perpustakaan.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
1

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya mengalami perkembangan
dan perubahan secara terus-menerus yang berpengaruh terhadap kehidupan
manusia, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Perkembangan dan pertumbuhan

tersebut mendorong perlunya perbaikan

sistem pendidikan nasional, termasuk penyempurnaan kurikulum pendidikan,
termasuk kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA).
Kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan,

isi,

dan

bahan

pelajaran

serta

merupakan

pedoman

bagi

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, perlu disesuaikan dengan tuntutan
perkembangan zaman. Kekurangpahaman guru dan penyelenggara pendidikan
terhadap kurikulum dapat berakibat fatal terhadap proses dan hasil belajar
siswa. Kondisi yang demikian mendorong para guru bahasa Indonesia di SMA
berupaya semaksinal mungkin untuk mempersiapkan siswa, agar dapat
menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan zaman yang semakin
pesat.
Hasil dari kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan
perubahan zaman, siswa tidak akan terasing dengan dunianya. Bahkan siswa
diharapkan mampu mengisi kehidupan secara positif sesuai dengan tingkat
perkembangan dan perubahan jaman. Di antara upaya tersebut adalah upaya
para guru dalam mempersiapkan siswa agar dapat memiliki kompetensi
berbahasa yaitu: kompetensi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.
Memiliki kompetensi berbahasa ini sangat penting dan menjadi salah satu
syarat dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan
jaman yang semakin pesat ini.
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Dalam kehidupan akademis dan non akademis di Indonesia kompetensi
menulis belum begitu banyak mendapatkan perhatian yang serius. Budaya
menulis masyarakat kita masih sangat rendah. Rendahnya budaya menulis
disebabkan

karena

masyarakat

kita

lebih

melekat

dengan

budaya

mendengarkan dan budaya melihat yang tinggi (Nurudin, 2012: v). Agus
Utantoro di harian Media Indonesia berpendapat: “… tidak bisa dipungkiri
banyaknya siswa menyepelekan mata pelajaran bahasa Indonesia (Kamis 29
April 2010)”. Sikap menyepelekan

pembelajaran bahasa Indonesia

berdampak menyepelekan pembelajaran menulis. Pendapat

juga

di depan

merupakan pernyataan sepihak terhadap siswa dalam pembelajaran, di pihak
lain kelemahan siswa dalam pembelajaran menulis, tentu berkaitan juga
dengan kreativitas pembelajaran yang dilakukan guru belum maksimal, bahkan
agak jauh dari pembelajaran yang ideal (Media Indonesia Jumat, 14 Mei
2010).
Masih dalam konteks pembelajaran di sekolah, jika latar belakang
pendidikan dan wawasan guru belum memadai sebagai seorang guru bahasa
Indonesia, maka proses dan hasil pembelajaran menulis akan semakin jauh dari
harapan. Demikian halnya jika siswa hanya mengandalkan guru, hampir pasti
siswa akan gagal dalam pembelajaraan menulis. Oleh sebab itu dalam
pembelajaran menulis diperlukan adanya kerjasama antara siswa, guru,
orangtua, masyarakat serta dengan pihak-pikah yang berpengaruh terhadap
keberhasilan pembelajaran menulis.
Dalam pengamatan di lapangan terhadap pembelajaran menulis di SMA,
ditemukan

kasus antara lain: bahwa secara metodologis

guru dalam

pembelajaran menulis kurang kreativitas dalam mengembangkan model
pembelajaran dan mengembangkan motivasi pembelajaran. Hal ini berakibat:
(a) perhatian siswa kurang terbangun; (b) pembelajaran kurang relevan dengan
kebutuhan siswa; (c) siswa kurang percaya diri mengikuti pembelajaran bahasa
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Indonesia; (d) pembelajaran kurang menyenangkan; serta (e) siswa tidak puas
dengan pembelajaran bahasa Indonesia (Keller, 1987: 5).
Masih dalam proses pembelajaran menulis, guru pada umumnya masih
memiliki kecenderungan untuk mengajar secara konvensional. Kurang adanya
kemauan untuk berinovasi dan berekplorasi terhadap teori dan konsep serta
model-model

pembelajaran

yang

aktual

dan

relevan.

Pembelajaran

konvensional, umumnya bersifat formal dan rutin. Aktivitas guru dalam
mengajar adalah ceramah, sesekali dengan variasi tanya jawab atau
demonstrasi. Guru cerderung mendominasi pembelajaran. Sementara itu, siswa
lebih banyak bersikap pasif. Pembelajaran konvensional lebih menitikberatkan
persamaan daripada perbedaan individual. Model pembelajaran konvensional
mengabaikan perbedaan individual, padahal seperti dinyatakan Russel (1984:
4) bahwa semua individual siswa di kelas terdapat perbedaan kemampuan awal,
kebutuhan, minat dan pengalaman.
Selain hal-hal di depan, kurangnya perhatian terhadap kualitas
kemampuan menulis di SMA sampai saat ini dapat dilihat antara lain dari
kurangnya

upaya

mengembangkan

model

serta

pemberian

motivasi

pembelajaran yang tepat. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan membawa implikasi terhadap model,
teknik penilaian proses dan hasil belajar, strategi pembelajaran yang
dikembangkan guru, sarana prasarana pembelajaran dan hal lain yang terkait
(Mimin Haryati, 2007: 13). Pola pengembangan model dan motivasi yang
dikembangkan guru

tidak terlepas dari kualitas guru dan

perencanaan

program yang dipersiapkan.
Selanjutnya Mimin Haryati (2007: 13), dalam pembelajaran di sekolah
ada indikasi bahwa guru seringkali kurang tepat dalam mengembangkan model
serta motivasi yang dikembangkan untuk memproseskan pembelajaran. Dengan
kata lain, model, strategi, materi ajar, dan motivasi yang dikembangkan para
guru kurang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurang sesuai dengan
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kebutuhan pengguna lulusan. Sebagai akibatnya,

output dan outcome-nya

kurang berterima di dunia kerja, karena kurang sesuai dengan tuntutan yang
dicita-citakan.
Dalam konteks pembelajaran di sekolah, aktivitas menulis merupakan
suatu bentuk manifestasi kemampuan atau keterampilan berbahasa. Apabila
dibandingkan dengan ketiga kemampuan berbahasa

yang lain yaitu

mendengar, berbicara, dan membaca, kemampuan menulis lebih sulit dikuasai
(Burhan Nurgiyantoro, 2010: 422).

Padahal keterampilan menulis sangat

diperlukan dalam lingkungan akademis, dan bahkan di lingkungan non
akademis. Jenis tulisan yang diperlukan dalam lingkungan tersebut, menurut
Weaver (dalam Henry Guntur Tarigan, 2008: 28) adalah tulisan: (a) eksposisi;
(b) deskripsi; (c) narasi; dan (d) argumentasi.
Sesuai standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar mata
pelajaran bahasa Indonesia SMA kelas XI dengan menulis diharapkan siswa
akan: (a) menyampaikan informasi dalam bentuk proposal, surat dagang, dan
karangan ilmiah; (b) mengungkapkan informasi melalui penulisan resensi; (c)
mengungkan informasi dalam bentuk rangkuman/ringkasan, notulen rapat, dan
karya ilmiah serta; (d) menulis naskah drama (Mafrukhi, dkk, 2006: ix-xi).
Dari hasil survey awal di lapangan terhadap sepuluh SMA di Kabupaten
Sragen ditemukan beberapa hal yaitu: (a) Pembelajaran menulis secara umum
sudah terlaksana dalam proses pembelajaran (CL 1.1).

Namun demikian

karena tingkat pendidikan guru berbeda-beda (CL 1.2, maka hasil akhir dari
proses pembelajaran juga berbeda-beda,

dan masih harus ditingkatkan,

terutama faktor kebahasaan dalam tulisan yang terkait dengan: ejaan, kosakata,
kalimat dan paragraf. (b) Aspek pengembangan silabus, RPP dan alat evaluasi
yang dilakukan oleh para guru belum maksimal. (c) Aspek mengembangkan
materi, karena tingkat pendidikan, kemampuan, latar belakang guru, motivasi
dan kecintaan terhadap profesinya berbeda-beda, hal ini berakibat kepada
proses dan hasil pembelajaran juga berbeda. (d) Aspek
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diakuinya bahwa penyusunan RPP dilakukan bukan pertama-tama untuk
kebutuhan pembelajaran, tetapi untuk kepentingan memenuhi kebutuhan
administrasi menjelang akreditasi sekolah atau akan adanya pemeriksaan
sekolah dari atasan. (d) Kemampuan guru mengelola pembelajaran tidak sama
antara sekolah satu dengan sekolah lain, hal ini sesuai dengan latar belakang
pendidikan, pengalaman mengajar guru, motivasi, dan kecintaan guru terhadap
profesinya. Selain itu

