memilih berbagai subtopik yang sudah digambarkan
lebih dahulu oleh guru, siswa dan guru merencanakan berbagai prosedur belajar
dan tujuan yang konsisten dengan berbagai topik dan subtopik yang telah dipilih.
Siswa melaksanakan rencana yang telah dirumuskan. Pembelajaran melibatkan
berbagai aktivitas dan keterampilan dengan variasi yang luas dan mendorong
siswa untuk menggunakan berbagai sumber yang terdapat di dalam maupun di
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berbagai informasi. Belajar adalah merencanakan peningkatan dalam suatu
penyajian subtopik. Infut dari guru merangsang siswa merespon sesuai
pengalaman anak. Respons anak dapat berkembang untuk menerima pengetahuan,
guru melakukan strategi merekomendasikan semua anggota kelompok untuk
terlibat dan mencapai prespektif yang luas mengenai topik. Presentasi kelompok
dikoordinasikan guru. Guru dan siswa melakukan evaluasi mengenai konstribusi
tiap kelompok terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi
mencakup tiap siswa secara individual, kelompok atau keduanya.
Tujuan akhir dalam pembelajaran inovatif dan kooperatif model
kontekstual (CTL), berbasis masalah (PBL) dan investigasi kelompok (GI) adalah
guru menjadikan sebuah model ilmu pendidikan interaktif yang membebaskan
siswa dari ketergantungan terhadap guru. Hal ini mendorong siswa untuk menjadi
pembangkit yang aktif bagi pengetahuannya sendiri. Guru berkomitmen terhadap
kesetaraan pendidikan. Di samping itu, hal yang utama ialah guru mengakui
bahwa model transmisi dari penyampaian program membatasi siswa yang
berresiko pada peran pasif dalam pembelajaran.
Guru dalam model pembelajaran investigasi kelompok, berbasis masalah
dan model kontekstual (GI, PBL dan CTL) harus memahami informasi tentang
masalah belajar dan mengajar. Mereka mengetahui bagaimana siswa belajar dan
bagaimana mempelajari bahasa yang digunakan siswa. Mereka menilai bahasa
dan budaya yang dibawa oleh siswa ke dalam kelas. Mereka mengetahui tentang
perbedaan budaya dan bahasa dari siswa mereka, dan melihat perbedaan tersebut
secara positif. Mereka percaya bahwa struktur yang diarahkan kepada siswa tidak
didominasi guru perlu diganti dengan sebuah pendekatan yang mengatur kelas
menjadi sebuah lingkungan yang kaya akan mengapresiasi sebuah karya sastra
sehingga siswa dapat berimajinasi dan belajar dari karya sastra yang satu dengan
yang lain. Dengan kata lain guru dalam mengajar harus pandai memilih berbagai
model pembelajaran yang inovatif dan kooperatif.
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Dalam pembelajaran guru memulai dengan penciptaan iklim sosial yang
mendorong kreativitas. Lingkungan belajar harus positif, mengasuh, mendukung,
keamanan, toleran terhadap kesalahan, dan mempercayai anak. Individu dihargai
dan dihormati. Siswa didorong untuk mengambil manfaat dan didorong belajar
dari kesalahan. Lingkungan kelas aktif dan interaktif. Hal ini mendorong siswa
menjadi produktif. Unsur penting lain dalam menciptakan lingkungan belajar
yang positif adalah membuat rekanan yang setara. Guru dan siswa
menegosiasikan dan membentuk pembelajaran bersama. Siswa memperoleh
kepercayaan,

bertanggung

jawab

atas

pembelajaran

mereka.