(e) Aspek ketersediaan dan penggunaan media

pembelajaran masih terjadi secara silmutan, dan tidak semua sekolah
menyediakan

media

pembelajaran

yang

memadai,

sehingga

dalam

pembelajaran, ada guru yang menggunakan media dan ada guru yang tidak
menggunakan media. (f) Aspek penggunaan metode pembelajaran masih sangat
tergantung pada penyedian metode yang ada pada buku pegangan yang ada. (g)
Aspek model pembelajaran yang dikembangkan belum menjadi perhatian para
guru, bahkan sebagian guru belum memahami hakikat model pembelajaran.
Menyangkut: (h) Aspek penilaian pembelajaran menulis merupakan
suatu kegiatan yang tidak mungkin dipisahkan dari kegiatan pembelajaran
secara umum. Semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan harus selalu
diikuti atau disertai dengan kegiatan penilaian (Burhan Nurgiyantoro, 2010: 3).
Penilaian terhadap siswa dalam pembelajaran menulis dilaksanakan setiap
pembelajaran berlangsung. Kemajuan belajar siswa dicatat, nama siswa yang
telah mencapai kompetensi, dan nama siswa yang belum mencapai kompetensi
diberi tanda khusus.
Di sisi lain sebagian besar guru dalam pembelajaran menulis masih
terikat pada model yang ada dalam buku pegangan (CL 1.3). Guru terbiasa
mengembangkan variasi dalam menggunakan

model, metode, media dan

strategi yang dapat menyenangkan siswa, sehinggga motivasi siswa belum
tumbuh dan berkembang yang pada gilirannnya hasil pembelajaran menulis
belum bisa maksimal.
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Sebagai implementasi dari KTSP, di SMA Kabupaten Sragen beredar
berbagai model pembelajaran yang tersaji dalam buku ajar bahasa Indonesia
(CL 1.4), dalam berbagai kualitas yang telah dikaji dan dinilai secara objektif
dan proporsional. Dalam hal ini, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
Departemen Pendidikan RI melalui pengumuman Nomor: 83B/A8.2/PT/2008
menentukan kriteria penilaian model dalam buku dalam rangka memenuhi
ketersediaan model yang memeuhi syarat kelayakan yaitu: kelayakan isi dan
kelayakan penyajian. Kelayakan isi meliputi: kesesuaian uraian materi dengan
standar kompetensi dan kompetensi dasar, keakuratan materi, serta pendukung
materi pembelajaran.

Kelayakan penyajian meliputi: teknik penyajian,

penyajian pembelajaran dan kelengkapan penyajian.
Mengacu pada kriteria penilaian yang ditentukan oleh BSNP di atas,
peneliti menelaah

salah satu model pembelajaran menulis yaitu buku

Kompeten Berbahasa Indonesia untuk SMA Kelas XI, terbitan Erlangga Jakarta
yang selema ini dipakai di Kabupaten Sragen. Dalam telaah peneliti terhadap
model yang ada dalam buku tersebut masih terdapat kelemahan, khususnya
pada pokok II (kelayakan penyajian), butir B (dalam penyajian pembelajaran)
pointer 15 (merangsang metakognisi siswa) disyaratkan bahwa penyajian
materi dapat mengembangkan motivasi belajar siswa dan merangsang siswa
untuk berpikir kreatif tentang apa, mengapa dan bagaimana mempelajari materi
pelajaran dengan rasa senang. Peneliti berpendapat, pengembangan model dan
penyajian pembelajaran yang baik adalah yang tidak hanya merangsang
metakognisi saja, tetapi juga mampu merangsang metapsikomotorik dan juga
metaafeksi siswa.
Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan proses
dan hasil pembelajaran menulis adalah adanya guru yang kurang kemauan dan
kemampuan berkreasi untuk mencari alternatif model pembelajaran serta
memiliki berbagai teori motivasi pembelajaran. Selain itu juga ketersediaan
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
7

panduan-panduan pengembangan model dan motivasi pembelajaran yang
terbatas dan kurang bervariasi.
Oleh sebab itu, gagasan penelitian pengembangan model pembelajaran
menulis berbasis motivasi ARCES (ARCES Motivation Based) nantinya akan
memberikan kontributif sebagai alternatif dan variasi, terutama apabila guru
ingin merangsang, menumbuhkan, meningkatkan motivasi dan membuat siswa
senang (enjoy) melakukan kegiatan belajar, terutama belajar menulis. Halimah
Harun (2006: 96)

menegaskan: “Attitude, interest and motivation play an

important role in student achievement. Therefore, teachers as well students
should

developed their attitude, interest and motivation in the teaching and

learning process to achieve the target objective”.
Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa: sikap, minat, dan motivasi
mempunyai peranan penting dalam menentukan tahap pencapaian masingmasing. Guru dan siswa harus berusaha untuk memupuk sikap, minat dan
motivasi supaya proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.
Menumbuhkan sikap, minat dan motivasi dalam mempelajari menulis
merupakan tugas penting guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Sebab
motivasi merupakan penyumbang (kontributor) yang sangat signifikan
terhadap keberhasilan belajar siswa.
Namun demikian di lapangan juga ditemukan guru yang mempunyai
semangat tinggi dalam pembelajaran. Guru tersebut begitu aktif, kreatif dan
inovatif dalam pembelajaran (CL 1.5), tetapi tidak bisa dipungkiri adanya
guru yang ala kadarnya, guru yang sekadar menjalankan tugas sebagai guru.
Demikian halnya siswa, banyak siswa yang motivasinya tinggi dan antusias
dalam mengikuti pembelajaran, tetapi juga tidak sedikit siswa yang pasif dan
kurang semangat dalam pembelajaran. Inilah dinamika dan kondisi
pembelajaran di kelas, yang sangat tergantung oleh situasi dan kondisi yang
ada. Sebab dengan motivasi yang kuat diharapkan siswa memiliki usaha dan
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mampu membangun kondisi, sehingga ia mempunyai keinginan dan berminat
serta bersedia melakukan sesuatu.
Terkait dengan hal di atas, masalahnya adalah bahwa tidak semua siswa
dalam proses pembelajaran memiliki motivasi, usaha, keinginan dan minat
yang relatif sama. Oleh sebab itu menjadi tugas guru dan siswa untuk
menunbuhkan, memelihara, dan mengembangkan motivasi belajar. Sejalan
dengan itu, guru hendaknya berusaha memperhatikan motivasi belajar siswa
sebelum proses pembelajaran berlangsung. Dalam proses pembelajaran, guru
hendaknya berperan aktif

sebagai pembimbing, fasilitator dan motivator,

sehingga siswa lebih termotivasi dalam membangun, memelihara, dan
mengembangkan kemampuan serta kreativitasnya.
Menurut Keller (1987: 5) salah satu penerapan dan pengembangan sistem
motivasi itu adalah model ARCS yaitu:

attention (perhatian), relevance

(relevan), confidance (percaya diri) dan satiscaftion (kepuasan) yang disingkat
dengan model ARCS (ARCS Models). Guru dalam proses pembelajaran dapat
menerapkan dan mengembangkan prinsip-prinsip motivasi ini dengan tujuan
untuk merangsang, membangkitkan, meningkatkan dan memelihara motivasi
siswa (Suciati, Prasetya Irawan dan Wardani, 1997: 52).
Masih JM. Keller (1987: 5) bahwa seperangkat prinsip-prinsip motivasi
yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran disebut sebagai model ARCS
yaitu: Pertama,

“attention”, bahwa perhatian siswa akan muncul karena

didorong rasa ingin tahu. Oleh karena itu rasa ingin tahu siswa perlu dirangsang
dengan sesuatu yang baru, lain daripada yang telah ada. Dengan kata lain,
motivasi belajar yang kuat akan terbentuk apabila siswa menganggap bahwa
pembelajaran menarik.
Kedua, “relevance”, bahwa relevansi antara apa yang dipelajari dengan
kebutuhan itu mampu meningkatkan motivasi untuk berprestasi.

Ketiga,

“confidence”, bahwa rasa percaya diri berupa harapan untuk berhasil akan
meningkatkan motivasi berprestasi. Dengan demikian dalam diri siswa
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terbangun rasa mampu melakukan atau berbuat sesuatu.

Keempat,

“satisfaction”, kepuasan karena keberhasilan akan terus memacu siswa
mencapai keberhasilan di bidang yang lain. Rasa puas yang dirasakan akan
memotivasi untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.
Keempat prinsip motivasi yang disebut dengan

motivasi ARCS

belumlah cukup, sebab keempatnya lebih cenderung dan dominan menggarap
ranah kognitif dan psikomotorik, serta layak dikembangkan penggarapan ranah
afektifnya siswa secara lebih tajam. Oleh sebab itu perlu dikembangkannnya
model motivasi ARCS menjadi model motivasi ARCES dalam pembelajaran
menulis. Pengembangan model ini diharapkan dapat pengembangan semua
ranah dan pribasi siswa lebih tergarap secara intergral dan holistik. Unsur
“E” yang dimaksud dalam ARCES adalah “enjoyment” yaitu siswa memiliki
rasa senang terhadap idea melakukan kegiatan pembelajaran menulis.
Dalam kaitannya dengan pengembangan atau menumbuhkan motivasi
pembelajaran, peran guru

sangat penting.

Guru perlu memahami dan

mengaplikasikan pembelajaran yang mampu merangsang dan mengembangkan
motivasi,

yang berorientasi pada aktifitas siswa, dengan harapan melalui

pembelajaran menulis, siswa dikembangkan aspek pengetahuan (kognitif),
aspek ketrampilan (psikomotorik) dan aspek sikapnya (afektif).
Dari paparan di atas dapat dirumuskan secara singkat alasan mendasar
yang menjadi latar belakang penelitian disertasi ini, yaitu sebagai berikut.
1. Secara akademis dan non akademis keterampilan menulis

sangat

diperlukan oleh siswa. Dari hasil observasi atas pelaksanaan pembelajaran
menulis di lapangan, diketahui bahwa proses dan hasilnya pembelajaran
menulis belum maksimal.
2. Di lapangan terdapat berbagai model pembelajaran menulis yang dikemas
dalam buku pendidikan bahasa Indonesia yang digunakan para guru dan
siswa di SMA. Namun model pembelajaran yang mampu mengembangkan
motivasi belajar siswa dan merangsang siswa untuk berpikir kreatif masih
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sangat terbatas. Menurut telaah peneliti, apabila mengacu pada kriteria
penilaian dari badan standar nasional pendidikan (BSNP) khususnya pada
pokok II (kelayakan penyajian), butir B (dalam penyajian pembelajaran)
pointer 15 (merangsang metakognisi siswa) disyaratkan bahwa penyajian
materi harus dapat mengembangkan motivasi belajar siswa dan merangsang
siswa untuk berpikir kreatif tentang apa, mengapa dan bagaimana
mempelajari materi pelajaran dengan rasa senang. Peneliti berpendapat,
model pembelajaran dan penyajian pembelajaran yang baik, adalah model
dan penyajian pembelajaran yang tidak hanya merangsang metakognisi
saja, tetapi juga mampu merangsang metapsikomotorik dan juga metaafeksi
siswa. Model dan penyajian pembelajaran yang demikian inilah yang
dicita-citakan peneliti melalui penelitian ini.
3. Sebagian

guru menyatakan bahwa untuk mengembangkan kurikulum,

silabus, dan RPP tidaklah sulit jika guru menguasai model-model
pembelajaran

yang

memadai

dan

relevan,

sehingga

guru

dapat

mengembangkan persiapan pembelajaran yang efektif (Siti Irene Astuti
Dwiningrum, 2011: 139). Tersedianya berbagai alternatif

model

pembelajaran akan memberikan referensi dan rujukan bagi bara guru,
sehingga proses pembelajaran lebih

menarik perhatian, relevan,

menumbuhkan kepercayaan diri, menyenangkan serta menghasilkan
kepuasan bagi siswa.
4. Belum tersedianya model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES
(ARCES Motivation Based) untuk siswa SMA, yang diharapkan dapat
menjadi rujukan dan alternatif pilihan guru dalam rangka meningkatkan
kemampuan menulis.
Keempat alasan di atas cukup kuat untuk menyakinkan berbagai pihak
yang terkait untuk mendukung terlaksananya penelitian ini. Selanjutnya dengan
tersedianya tambahan variasi model pembelajaran ini, guru akan memperoleh
tambahan rujukan untuk dapat mengembangkan pengalaman belajar menulis
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yang lebih kaya sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan yaitu pembelajaran
yang efektif. Oleh sebab itu penelitian ini berjudul pengembangan model
pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES untuk siswa SMA
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang di depan, dalam penelitian ini
dirumuskan masalah sebagai berikut.
1. Bagaimanakah kebutuhan guru dan siswa dalam hal model pembelajaran
menulis berbasis motivasi ARCES untuk SMA?
2. Bagaimanakah pengembangan draf awal (prototype) menjadi model
pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES untuk siswa SMA?
3. Bagaimanakah keefektifan model pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES untuk siswa SMA?
4. Bagaimanakah diseminasi model pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES untuk siswa SMA?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menghasilkan model
pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES untuk siswa SMA. Adapun
tujuan khusus penelitian ini bertujuan untuk:
1.

Mendeskripsikan kualitas pembelajaran menulis

di SMA pada saat ini,

dan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran menulis
sekarang,

serta

mendeskripsikan

kebutuhan

peningkatan

yang ada
kualitas

pembelajaran menulis untuk siswa SMA.
2. Mengembangkan

draf awal (prototype) model pembelajaran menulis

menjadi model pembelajaran menulis dalam pelajaran berbasis motivasi
ARCES untuk siswa SMA.
3.

Menguji keefektifan model pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES dengan menemukan perbedaan kompetensi menulis di SMA
yang diajar menggunakan model pembelajaran menulis berbasis motivasi
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dan

menggunakan

model

pembelajaran

menulis

secara

konvensional.
4.

Diseminasi model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES untuk
siswa SMA?
D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
Dengan dihasilkannya paduan pembelajaran menulis

berbasis

motivasi ARCES (ARCES Motivation Based) untuk siswa SMA, penelitian
ini dapat memberikan kontribusi terhadap teori pembelajaran bahasa
Indonesia

khususnya kompetensi menulis. Dengan demikian hasil

penelitian

ini

akan

memperkaya

khasanah

keilmuan

khususnya

pengembangan model pembelajaran menulis untuk SMA, serta dapat
mendorong adanya penelitian sejenis yang lebih luas dan mendalam pada
masa-masa yang akan datang, baik dari aspek perluasan substansi, maupun
desain penelitiannya.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini dapat menghasilkan manfaat bagi
beberapa pihak sebagai berikut.
a.

Siswa
Hasil penelitian ini
menumbuhkan, memelihara,

dapat memberikan

kontribusi untuk

dan mengembangkan motivasi siswa

dalam belajar, sehingga perhatian siswa terbangun, pembelajaran
relevan dengan kebutuhan siswa, kepercayaan diri siswa tumbuh dan
berkembang, dan membangun rasa senang (enjoy) untuk melakukan
kegiatan belajar, serta mendatangkan rasa puas setelah mengikuti
pembelajaran.
b. Guru
Hasil penelitian ini dapat memberikan kontributif, dan menjadi
alternatif pilihan, rujukan, serta variasi dalam memilih model untuk
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diterapkan dalam pembelajaran

menulis

di SMA,

sehingga guru

mampu membangun dan membangkitkan motivasi siswa serta membuat
pembelajaran menjadi mudah dan menyenangkan (enjoyment).
c.

Kepala Sekolah
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan
untuk menetapkan kebijakan dalam memilih model pembelajaran
menulis yang sesuai dengan perkembangan jiwa siswa SMA.

d. Pengambil kebijakan
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi,
Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama penelitian ini
dapat memberikan kontributif yang bermanfaat sebagai bahan refleksi,
alternatif,

rujukan, dan sumber inspirasi untuk menemukan model

pembelajaran menulis

yang tepat terkait dengan diberlakukannya

kurikulum. Terutama apabila ingin menumbuhkan dan mengembangkan
motivasi siswa serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan
(enjoy).
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA,
LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR
A. Kajian Pustaka
Kajian pustaka yang terkait dengan penelitian pengembangan model
pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES untuk siswa SMA ini, akan
memaparkan tentang kajian pustaka dan penelitian sejenis yang relevan yang
berhubungan dengan konsep model yang akan dikembangkan dalam penelitian
ini.
Kajian pengembangan model pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES ini berangkat dari temuan-temuan hasil penelitian ilmiah yang relevan.
Penelitian yang relevan dengan penelian ini yang menjadi rujukan adalah:
Pertama, Emily Calhoun (1999) dengan judul: “Teaching Beginning
Reading and Writing with the Picture Word Model”. Penelitian ini dirancang
agar siswa tidak hanya bisa melek huruf pada huruf cetak, khususnya menulis
dan membaca, tetapi juga bagaimana mendengarkan dan mengucapkan kosa
kata yang telah dikembangkan. Model induktif kata bergambar memadukan
model berpikir induktif dan model penemuan konsep agar siswa dapat belajar
kata-kata, kalimat-kalimat, dan paragraf-paragraf. Relevansinya penelitian ini
bagi penelitian dalam disertasi ini merupakan inti penerapan kurikulum yang
sangat efektif pada siswa TK dan SD dapat belajar membaca dengan baik.
Selain itu penelitian ini juga menyediakan program “jaringan keselamatan”
(safety net) bagi siswa kelas SD, SMP, dan SMA yang masih sulit membaca
dan menulis dengan baik. Relevansinya penelitian ini.
Kedua, Sukirno (2007) dengan judul: “Pengembangan Model Perangkat
Pembelajaran Menulis Wacana Narasi dengan Strategi Belajar Kuantum”.
Relevansi penelitian ini mengungkap bahwa berdasarkan analisis kuantutatif
diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan skor tes awal dan tes
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akhir kemampuan menulis wacana narasi dengan strategi belajar kuantum pada
siswa kelas X SMAN 2 Purwokerto.
Ketiga, Yasir, Indra (2011) dengan judul: “Pengembangan Model
Pembelajaran Kontekstual untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Siswa
SMA (studi pengembangan model pembelajaran bahasa Indonesia di SMA
Provinsi Riau)”. Relevansi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model
pembelajaran

kontekstual

mengembangkan

kreatifitas

efektif

untuk

siswa

dalam

(1)

menumbuhkan

pembelajaran

menulis,

dan
(2)

membangun kreatifitas guru dalam mengelola pembelajaran menulis, (3)
meningkatkan hasil belajar siswa, (4) meningkatkan motivasi dan gairah
belajar siswa pada pembelajaran menulis.
B. Landasan Teoretis
Pembahasan dalam sub bab landasan teori dalam penelitian ini mencakup
hal-hal yang terkait dengan: (1) hakikat model pembelajaran, (2) hakikat
kemampuan menulis, dan (3) hakikat motivasi ARCES.
1.