Meskipun

perencanaan dan pemrograman adalah untuk siswa, para guru mempelajari
tentang apa yang mereka ketahui tentang siswa dan apa yang akan tepat dalam
kaitannya dengan pendekatan dan sumber daya. Pengalaman belajar yang
terencana terstruktur sehingga menjadikan siswa memiliki kesempatan untuk
membangun berdasarkan apa yang mereka ketahui, memiliki gagasan yang jelas
tentang arah, dan memiliki cukup waktu untuk mengembangkan pemahaman
mereka. Guru memerlukan waktu untuk mempelajari latar belakang siswa
sebelum menentukan tujuan dan menciptakan situasi pembelajaran yang PAKEM/
PAIKEM.
Sebelum pembelajaran dimulai, guru perlu menetapkan tujuan akademis.
Keterampilan kolaboratif akan ditekankan untuk membantu siswa menetapkan
sasaran. Ketika tujuan telah dibuat, guru harus berusaha menciptakan pengalaman
belajar yang terstruktur untuk menuju ketergantungan positif, pertanggungjawaban positif, kerjasama antarkelompok dan peluang bagi siswa yang belajar.
Siswa dipacu untuk menggunakan bahasa yang sesuai tujuan dan secara
bermanfaat dalam konsteks keterampilan kerjasama. Untuk memfasilitasi sebuah
model pembelajaran kelompok, kelas sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga
siswa dapat duduk saling berdekatan dan berbicara pelan, memelihara kontak
mata, dan berbagi materi. Akses siswa terhadap materi yang relevan juga
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memecahkan masalah mereka, mereka akan memerlukan buku referensi, kamus
dan buku-buku tentang subjek terkait.
Pertimbangan selanjutnya adalah menempatkan siswa dalam kelompokkelompok.

Kelompok

merupakan

dasar

bagi

organisasi

kelas.

Siswa

dikelompokkan menurut faktor–faktor yang diketahui oleh guru tentang
pembelajaran, misalnya kecerdasan, kreativitas, maupun sosial budaya mereka.
Suatu kelompok bekerjasama tergantung pada beberapa variabel yang dibahas,
termasuk banyaknya unit tersebut. Diharapkan dalam jangka panjang setiap siswa
akan bekerja dengan teman sekelas.
Waktu sangat penting dalam melaksanakan kerja kelompok yang sukses.
Apabila siswa tidak memiliki cukup waktu, mereka tidak dapat terlibat dengan
baik dalam ekplorasi yang diperlukan. Tekanan yang terlalu besar akan
menghambat pembelajaran yang efektif. Namun sebaliknya, waktu yang terlalu
lama banyak juga akan merusak pembelajaran kelompok ini. Etika guru dan siswa
memperoleh lebih banyak pengalaman dengan kelompok kerja, mereka akan
mencapai suatu keseimbangan untuk menggunakan waktu secara lebih efisien.
Guru harus selalu mengawasi lebih teliti selama proses pembelajaran.
Guru yang telah mengajar anak-anak dan mengevaluasi perkembangan mereka,
akan menjaga siswa, memfasilitasi pembelajaran mereka, dan mencoba
menemukan mengapa siswa melakukan apa yang mereka lakukan. Guru telah
belajar untuk menghargai kekuatan anak. Memperhatikan dan mendengarkan
siswa haruslah merupakan kegiatan alami dalam sehari-hari. Kegiatan tersebut
dapat bersifat formal dan informal, terencana atau tak terencana. Pengamatan
yang mendalam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengajaran.
Pembelajaran yang kooperatif kelompok kecil memberikan kesempatan kepada
guru untuk mengamati, merefleksi, dan mengintervensi dengan cara yang
mendukung anak.
Ketika guru mendengarkan dan mengamati anak dalam pembelajaran, guru
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kesempatan untuk menilai interaksi kelompok dan memantau bagaimana siswa