Hakikat Model Pembelajaran
a. Pengertian Model Pembelajaran
Di depan sudah dijelaskan,

bahwa model dapat diartikan

sebagai suatu bentuk tiruan (replika) dari benda yang sesungguhnya,
sehingga memiliki bentuk atau konstruksi yang sama atau mirip
dengan benda yang dibuatkan tiruannya atau contohnya. Selain itu
model juga dapat diartikan

sebagai suatu contoh konseptual atau

prosedural dari suatu program, sistem, atau proses yang dapat
dijadikan acuan atau pedoman dalam rangka memecahkan suatu
masalah atau mencapai suatu tujuan (Sri Sulisyorini, 2007: 13).
Hakikat model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau
suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencarakan
pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Model pembelajaran
mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan,
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termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam
kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan
kelas (Trianto, 2010: 51). Joyce, Weil

and Calhoun (2000: 1)

menyatakan bahwa: “Models of teaching are really models of
learning. As we help student acquire information, ideas, skills, value,
ways of thingking and means of expressing themselves, we are also
teaching them how to learn”.
Hal ini berarti bahwa model mengajar merupakan model belajar
dengan

model

tersebut

guru

dapat

membantu

siswa

untuk

mendapatkan atau memperoleh informasi, ide, keterampilan, cara
berpikir, dan mengekspresikan ide diri sendiri. Selain itu, mereka juga
mengajarkan bagaimana mereka belajar. Sementara itu Arends (dalam
Trianto 2010: 53) menyatakan bahwa: “The tern teaching model
refers to a particular approach to instruction that includes its goals,
syntax, enviroment, and management system”. Artinya istilah model
pembelajaran mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu
termasuk

tujuannya,

sintaksnya,

lingkungannya,

dan

sistem

pengelolaannya.
Dalam penelitian ini yang dimaksud model pembelajaran adalah
kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam
mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai

tujuan

tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran
dan para guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran.
Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas
daripada strategi, metode, atau prosedur. Strategi meliputi kegiatan
atau pemakaian teknik yang dilakukan oleh pengajar mulai dari
perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi, serta program
tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai
tujuan tertentu (Kosasih, 2010: 20). Metode adalah cara yang
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digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun
dalam kegiatan nyata agar tujuan

tercapai secara optimal (Wina

Sanjaya, 2006: 147). Sementara itu menurut Ismail Masya (1994: 74)
yang dimaksud dengan prosedur adalah serangkaian tugas-tugas yang
saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu
dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang
dilaksanakan berulang-ulang http://necel.wordpress.com/2009/6/28/
pengertian/presedur/#.
Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus ialah: (1)
memiliki rasional teoritis logis yang disusun oleh pencipta atau
pengembangnya; (2) memiliki landasan pemikiran tentang apa dan
bagaimana siswa belajar atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai;
(3) berupa tindakan atau “action” mengajar yang diperlukan agar
model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil; (4) memerlukan
lingkungan belajar agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai
(Trianto, 2010: 55).
Untuk mengetahui kualitas model pembelajaran harus dilihat
dari dua aspek, yaitu proses dan produk. Aspek proses mengacu
apakah pembelajaran mampu menciptakan sitausi belajar yang
menyenangkan (joyful learning) serta mendorong siswa untuk aktif
belajar dan berpikir secara kreatif. Sementara itu,

aspek produk

mengacu apakah pembelajaran mampu mencapai tujuan, yaitu
meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan standar kemampuan
atau kompetensi yang ditentukan.
b. Pengertian Penelitian dan Pengembangan
Yang dimaksud penelitian dan pengembangan (Research and
Development) adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk
mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk
yang sudah ada yang dapat dipertanggungjawabkan (Nana Syaodih
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Sukmadinata, 2007: 164). Produk yang dimaksud dapat berbentuk
benda atau perangkat keras (hardware), seperti buku, modul, alat
bantu pembelajaran, tetapi juga dapaat berbentuk perangkat lunak
(software), seperti program komputer untuk mengolahan data,
program untuk pembelajaran di kelas, program untuk perpustakaan
atau

laboratorium,

atau

model-model

pendidikan,

strategi

pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen dan
sebagainya (2007: 165).
Penelitian pengembangan dalam dunia pendidikan lebih di kenal
dengan sebutan educational research and development yaitu suatu
proses dalam mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan
(Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional, 2007: 5). Produk yang dimaksud
dapat berupa meteri ajar, media, instrument evaluasi atau model
pembelajaran. Penelitian pengembangan perlu mendukung pemecahan
masalah praktis

dalam dunia pendidikan, khususnya masalah

pembelajaran di kelas atau di laboratorium. Oleh sebab itu, penelitian
pengembangan diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara
antara penelitian dengan implementasi hasil penelitian penelitian
dalam bentuk pembelajaran di kelas atau di laboratoriun. Nana
Syaodih Sukmadinata (2007: 164) berpendapat bahwa Research and
development

adalah sebuah strategi

atau metode penelitian yang

cukup ampuh untuk memperbaiki praktik.
Banyak

pengembangan

model,

salah

Pengembangan model pembelajaran menulis

satunya

ialah

berbasis motivasi

ARCES bagi siswa SMA. Berdasarkan objeknya, yaitu pengembangan
model pembelajaran berbasis motivasi ARCES sebagai bagian dari
kurikulum dan proses pembelajaran, maka penelitian ini dapat
dikelompokkan ke dalam penelitian pendidikan (Sukmadinata, 2005:
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23). Secara metodologis pengembangan ini adalah jenis penelitian
pengembangan (Gall, Gall, & Borg, 2003: 123-124). Penelitian
pengembangan ini merupakan kombinasi penelitian kualitatif dan
kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti mengembangkan beberapa
metode antara lain: (1) metode deskriptif, (2) metode evaluatif dan (3)
metode eksperimental.
Metode deskriptif digunakan dalam penelitian awal untuk
menghimpun data tentang kondisi awal. Kondisi

awal yang ada

mencakup: (1) konsidi produk yang sudah ada, sebagai bahan
perbandingan atau bahan dasar (embrio) untuk produk yang akan
dikembangkan;
Kementerian

(2)

kondisi

pihak

pengguna

(stakeholders),

Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, sekolah,

guru, KS, siswa dan masyarakat dsb; (3) kondisi faktor pendukung
dan penghambat pengembangan dan pengguna produk yang akan
dihasilkan mencakup: manusia, sarana prasarana, beaya, pengelolaan
dan lingkungan.
Metode evaluatif digunakan untuk mengevaluasi proses uji
coba pengembangan suatu produk. Produk dikembangkan melalui
serangkaian uji coba terbatas dan uji coba lebih luas serta uji
keefektivan model. Setiap uji coba diadakan evaluasi, baik evaluasi
hasil maupun evaluasi produk. Berdasarkan temuan-temuan hasil uji
coba diadakan penyempurnaan.
Metode eksperimen digunakan untuk menguji keampuhan dari
produk yang dihasilkan. Walaupun dalam tahap uji coba terbatas dan
uji coba lebih luas telah ada evaluasi, tetapi sifatnya masih dalam
rangka pengembangan produk. Dalam uji keefektivan model perlu
adanya kelompok eksperimen dan kelompok pembanding (kontrol).
Pembandingan hasil eksperimen kedua dan ketiga (kalau perlu) dapat
menunjukkan tingkat keampuhan dari produk yang dihasilkan.
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c. Model yang Dikembangkan
Tipe model yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah tipe
prosedural. Disebut sebagai tipe prosedural, karena menyebutkan
model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang melukiskan
prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan

pengalaman

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, yang berfungsi sebagai
pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam
merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Dalam
pembelajaran menulis

berbasis motivasi ARCES ini menggunakan

prosedur atau skenario pembelajaran yang harus ditempuh sekalipun
dalam pelaksanaannya masing-masing guru dapat menyesuaikan
dengan situasi dan kondisi masing-masing sekolah. Walaupun dalam
pelaksanaan terdapat variasi prosedural namun tetap mengacu dan
berlandaskan prinsip-prinsip pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES.
Model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES

ini

diharapkan lebih mudah dilaksanakan, lebih baik dan efektif untuk
mencapai tujuan pembelajaran apabila dibandingkan dengan model
pembelajaran menulis secara konvensional yang selama ini digunakan
di SMA. Selain itu pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES ini
akan mampu membangun dan meningkatkan motivasi siswa dalam
belajar serta akan membuat siswa senang (enjoy)

melakukan

pembelajaran.
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2005: 523) konvensional
artinya berdasarkan kebiasaan atau tradisional. Jadi pembelajaran
konvensional adalah pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru.
Pada umumnya pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang
berpusat pada guru. Akibatnya terjadi praktik pembelajaran yang
kurang optimal karena siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran.
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Menurut Suyitno (dalam Sulistyorini, 2007: 160) pada umumnya
pembelajaran konvensional yang sering dilakukan oleh pendidik
selama ini memiliki banyak kelemahan antara lain sebagai berikut: (1)
Kegiatan belajar adalah memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa.
Tugas guru adalah memberi, dan tugas siswa adalah menerima. (2)
Kegiatan pembelajaran seperti mengisi botol kosong dengan
pengetahuan. Siswa merupakan penerima pengetahuan yang pasif. (3)
Pembelajaran cenderung mengkotak-kotakkan siswa. (4) Kegiatan
pembelajaran lebih menekankan hasil daripara proses. (5) Memacu
siswa dalam kompetisi yang tidak sehat, yaitu siswa bekerja keras
untuk mengalahkan teman sekelasnya. Siapa yang kuat dia yang
menang.
Sementara itu menurut Neil (1998: 3) model pembelajaran
menulis secara konvensional