mempraktikkan keterampilan sosial anak. Mengamati kelompok yang sedang
bekerja memberikan dasar kepada guru untuk merefleksikan praktek belajar dan
mengajar. Hal ini merupakan alasan bagi guru untuk melakukan intervensi yang
mendukung.
Seperti yang disebutkan di atas, observasi dapat bersifat informal dan
formal. Salah satu jenis dari metode informal adalah observasi global, sedangkan
yang lebih formal disebut observasi sistematis. Dalam observasi global misalnya,
guru berdiri di belakang, mendengarkan, dan mencermati kelompok. Guru
kemudian mencatat semua hasil pengamatan, misalnya bahasa tubuh, tingkat
keterlibatan, gerak isyarat, atau nada bicara. Ketika hal itu dicatat, guru dapat
merefleksikannya dengan upaya untuk menafsirkan pengamatan dengan cara yang
tidak menghakimi.
Dalam pembelajaran untuk mengamati siswa guru membuat checklist
untuk mengenali keterampilan-keterampilan yang penting dalam interaksi
kooperatif. Agar dapat menggunakan checklist secara efektif, guru sebaiknya
melakukan hal-hal : (1) tidak terlalu mencolok, tidak mengalihkan perrhatian
siswa dari pekerjaan mereka; (2) pengamatan harus direncanakan secara cermat;
(3) menggunakan lembar pengamatan untuk setiap kelompok; (4) membuat tanda
tertentu setiap kali melakukan pengamatan; (5) mengamati komunikasi nonverbal,
seperti ekspresi wajah dan postur tubuh; (6) menghindari pengamatan semua hal
secara global; (7) menggunakan waktu beberapa menit antar kelompok untuk
membuat catatan tentang ketidaktepatan umum dan pengamatan penting yang
sesuai dengan kategori-kategori dalam lembar pengamatan; dan (8) menjaga agar
lembar pengamatan merupakan penilaian perkembangan dari waktu ke waktu.
Guru harus memberitahu siswa tentang hasil pengamatan guru. Hal ini
akan menyebabkan kegelisahan siswa berkurang karena siswa diberitahu oleh
guru tentang apa yang dicari dan bagaimana mengumpulkan dan melaporkan data.
to user mengajukan pertanyaan, “Apa
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arti semua itu?” guru perlu merefleksikan tentang apa yang telah diamati untuk
membuat penilaian. Refleksi ini lebih mengarah kepada penetapan sasaran bagi
keterampilan mengapresiasi cerita pendek, dan untuk merencanakan pengalaman
belajar. Guru dapat memilih merefleksikan tentang situasi: (1) dengan
mengajukan pertanyaan misalnya “Apa yang sedang saya lakukan untuk
ketergantungan ini?” (2) membicarakan hasil pengamatan dengan kolega untuk
mendapatkan opini yang berbeda, dan (3) menyimpan catatan pengamatan dan
pertanyaan.
Guru harus pandai memberi fasilitas belajar selama proses pembelajaran.
peran sebagai fasilitator bermakna bahwa guru disiapkan untuk melangkah ke tepi
untuk memberi peran yang lebih penting kepada siswa. Guru diharapkan menjadi
fasilitator memadai. Fasilitator-fasilitator yang efektif disiapkan untuk campur
tangan dan membantu dalam proses pemecahan masalah. Guru harus mendukung
dan mendorong keinginan siswa untuk belajar lebih aktif. Guru sebagai fasilitator
akan menjelajahi seluruh ruangan, menolong murid-murid dan kelompokkelompok seiring munculnya kebutuhan. Selama waktu ini, guru berinteraksi,
mengajar, memfokuskan kembali, menanyai, mengklarifikasi, mendukung,
menjabarkan, merayakan dan menegaskan. Bergantung kepada problem apa yang
berkembang, perilaku-perilaku yang mendukung harus digunakan. Fasilitator
memberikan

umpan

balik,

menjawab

pertanyaan-pertanyan

kelompok,

mendukung kelompok untuk menyelesaiakan masalahnya sendiri, memperluas
aktivitas, mendorong pemikiran, mengatur konflik, mengobservasi murid-murid,
dan menyediakan sumber daya. Siswa menerima pesan bahwa guru memiliki
kepercayaan pada kemampuan mereka untuk memecahkan masalah-masalah.
Kontrol dari tugas perpindahan dari guru ke siswa. Para siswa secara terusmenerus menuju tujuan dari pemecahan masalah yang sukses.
Guru diharapkan menjadi agen perubahan. Salah satu perubahan yang
dapat membuat perbedaan yang signifikan di sekolah adalah perubahan-perubahan
commit
to userkata lain, struktur sosial adalah
yang dibuat dalam struktur sosial.
Dengan

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
168

perubahan yang mempengaruhi cara guru dan siswa untuk merasakan satu sama
lain sehingga mereka akhirnya mempengaruhi iklim sosial bagi pembelajaran.
Basis untuk perubahan yang efektif di sekolah-sekolah terletak pada hubungan
interpersonal yang ditemukan di sekolah tersebut. Selanjutnya, perlu diuji
hubungan-hubungan sosial ini dengan tujuan mengubah kondisi sekolah. Guru
mempunyai peran kunci dalam mereformasi ruang kelas. Guru sebaiknya
menyiapkan ruang kelas untuk menjadi tempat pemeriksaan, pertanyaanpertanyaan yang diekspor dalam konteks yang penuh arti, sehingga mempunyai
pengaruh yang positif. Selanjutnya guru dan siswa berkolaborasi untuk mencari
jawaban, sehingga guru mempunyai peran yang lebih penting yaitu guru-peneliti.
Dengan menjadi peneliti, guru mengambil alih kontrol dari kelas dan menjadi ahli.
Guru memercayai intuisi sendiri, mengambil risiko, dan percaya pada diri sendiri
sebagai bagian dari proses pembuatan keputusan. Hasilnya adalah bahwa guru
memiliki otonomi dan membebaskan diri dari paksaan kekuatan-kekuatan dari
luar. Guru dapat membangkitkan profesionalisme diri dengan aktif sehingga
dihormati sebagai profesional. Guru adalah faktor terpenting dalam ruang kelas
yang ditransformasi dalam aktivitas pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu,
penelitian tindakan kelas menjadi sesuatu yang penting bagi guru.
Berdasarkan temuan di atas, guru perlu mengembangkan model
pembelajaran yang inovatif. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan kemampuan mengapresiasi cerpen, yaitu: (a) mensosialisasikan
model-model pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan,salah satunya adalah
model pembelajaran investigasi kelompok (GI), berbasis masalah (PBL), dan
kontekstual (CTL) di semua jenjang sekolah dengan cara pelatihan maupun
seminar-seminar; (b) memberdayakan semua lapisan yang berkecimpung di
bidang pendidikan untuk menciptakan model pembelajaran yang inovatif dan
menyenangkan; dan (c) memperluas wawasan dan pemahaman tentang
pentingnya pengembangan pembelajaran yang inovatif secara memadai, seperti
memahami langkah-langkah model pembelajaran investigasi kelompok (GI),
commit to user
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Model pembelajaran inovatif dan kooperatif jenis investigasi kelompok
(GI), berbasis masalah (PBL), dan kontekstual (CTL) sangat mungkin dapat
diterapkan pada siswa sekolah dasar secara umum. Pembelajaran mengapresiasi
cerita pendek ini merupakan salah satu aspek dalam pembelajaran bahasa
Indonesia, di samping keterampilan membaca, keterampilan menyimak,
keterampilan berbicara, dan keterampilan menulis, yang wajib diikuti oleh semua
siswa sekolah dasar.
Agar pembelajaran keterampilan mengapresiasi cerita pendek dapat
berhasil dengan baik, perlu diterapkan model pembelajaran yang mengoptimalkan
aktivitas siswa dalam kelompok kooperatif jenis investigasi kelompok (GI),
berbasis masalah (PBL) dan kontekstual (CTL), sehingga siswa belajar
mengapresiasi cerita pendek secara kelompok kecil dengan tanggung jawab
individu, sehingga pembelajaran berhasil dengan lebih baik. Untuk menghasilkan
pemahaman yang baik, siswa harus mengetahui letak kekurangan dan
kesalahannya dalam keterampilan mengapresiasi cerita pendek. Hal ini dapat
dilakukan dalam kelompok kooperatif, antarsesama siswa ada peer asessment,
serta siswa diberi kesempatan merevisi hasil kemampuan mengapresiasi cerita
pendek.
Pembelajaran mengapresiasi cerita pendek dengan model pembelajaran
kooperatif

jenis

CTL

dapat

mengoptimalkan

kegiatan

siswa.