adalah pembelajaran yang lebih

menekankan pada hubungan stimulus dan respon yang teramati.
Asumsi teori ini adalah bahwa sifat hubungan manusia dengan
lingkungan adalah pasif dan reaktif. Teori psikologi tingkah laku
mengemukakan bahwa kegiatan belajar akan terjadi secara mekanistis
melalui hubungan stimulus dan respon yang terkondisi.
Model pembelajaran konvensional, umumnya bersifat formal
dan rutin. Aktivitas pokok guru dalam mengajar adalah dengan
ceramah sesekali dengan variasi tanya jawab atau demonstrasi. Guru
mendominasi pembelajaran dan siswa lebih banyak bersikap pasif.
Model pembelajaran konvensional lebih menitikberatkan persamaan
daripada perbedaan individual. Model konvensional mengabaikan
perbedaan individual, padahal seperti yang dinyatakan Russel (1984:
4) bahwa semua individu siswa di kelas terdapat perbedaan
kemampuan awal, kebutuhan, minat dan pengalaman.
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Dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, sebaiknya guru
tidak terikat pada penggunaan satu model atau teori belajar untuk
menyajikan materi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran tidak
ada model atau teori belajar yang paling unggul untuk semua situasi
(Eggen, 1989: 3). Disarankan guru menggunakan berbagai model atau
teori dalam pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran bervariasi,
menyenangkan dan tidak membosankan. Semakin banyak model atau
teori yang dikembangkan, maka guru akan menjadi lebih leluasa dalam
menentukan pilihannya agar sesuai dengan situasi dan kondisi kelas,
sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektiv.
Peneliti lain seperti Borg dan Gall, dan Gall, dkk., (1983: 772)
mengkategorikan penelitian semacam ini sebagai educational research
and development dan disingkat RD. Metode ini digunakan karena
peneliti mengembangkan produk, yaitu buku pedoman guru: model
pembelajaran menulis resensi berbasis motivasi ARCES, yang
didalamnya memuat silabus dan RPP, serta alat evaluasi pembelajaran
menulis. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif untuk
mengamati fenomena yang terjadi dan teknik yang digunakan adalah
teknik observasi partisipatif, serta metode kuantitatif untuk menguji
efektivitas model.
Dalam penelitian ini, kegiatan terpenting yang dilakukan adalah
pengembangan model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES
yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang dicitacitakan dalam kurikulum. Tujuan penelitian ini sesuai dengan tujuan
yang diungkapkan Borg dan Gall sebagai: “… to yield products that
are ready for operational use in the schools (Borg dan Gall, 1983:
772), yaitu bahwa untuk menyusun produk yang siap untuk diterapkan
di sekolah atau di kelas.
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Merujuk pada kutipan di atas, bahwa hasil akhir dari penelitian
ini berupa produk yang berupa model pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES yang didalamya memuat: (a) landasan keilmuan, (b)
prosedur persiapan program pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES, (c) silabus, (d) Contoh RPP yang siap dimanfaatkan oleh
guru dalam mengembangkan serangkaian pengalaman belajar siswa di
kelas, serta alat evaluasi pembelajaran menulis.
2. Hakikat Kemampuan Menulis
Menulis dapat dianggap sebagai proses ataupun suatu hasil. Menulis
merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan sebuah
tulisan. Oleh sebab itu menulis lebih dipahami sebagai keterampilan, bukan
sebagai ilmu. Sebagai keterampilan, menulis membutuhkan latihan (Puji
Santoso, 2008: 6.15). Aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi
kemampuan dan keterampilan berbahasa yang paling akhir dikuasai oleh
siswa setelah kemampuan mendengar, berbicara dan membaca.
Dibandingkan dengan ketiga kemampuan yang lain, kemampuan
menulis lebih sulit dikuasai (Burhan Nurgiyantoro, 2010: 422). Hal ini
disebabkan kemampuan menulis mensyaratkan penguasaan berbagai unsur
kebahasaan yang akan menjadi isi tulisan. Baik unsur bahasa maupun unsur
isi pesan harus terjalin sedemikian rupa sehingga menghasilkan tulisan
(karangan) yang runtut, padu, dan berisi. Apabila dalam kegiatan berbicara
siswa harus menguasai lambang-lambang bunyi, kegiatan menulis
menghendaki siswa untuk menguasai lambang atau simbol-simbol visual
dan aturan tata tulis, khususnya yang menyangkut masalah ejaan, kosakata,
kalimat, dan paragraf.

a. Pengertian Menulis
Aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan
dan keterampilan berbahasa yang paling akhir dikuasai oleh siswa setelah
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kemampuan mendengar, berbicara dan membaca. Dibandingkan dengan
ketiga kemampuan yang lain, kemampuan menulis lebih sulit dikuasai
(Burhan Nurgiyantoro, 2010: 422).

Nurudin (2012: 3) menyatakan

menulis adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan
tulisan.
Daeng Nurjamal, Warta Sumirat dan Riadi Darwis (2011: 4)
menyatakan bahwa menulis merupakan keterampilan berbahasa aktif.
Menulis merupakan kemampuan puncak seseorang untuk dikatakan
terampil berbahasa. Menulis merupakan keterampilan yang sangat
kompleks. Hal ini disebabkan kemampuan menulis menghendaki atau
mensyaratkan penguasaan berbagai unsur kebahasaan yang akan menjadi
isi tulisan. Baik unsur bahasa maupun unsur isi pesan harus terjalin
sedemikian rupa sehingga menghasilkan tulisan (karangan) yang runtut,
padu, dan berisi.
Keterampilan menulis sebagai salah satu aspek keterampilan
berbahasa mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan
manusia. Dengan menulis seseorang dapat mengungkapkan pikiran dan
gagasan untuk mencapai maksud dan tujuan. Henry Guntur Tarigan
(1994: 21) menyatakan bahwa menulis ialah menurunkan atau
melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa
yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca
lambang-lambang grafik tersebut. Sementara itu Alek dan Achmad H.P
( 2010: 106) menyatakan bahwa menulis merupakan kegiatan untuk
menciptakan suatu catatan atau informasi
menggunakan aksara.

pada suatu media dengan

Menulis biasa dilakukan pada kertas dengan

menggunakan alat-alat seperti pena atau pensil.
Lado (1979: 143) menyatakan bahwa: “To writeis to put down the
graphic symbols that represent a language one understands, so that other
can read grapic representiation”. Kalimat tersebut dapat diartikan bahwa
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adalah

menempatkan

simbol-simbol

grafis

yang

menggambarkan suatu bahasa yang secara leksikal. Setiap kata atau
kalimat yang ditulis oleh penulis harus mengandung makna yang dapat
mewakili ungkapan pikirannya, idenya, ataupun gagasannya. Oleh sebab
itu, Muchin Achmadi (1990: 22) mendefinisikan pengertian menulis
sebagai berikut: “Menulis adalah suatu proses menyusun, mencatan dan
mengkomunikasikan makna dalam tatanan ganda, bersifat interaktif, dan
diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan suatu
sistem konvensional yang dapat dilihat”.
Di antara keempat kompetensi berbahasa, menulis merupakan
kompetensi berbahasa yang paling kompleks, karena di dalamnya
tercakup bebarapa kompetensi yang harus dimiliki secara simultan,
seperti kemampuan memilih tema tulisan, kemampuan mengembangkan
tema tulisan menjadi kerangka tulisan yang lengkap, serta kemampuan
berbahasa. Keterampilan menulis sangat diperlukan oleh siswa di mana
saja berada, karena keterampilan menulis merupakan kebutuhan yang
mendasar yang diperlukan dalam lingkungan akadamis, dan bahkan di
lingkungan non-akademis yang tidak memerlukan laporan dan makalah,
tetapi mereka terkadang perlu menulis surat, pesan, memo, undangan dan
lainnya.

Hal ini sesuai dengan penjelasan

Paulsyin, Kristina, Bartt

(1966: 205) sebagai berikut: “Skill in writing is a basic necesssry in the
academic environmet, and even the non academic student. Who has no
need to write reports, and messages, memoir, invitations and the like”.
Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan penulis agar ia
mampu menghasilkan tulisan yang baik dan efektiv yaitu: (a) penulis
harus memukirkan dan merenungkan ide atau gagasannya itu secara jelas
dan terinci; (b) penulis harus menuangkan ide dan gagasannya dalam
bentuk kalimat yang baik dan benar, cermat serta jelas, sehingga
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pembaca mampu mengadakan penghayatan kembali sesuai dengan yang
diinginkannya.
Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan
bahwa menulis adalah suatu kegiatan menuangkan pikiran, ide, gagasan,
pengalaman

dan

perasaan

kepada

orang

lain

dengan

cara

mengorganisasikan lambang, simbol bahasa atau huruf menjadi suatu
kalimat yang teratur, sehingga dapat dipahami orang lain dengan mudah.
b. Jenis-jenis Tulisan
Istilah Genre memiliki arti jenis tulisan atau text types
(Zainurrahman, 2011: 36). Meskipun demikian, menulis dengan
pendekatan genre bukan berarti menulis hanya sekedar “sesuai dengan
format teks tertentu”. Berdasarkan isi dan sifatnya, Daeng Nurjamal,
Warta Sumirat dan Riadi Darwis (2011: 70), tulisan terdiri atas: (1)
naratif, (2) deskriptif, (3) ekspositorik, dan (4) argumentatif.
c. Syarat Menjadi Penulis yang Baik
Penulis perlu membekali diri dengan beberapa hal berikut ini: (1)
sikap kritis, (2) objektivitas, (3) intelektualitas, (4) kemampuan analisis,
(5) rajin membaca, menonton, mendengar, (6) paham gaya (Style), dan
(7) paham tujuan, serta (8) berjiwa holistik dan universal.
1) Sikap Kritis
Sikap kritis, artinya seorang penulis dipersyaratkan memiliki
kemampuan yang tajam dalam menganalisis sesuatu. Sikap kritis ini
ditandai dengan urutan penikiran: (a) meragukan informasi dari apa
yang ditulis, (b) mengumpulkan informasi bandingan, (c) melakukan
analisis kritis, dan (d) melakukan penilaian
2)

Sikap Objektif
Objektivitas artinya seorang penulis harus mampu berpikir dan
menilai sesuai substansi objeknya.
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Intelektualitas
Keluasan dan kemantapan intelektual menjadi taruhan berbobot
tidaknya karya tulis

yang dihasilkan seseorang. Oleh karena itu,

penilaian dapat objektif hanya bisa dilakukan kalau penulis juga
memiliki intelektualitas (keilmuan) yang relevan pula.
4) Kemampuan Analisis Kritis
Kemampuan analisis, merupakan kemampuan dasar penulis
untuk dapat mengurai, menjabarkan, memaparkan secara baik. Penulis
yang baik adalah orang yang mampu menyelidiki (mengamati) objek
untuk menemukan keadaan yang sebenarnya.
5)

Rajin membaca, menonton, mendengar
Rajin membaca, menonton, dan mendengarkan, merupakan
syarat empatif, pelibatan atas objek yang ditulis. Penulis buku
misalnya, tanpa memiliki kegemaran membaca yang baik dapat
dipastikan hasil yang ditulisnya tidak berkualitas. Seorang penulis
buku, buhkan yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan membaca
pemahaman saja, tetapi kemampuan membaca kritis yang dipadukan
dengan membaca cepat. Jika yang ditulis adalah musik atau film,
maka

penulis

dipersyaratkan

gemar

menonton

dan

suka

mendengarkan.
6)

Paham Gaya (style)
Gaya (style) untuk masing-masing objek tulisan memiliki
paradigma yang berbeda. Dalam hal buku, masing-masing pengarang
memiliki gaya pengungkapannya yang berbeda. Oleh sebab itu penulis
dituntut untuk memahami pola dan kecenderungan gaya yang dipilih
pengarang.
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7) Paham Tujuan
Penulis pasti memiliki tujuan dalam menulis, maka penulis yang
baik adalah penulis yang mampu mengajak pembaca untuk ikut
berpikir kritis, eksploratif, dan tentatif.
8) Berjiwa Holistik dan Universal
Kemampuan berpikir dan bertindak secara hilostik, akan
membantu penulis untuk dapat melihat objek secara komprehensif
dan utuh. Jiwa dan semangat holistik ini akan membantu penulis
dalam melakukan analisis atas objek yang ditulis. Jiwa dan semangat
holistik ini pula, yang kemudian akan dapat menilainya secara
makro, melibatkan komponen secara utuh dan proporsional.
d. Faktor Kebahasaan dalam Tulisan
Dalam menulis, bahasa sebagai media penyampai kedudukannya
sangat penting. Agar ide atau gagasan yang dituangkan dapat dipahami
oleh pembaca, seorang penulis harus memperhatikan hal-hal yang
berkaitan dengan unsur-unsur dalam bahasa seperti ejaan, pilihan kata
atau diksi, penyusunan kalimat efektiv, dan pengembangan paragraf.
Keempat unsur bahasa tersebut memiliki kedudukan yang amat penting
dalam mendukung tercapainya tulisan yang baik.
1) Ejaan
Harimurti (2001: 38) memberikan batasan ejaan sebagai
gambaran

bunyi

bahasa

dengan

kaidah

tulis-menulis

yang

distandardisasikan, yang lazimnya mempunyai tiga aspek fonologis
yang

menyangkut

penggambaran

fonem

dengan

huruf

dan

penyusunan abjad; aspek morfologis yang menyangkut penggambaran
satuan-satuan morfemis; aspek sintaksis yang menyangkut penanda
ujaran berupa tanda baca. Mengingat ejaan yang berlaku saat ini
adalah Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EYD), maka
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tulisan mensyaratkan penggunaan ejaan sesuai dengan kaidah yang
ditentukan dalam EYD secara benar.
Penggunaan ejaan yang dimaksud dalam tulisan, menurut Alek
dan & Achmad H.P (259-317)

mencakup: (1) pemakaian dan

penulisan huruf, (2) pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf
miring, (3) penulisan kata, (4) penulisan unsur serapan, dan (5)
pemakian tanda baca.
2) Kosakata
Seorang penulis yang baik dituntut memiliki pengetahuan
tentang kata. Hal ini sesuai dengan pendapat Purwodarminto (1985:
17) yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang kata yang luas amat
penting artinya bagi seorang penulis. Dalam kaitannya dengan
pemilhan kata, Sabarti (1987: 83) menyatakan bahwa ada dua syarat
pokok yang harus diperhatikan yaitu ketepatan dan kesesuaian.
Ketepatan menyangkut makna: aspek logika kata-kata, kata-kata yang
dipilih

harus

diungkapkan.

secara

tepat

Berbeda

mengungkapkan

dengan

syarat

apa

ketepatan,

yang

ingin

persyaratan

kesesuaian menyangkut kecocokan antara kata-kata yang dipilih
dengan kesempatan, situasi, dan keadaan pembaca.
3) Kalimat
Kalimat, menurut Skinner (dalam Zainurrahman, 2011: 111),
adalah satu set dari respon-respon terhadap objek (kata benda, kata
kerja, kata sifat, dan kata keterangan) dalam sebuah kerangka. Melalui
definisi ini, dapat dipahami bahwa kalimat adalah sekumpulan respos
terhadap objek dalam bentuk kata, yang terangkai dalam sebuah
struktur. Chomsky dalam Malmkjaer (2002: 63) menyatakan bahwa
kalimat harus dipahami dari proses pembuatan kalimat itu sendiri. Di
sini Chomsky menekankan bukan hanya aspek struktur, namun juga
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aspek kognitif dalam proses pembuatan kalimat itu sendiri. Selain itu,
Chomsky sangat menekankan aspek makna dan logika dalam bahasa.
Sementara ini seorang penulis harus mampu menuangkan ide
dan gagasannya dalam kalimat yang baik dan efektif. Tarigan (1986:
20) menyatakan bahwa kalimat yang baik adalah kalimat yang jelas
memperlihatkan kesatuan gagasan, dan bukan hanya merupakan
penggabungan dua kesatuan yang tidak mempunyai hubungan sama
sekali. Widjono, H.S (2007: 160) menyatakan bahwa kalimat efektif
adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat
menyampaikan informasi secara tepat. Dengan kalimat efektif,
komunikasi penulis dan pembaca atau pembicara dengan pendengar
tidak akan menghadapi keraguan, salah komunikasi, salam informasi,
atau salah pengertian.
Ciri-ciri kalimat efektif menurut Widjono, H.S (2007: 161)
adalah sebagai berikut: (1) keutuhan, kesatuan, kelogisan, atau
kesepadanan makna dan struktur; (2) kesejajaran bentuk kata, dan
(atau) struktur kalimat secara gramatikal; (3) kefokusan pikiran
sehingga mudah dipahami; (4) kehematan penggunaan unsur kalimat;
(5) kecermatan dan kesantunan; dan (6) kevariasian kata, dan struktur
sehingga menghasilkan kesegaran bahasa.
Dalam kaitannya dengan kalimat yang baik, Sabarti (1987: 116)
menyatakan bahwa kalimat yang baik adalah kalimat yang disusun
berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah yang harus ditaati
oleh seorang penulis meliputi: (1) unsur-unsur penting yang harus
dimiliki oleh setiap kalimat (unsur subjek dan predikat); (2) aturanaturan tentang ejaan (EYD); dan (3) cara memilih kata dalam kalimat
(diksi). Sabarti (1987: 116) menyatakan bahwa kalimat efektif
mempunyai ciri-ciri: (1) kesepadanan dan kesatuan, (2) kesejajaran
bentuk