Belajar

mengapresiasi cerita pendek melalui kelompok kooperatif yang diawali dengan
tahap membaca secara berkelompok untuk membahas wacana dan permasalahan
yang dipersiapkan oleh guru, hal ini sangat membantu siswa berlatih berimajinasi
dan menguasai banyak kosakata yang diperlukan sebagai bahan untuk
mengembangkan tingkat pemahaman dalam keterampilan mengapresiasi cerita
pendek, dilanjutkan dengan mengintegrasikan dengan menulis secara individu
yang hasilnya ditukarkan dengan sesama teman dalam kelompok untuk dikoreksi
dengan lembar penilaian yang dipersiapkan oleh guru. Hasil temuan dalam
koreksi dipakai oleh siswa pada tahap berikutnya yaitu revisi hasil karyanya, baru
karya yang sudah direvisi dinilai oleh guru.
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Upaya lain dalam rangka meningkatkan kemampuan mengapresiasi cerita
pendek yaitu dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan kecerdasan verbal
linguistik. Kecerdasan verbal linguistik sangat membantu bahkan memudahkan
siswa memahami plot, tema, penokohan, latar dan kepaduan dari sebuah cerita
pendek. Dengan kecerdasan verbal linguistik yang tinggi, siswa dapat berimajinasi
dan mengorganisasi ide dan gagasannya dalam bacaan.
Kecerdasan verbal linguistik yang optimal akan memudahkan siswa
dalam mengorganisir pikiran dan gagasannya. Dengan penguasaan kecerdasan
verbal linguistik siswa terlatih berpikir sistematis, terarah, kohesif dan koheren.
Dengan kecerdasan verbal linguistik yang tinggi, siswa terlatih membagun unsurunsur sebuah cerita pendek .
Penerapan model pembelajaran inovatif dan kooperatif jenis kontekstual
(CTL) dengan diiringi kecerdasan verbal lingusitik yang tinggi dalam
pembelajaran keterampilan mengapresiasi cerita pendek, yaitu sebelum siswa
membaca cerita pendek secara individual berdasarkan pada media yang disiapkan
guru dalam pembelajaran, siswa terkondisikan untuk mempelajari wacana yang
disiapkan untuk dipelajari dengan membaca dan membahasnya dalam kelompok
kooperatif. Dengan demikian, sebelum siswa membaca secara individual, telah
memiliki wawasan tentang alur sebuah tema dalam wacana yang dipelajarinya,
sehingga membantu siswa mempermudah menemukan ide dan gagasan untuk
penulisan, yang juga membantu siswa memperkaya penguasaan kosakata yang
sangat bermanfaat dalam mengapresiasi cerita pendek. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif jenis kontekstual
(CTL) yang diimbangi dengan kecerdasan verbal linguistik yang tinggi dalam
pembelajaran mengapresiasi cerita pendek akan diperoleh hasil yang sangat
optimal.
Dalam penelitian ini telah terbukti terjadi interaksi, yaitu pada siswa yang
memiliki kecerdasan verbal linguistik tinggi, penggunaan model pembelajaran
kontekstual lebih efektif dibandingkan dengan model pembelajaran berbasis
masalah ataupun model investigasi kelompok, sedangkan model berbasis masalah
commit to kelompok,
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kecerdasan verbal linguistik rendah. penggunaan ketiga model, baik kontekstual,
berbasis masalah ataupun investigasi kelompok sama efektifnya.
Bukan itu saja yang diharapkan,namun bagaimana guru dapat mengubah
perilaku mengajar yang masih konvensional itu menjadi model yang kooperatif
(tidak hanya CTL, PBL dan GI tetapi model-model yang lain), sehingga guru
dapat memotivasi seluruh siswa mereka untuk belajar dan membantu saling
belajar satu sama lain. Bagaimana guru dapat menyusun kegiatan kelas
sedemikian rupa sehingga siswa akan berdiskusi, berdebat, dan mampu menyusun
ide-ide, konsep-konsep, dan keterampilan-keterampilan sehingga siswa benarbenar memahami ide, konsep dan keterampilan yang dikembangkan guru.
Guru sekolah dasar dituntut lebih memiliki kreativitas dalam mengajar
baik di dalam kelas maupun di luar kelas untuk dapat mengorganisasikan seluruh
siswa saling mengambil tanggung jawab satu sama lain, dan belajar untuk
menghargai