(paralelisme),

(3) penekanan,
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menggunakan kata, dan (5) kevariasian dalam srtuktur kalimat. Dari
ciri-ciri di atas, jelaslah bahwa kalimat yang efektif memiliki
kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada diri
pembaca seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis.
4) Paragraf
Menurut Widjono, H.S (2007: 173) paragraf mempunyai
beberapa pengertian: (1) paragraf adalah karangan mini, (2) paragraf
adalah kesatuan bahasa tulis yang terdiri dari beberapa kalimat yang
tersusun secara runtut, logis, dalam satu kesatuan ide yang tersusun
secara lengkap, utuh, dan padu. (3) Paragraf adalah bagian dari suatu
karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan
satuan informasi dengan pikiran utama sebagai pengendali dan pikiran
penjelas sebagai pendukungnya.
Dalam

pengembangan

paragraf,

seorang

penulis

harus

menyajikan dan mengorganisasikan gagasannya menjadi satu paragraf
yang baik. Paragraf yang baik menurut Sabarti (1987: 149) adalah
paragraf yang memenuhi persyataran kesatuan, kepaduan, dan
kelengkapan. Paragraf dikatakan memiliki kesatuan apabila paragraf
tersebut hanya mengandung satu gagasan pokok. Dengan demikian
paragraf dianggap mempunyai kesatuan jika kalimat-kalimat dalam
paragraf tidak terlepas dari topiknya atau selalu relevan dengan topik.
Kepaduan suatu paragraf ditandai dengan hadirnya kalimatkalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Sabarti (1987: 150)
menyatakan bahwa keterpaduan dalam sebuah paragraf dibangun
dengan memperhatikan unsur-unsur kebahasaan dan perincian serta
urutan isi paragraf. Lebih lanjut Sabarti menyatakan bahwa unsur
kebahasaan yang mendukung kepaduan paragraf dapat digambarkan
dengan: (1) repetisi atau pengulangan kata kunci, (2) kata ganti, (3)
kata transisi atau ungkapan penghubung, serta (4) paralelisme.
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Pada akhirnya paragraf dikatakan lengkap apabila berisi
kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan
kalimat utama. Dengan kata lain, paragraf dikatakan tidak lengkap
apabila hanya diperluas dengan pengulangan-pengulangan kalimat.
e. Ciri-ciri Tulisan yang Baik
Kemampuan seorang penulis sangat mempengaruhi baik
tidaknya mutu tulisan. Tulisan dikatakan baik apabila penulisnya
menggunakan kata-kata yang serasi, mampu menyusun bahan yang
tersedia dengan jelas, tidak samar, teratur, dan utuh. Menurut Nurudin
(2012: 30-35), tulisan yang baik bila memenuhi kriteria sebagai
berikut: (1) kejelasan (clarity), (2) keringkasan (consiseness), (3)
ketepatan (correctness), (4) kesatupaduan (unity), (5) pertautan
(emphasis), (6) penegasan (emphasis).Goeller dalam Retno Winarni
(2009: 30-31) mengemukakan bahwa ada tiga karakteristik bahasa
tulisan yaitu: (1) acuracy (akurat), (2) brevety (ringkas), (3) clarity
(jelas).
Menurut Sri Hastuti (1988: 18), tulisan yang baik bila
memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) penyusunan kalimat yang tidak
berbelit-belit, tidak pendek-pendek, dan tidak kaku terpotong-potong,
(2) kalimat-kalimat hendaknya mengandung maksud yang jelas
dengan dukungan pilihan kata-kata tepat yang mengandung nilai
makna yang tepat pula, (3) variasi pilihan kata denotatif maupun
konotatif yang tepat agar dapat menjaga perhaatian secara jelas, (4)
kejelasan dapat tampak dari kesatupaduan yang tidak mondar-mandir,
(5)

penempatan

paragraf

yang

sesuai

dengan

pikiran,

(6)

kesinambungan pikiran yang tersirat dalam kalimat yang saling
berhubungan dengan teratur, (7) penulisan ejaan sesuai dengan ejaan
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yang berlaku, dan (8) pilihan kata atau istilah sesuai dengan bidang
yang diuraikan.
Dalam kaitannya dengan menulis deskripsi, maka wacana
deskripsi dikatakan baik apabila mampu melukiskan suatu objek
sejelas-jelasnya. Dalam hal ini seluruh pancaindera penulis harus
aktif. Penulis berusaha menyajikan perincian sedemikian rupa dengan
pengalaman-pengalaman faktualnya, sehingga objek itu betul-betul
kelihatan hidup. Dalam deskripsi, perincian harus dibeberkan
sedemikian rupa, sehingga seolah-olah betul-betul terpampang di
depan mata pembaca, serta sanggup menumbuhkan kesan, atau daya
khayal pada pembaca.
Untuk itu bagi penulis deskripsi dituntut pengamatan yang
cermat dan tepat. Pendapat seperti itu dekemukakan oleh Sabarti
Akhadiah (1997: 7.31), untuk mencapai deskripsi yang baik, penulis
dituntut untuk mampu memilih dan mendayagunakan kata-kata yang
dapat memancing kesan serta citra inderawi dan suasana batiniah
pembaca. Sesuatu yang dideskripsikan harus tersaji secara gamblang,
hidup, tepat, dan menghindari pernyataan umum yang tidak terinci.
Di samping hal-hal tersebut, supaya tulisan deskripsi menjadi
baik, maka segala daya upaya dapat dimanfaatkan semaksimal
mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyusun detail-detail
objek, cara penulis melihat persoalan yang tengah digarapnya, sikap
penulis terhadap pembaca, dan cara mengolah fakta. Hal lain yang
perlu diperhatikan adalah, penulis harus menerapkan prinsip-prinsip
menulis yang baik. Muchsin Achmadi (1990: 142) mengemukakan
prinsip-prinsip menulis yang harus diperhatikan oleh penulis deskripsi
adalah sebagai berikut:
(1) Penemuan (invention) adalah proses pencarian ide, gagasan untuk
berbicara, atau menulis. Dalam tulisan deskripsi, gagasan yang
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dituangkan berupa pemberitahuan bentuk lahir suatu objek,
sehingga tampak hidup, konkret, dan utuh.
(2) Pengaturan (arrangement) adalah proses pencarian dan prinsipprinsip pengorganisasian gagasan. Dalam tulisan deskripsi
pengaturannya bersifat membangkitkan kesan atau impresi
pembaca.
(3) Gaya (style) adalah proses membuat pilihan tentang struktur
kalimat dan diksi pada waktu menulis. Dalam menulis karangan
deskripsi sedapat mungkin mendekati kerangka objek yang
diuraikan dan terkadang bersifat seni atau literer.
f. Aspek yang Dinilai dan Indikator Kemampuan Menulis serta Jenis
Tes Kemampuan Menulis
Pemerintah

telah

mempercepat

pencanangan

Millenium

Development Goals, yang semula direncanakan dicanangkan tahun
2010, dipercepat menjadi tahun 2015. Millenium Development Goals,
adalah era pasar bebas atau era globalizais, sebagai era persaingan
mutu atau kualitas. Siapa yang berkualitas dialah yang akan maju dan
mampu mempertahankan eksistensinya. Oleh sebab itu pembangunan
dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan
suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sumber daya
manusia yang unggul sangat diperlukan, karena akan menjadi
penopang utama pembangunan nasional yang mandiri dan berkualitas,
good governance and clean governance, serta akan menjadi jalan
keluar

bagi

bangsa

Indonesia

dari

krisis

multidimensional,

keterbelangan, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.
Menurut Barbara B. Seels dan Rita C. Richey (1996: 12) dalam
konteks pendidikan, sumber daya manusia atau guru yang berkualitas
indikatornya

apabila

guru

mampu
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mengembangkan

(development),

memanfaatkan

(utilization),

mengelola (management) dan mengevaluasi (evaluation). Barbara B.
Seels dan Rita C. Richey (1996: 31).

KEMAMPUAN
GURU YANG
BERKUALITAS
(PARIPURNA)

1

MERANCANG PEMBELAJARAN
(DESAIN)

2

MENGEMBANGKAN
PEMBELAJARAN (DEVELOPMENT)

3

MEMANFAATKAN
(UTILIZATION)

4

PENGELOLAAN
(MANAGEMENT)

5

MENGEVALUASI
(EVALUATION)

Gambar 1: Kemampuan Guru Menurut Barbara B. Seels dan Rita C. Richey

1) Aspek yang Dinilai dalam Pembelajaran Menulis
Pembelajaran menulis dalam pelajaran bahasa Indonesia ada
aspek yang perlu dinilai sebagai keluaran dari pembelajaran.
Kategori keluaran yang dinilai dari pembelajaran menurut Bloom
dibedakan menjadi tiga “ranah” yaitu kognitif, afektif, dan
psikomotorik (Nurgiyantoro, 2010: 56). Ketiga ranah yang kemudian
terkenal dengan sebutan taksonomi Bloom itu berikut akan dibahas
secukupnya.
a) Ranah Kognitif (Cognitive Domain)
Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan intelektual
dan kompetensi berpikir seseorang. Ranah ini akan membawa
siswa ke dalam proses berpikir seperti mengingat, memahami,
menganalisis,

menghubungkan,
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memecahkan masalah dan sebagainya. Ranah kognitif terdiri
dari enam jenjang berpikir yang disusun dari tingkatan yang
lebih sederhana ke yang lebih kompleks, dari jenjang yang
hanya menuntut aktivitas intelektual sederhana ke yang
menuntut kerja intelektual tinggat tinggi. Keenam tingkatan itu
menurut Blomm dalam Burhan Nurgiyantoro, (2010: 57) adalah:
Ingatan (knowledge, C1); pemahaman (comprehension, C2);
penerapan (application, C3); analisis (analysis, C4); sintesis
(synthesis, C5); dan evaluasi (evaluation, C6). Jenjang ingatan
sampai penerapan disebut sebagai jenjang berpikir tingkat
sederhana, sementara itu jenjang