satu

sama

lain

terlepas

dari

suku,

tingkat

kinerja

atau

ketidakmampuan karena cacat, dikarenakan usia anak sekolah dasar sangat peka
sekali.
Model pembelajaran kooperatif merupakan teknik-teknik kelas praktis
yang dapat digunakan guru setiap hari untuk membantu siswa belajar untuk semua
mata pelajaran mulai dari keterampilan-keterampilan dasar sampai pemecahan
masalah yang sangat kompleks. Dalam model pembelajaran kooperatif, siswa
bekerja dalam kelompok-kelompok kecil saling membantu belajar satu sama lain
artinya anak yang mengalami keterlambatan dalam belajar dapat secara langsung
bertanya pada teman kelompoknya tidak harus pada guru.
Kelompok-kelompok tersebut beranggotakan siswa dengan hasil belajar
tinggi, rata-rata, dan rendah, laki-laki dan perempuan, siswa dengan latar belakang
suku berbeda dengan yang ada di kelas; dan siswa yang menyandang cacat bila
ada. Model pembelajaran ini menciptakan sebuah revolusi pembelajaran di dalam
kelas. Tidak lagi kelas sunyi selama proses belajar mengajar berlangsung,
sekarang kita tahu bahwa pembelajaran yang terbaik tercapai di tengah-tengah
percakapan di antara siswa.
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Dunia pendidikan modern sedang terjadi kecenderungan mengubah
deretan tempat duduk siswa yang telah mereka duduki sekian lama, dan dengan
menciptakan suatu lingkungan kelas baru tempat siswa secara rutin dapat saling
membantu satu sama lain guna menuntaskan bahan ajar yang dipelajarinya. Guru
sekolah dasar yang merupakan jenjang pendidikan yang paling bawah dituntut
harus mampu memberikan situasi belajar yang menyenangkan pada siswa, siswa
jangan sampai takut akan model pembelajaran yang digunakannya, sekali anak
takut sampai jenjang berikutnya anak akan merasa takut, di sinilah peran guru
sekolah dasar sangat penting.

C. Saran
Dari hasil simpulan di atas, dapatlah diajukan saran-saran sebagai berikut:
1.

Guru

sekolah

dasar

disarankan

menggunakan

model

pembelajaran

kontekstual karena model pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan
prestasi kemampuan mengapresiasi cerita pendek di samping itu, disarankan
kepada guru agar memilih, strategi, metode, model dan teknik pembelajaran
yang inovatif dan menyenangkan sehingga siswa akan terdorong untuk
belajar, dan menciptakan suasana demokratis di lingkungan sekolah sehingga
siswa akan dapat mengembangkan kemampuannya.
2.

Kepala sekolah hendaklah selalu mengawasi dan memantau guru-gurunya
dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam pengguanaan modelmodel pembelajaran, dan selalu memberikan arahan, latihan yang beragam
dan dorongan kepada siswa selama proses belajar sehingga, aktivitas belajar
berlangsung dengan menyenangkan, komunikasi berjalan lancar, dan
meningkatkan kreativitas belajar siswa.

3.

Pengambil kebijakan hendaklah mempertimbangkan hasil penelitian ini untuk
mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia
di Sekolah Dasar. Penerapan KTSP di sekolah menuntut penerapan model
pembelajaran yang inovatif dan konstruktivistis. Oleh karena itu, para
pengambil kebijakan tidak keberatan untuk menyediakan dana guna kegiatan
commit to user
belajar mengajar, pengadaan media pembelajaran, seperti laboratorium

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
173

bahasa, dan memfasilitasi guru-guru untuk pelatihan teknologi pembelajaran.
Dengan demikian, saran yang diajukan kepada pengambil kebijakan sekolah,
antara lain: (a) membantu kepala sekolah menyediakan sarana dan prasarana
seperti laboratorium bahasa untuk menunjang pembelajaran, (b) mendukung
guru dan memberi kebebasan kepada mereka untuk melaksanakan
pembelajaran

yang

inovatif,

dan

(c)

memfasilitasi

guru

untuk

mengembangkan potensi dengan diikut sertakan pada pelatihan-pelatihan
inovasi pembelajaran.
4.

Peneliti lain agar mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan
variabel atribut yang berbeda. Peneliti lain yang tertarik pada bidang kajian
cerita pendek hendaklah mengadakan penelitian serupa dengan melibatkan
lebih banyak lagi variabel bebas (prediktor), sehingga faktor-faktor lain yang
diduga memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap kemampuan
mengapresiasi cerita pendek dapat diketahui secara lebih komprehensif.
Peneliti lain hendaknya dapat mengembangkan model pembelajaran dengan
model lain sehingga dapat memperkaya wawasan guru tentang model dan
metode pembelajaran yang pada gilirannya mampu meningkatkan kualitas
pembelajaran yang dikelolanya.
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