analisis sampai evaluasi

sebagai jenjang berpikir tingkat tinggi.
Kegiatan praktik berbahasa aktif produktif berbicara dan
menulis juga diprasiasati

oleh kemampuan berpikir, baik

berpikir memilih bahasa yang tepat (unsur bentuk, sarana
komunikasi) maupun sesuatu yang akan dituturkan (unsur isi
pembicaraan). Proses memilih bahasa dan bahan penuturan
adalah proses berpikir, proses kognitif (Burhan Nurgiyantoro,
2010: 58).
b) Ranah Afektif (Affective Domain)
Ranah afaktif berkaitan dengan perasaan, nada, emosi,
motivasi, kecenderungan bertingkah laku, tingkatan penerima
dan penolakan terhadap sesuatu. Dalam pembelajaran di kelas,
ranah afektif ini sering kurang mendapat perhatian yang cukup
seperti halnya ranah kognitif. Hal ini nampaknya disebabkan
ranah afektif tidak secara langsung dengan kompetensi dasar,
indikator, dan materi pembelajaran dan karenanya tidak mudah
diukur.
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Ranah afektif menjadi prasyarat yang harus dimiliki
seseorang untuk mau berpikir dan berkinerja. Oleh sebab itu,
salah saatu tugas guru adalah membangkitkan dan meningkatkan
motivasi siswa agar lebih baik belajarnya.
c) Ranah Psikomotorik (Psychomotor Domain)
Ranah
berunjuk

psikomotorik

kerja

yang

berkaitan

melibatkan

dengan

kompetensi

gerakan-gerakan

otot

psikomotor. Sebagai bukti bahwa siswa telah memperoleh
keterampilan (gerak otot) itu, mereka mampu berunjuk kerja
tertentu sesuai dengan kompetensi yang dibelajarkan.
Kompetensi untuk kerja berbahasa, walau bernama
kinerja, doing something, pada hakikatnya tidak terlalu banyak
menuntut aktivitas fisik seperti halnya berolahraga atau praktik
yang

lainnya.

Tuntutan

kompetensi

motorik

berbahasa

sebenarnya tidak terlalu banyak, misalnya yang berupa aktivitas
pelafalan di lidah dan gerakan di tangan seperti menulis.
Evaluasi keterampilan menulis merupakan evaluasi yang
mengukur keterampilan siswa dalam mengungkapkan gagasan,
menentukan teknik penyajian dalam menulis, dan menggunakan
bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam bahasa tulisan
(Scolastika Mariani, 2008: 2). Penekanan evaluasi menulis adalah
kepekaan siswa terhadap penggunaan pola-pola kata yang tepat di
dalam bahasa remi tulisan. Kepekaan siswa terhadap penggunaan
pola-pola tersebut meliputi: (a) kesesuaian antara subjek dengan
bentuk kata kerja dalam kalimat; (b) kesejajaran bentuk kata dalam
kalimat; (c) pemakaian kata ganti; (d) penggunaan kata sifat; dan (e)
penggunaan kata tambahan.
Keterampilan menulis siswa dapat diukur melalui berbagai
kegiatan, misalnya: (a) menyalin; (b) menyadur; (c) membuat:
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ikhtisar, catatan, formulir, bagan, denah, tabel; (d) menulis: laporan,
notulen; hasil diskusi, surat, pidato, iklan, kuitansi, resensi, riwayat
hidup dan proposal kegiatan.
Sementara itu aspek yang dinilai dalam evaluasi menulis
adalah didasarkan pada ruang lingkup dan tingkat kedalaman
pembelajaran serta tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam
kurikulum. Menurut Scolastika Mariani (2008: 2) secara khusus
aspek yang dapat dinilai dalam evaluasi menulis diantaranya:
(a) Aspek kebahasaan: isi, penalaran, ketepatan, kesesuaian, teknik
penyajian, gaya penyajian dan bahasa, keterbacaan/kejelasan,
ejaan, tanda baca, pilihan kata.
(b) Aspek penampilan dan sikap: kesungguhan, memikat pembaca,
hati-hati, teliti, bijaksana, berani dan percaya diri.
Sementaraa itu Burhan Nurgiyantoro, 2010: 439, memaparkan
bahwa aspek yang dinilai dari tulisan atau karangan siswa dengan
tema tertentu adalah sebegai berikut.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Kualitas isi karangan
Keakuratan dan keluasan isi karangan
Organisasi penulisan
Kebermaknaan keseluruhan tulisan
Ketepatan diksi
Ketepatan kalimat
Ejaan dan tata tulis
Kelengkapan sumber rujukan
Untuk mengukur keterampilan siswa dalam menulis, dalam

evaluasi menulis dapat ditanyakan hal-hal seperti berikut ini.
(a) Menguji kesesuaian antara subjek dan bentuk kata kerja dalam
kalimat.
(b) Menguji kesejajaran bentuk kata dalam kalimat.
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(c) Menguji pemakaian/penggunaan kata ganti, kata sifat, kata
tambahan, gaya bahasa, ejaan dan tanda baca.
(d) Menguji kemampuan menyusun isi karangan atau menyusun
ulang kalamat/paragraf yang diacak tempatnya.
(e) Mendaftar/mencatat
(f) Mengisi
(g) Menuliskan
(h) Melengkapi
(i) Membuat/menyusun
2) Indikator Kemampuan Menulis
Pembelajaran menulis, atau yang lebih dikenal dengan
“mengarang” termasuk kegiatan dalam pendidikan bahasa Indonesia
yang rumit. Guru bahasa Indonesia sebagai contoh dalam kemahiran
menulis agak langka dijumpai (Scolastika Mariani, 2008: 1).
Meskipun demikian

guru bahasa Indonesia tetap memiliki

kewajiban untuk melaksanakan apa saja yang digariskan dalam
kurikulum. Oleh sebab itu untuk mendorong siswa agar terlatih dan
terbiasa menggunakan bahasa tulis dalam karangannya, terkadang
dijumpai tugas-tugas yang cukup sederhana, namun sangat berat
dalam penyelesaiannya.
Dalam pembelajaran dan evaluasi yang berbasis kompetensi
komunikatif, indikator kemampuan menulis masih perlu disesuaikan
dengan konteks komunikasi. Menurut Scolastika Mariani ( 2008: 9).
Indikator kemampuan menulis adalah: indikator mengurutkan;
indikator mengembangkan; indikator memvariasikan /mengubah;
serta indikator menyunting.
(a) Indikator mengurutkan
Indikator mengurutkan

berkaitan dengan kemampuan

mengorganisasikan ide dalam menulis. Indikator mengurutkan
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dalam tes menulis mencakup: (1) mengurutkan kata; (2)
mengurutkan kalimat menjadi paragraf yang utuh dan kohesif;
(3) mengurutkan tindak tutur dalam wacana tertentu; (4)
mengurutkan

paragraf

mengurutkan

ide

menjadi

dalam

wacana

kerangkan

utuh;

dan

(5)

karangan;

serta

(6)

mengurutkan tulisa.
(b) Indikator mengembangkan
Indikator mengembangkan berkaitan dengan kemampuan
mengembangkan: (1) tema menjadi sub tema; (2) sub tema yang
dipilih menjadi pernyataan, pernyataan menjadi tesis karangan;
(3) tesis menjadi kerangka karangan; (4) kalimat topik menjadi
paragraf.
(c) Indikator memvariasikan/mengubah
Indikator mamvariasikan/mengubah ini berkaitan dengan
kemampuan memvariasikan

isi, bahasa, dan urutan wacana

sesuai dengan konteks.
(d) Indikator menyunting
Indikator menyunting dalam tes menulis mencakup
menyuntingan bahasa, prnyuntingan teknik (ejaan, tanda baca,
dan sistematika), serta penyuntingan isi. Indikator menyunting
dalam tes menulis masih dipecah-pecah lagi dalam indikator
yang lebih kecil yakni: (1) menghilangkan bagian yang berlebih;
(2) melengkapi yang seharusnya ada tetapi belum ada; (3)
mengganti bagian yang tidak tepat: paragraf, kalimat atau kata;
(4) memperbaiki: urutan, struktur, ejaan, tanda baca, sistematika,
atau isi; (5) mengidentifikasikan penggunaan bahasa/ejaan yang
tidak tepat atau yang tepat.
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3) Jenis Tes Kemampuan Menulis
Aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi
kompetensi berbahasa paling akhir dikuasai pembelajar bahasa
setelah kompetensi mendengarkan, berbicara, dan membaca.
Dibandingkan tiga kompetensi berbahasa lainnya, kompetensi
menulis secara umum boleh dikatakan lebih sulit dikuasai (Burhan
Nurgiyantoro, 2010: 422).
Penyelenggaraan
dimaksudkan

untuk

tes

kemampuaan

melakukan

evaluasi

(proficiency
terhadap

test)
tingkat

kemampuan seseorang dalam suatu bidang atau keterampilan
tertentu tanpa mengaitkannya dengan suatu program pembelajaran
tertentu (M. Sunardi Djiwandono, 2008: 89). Tes kemampuan
menulis yang paling sering diberikan kepada siswa adalah tes dengan
menyediakan tema atau sejumlah tema, dan ada kalanya sudah
berupa judul yang harus dipilih salah satu diantaranya.
Sebagaimana hubungan antara kemampuan menyimak dan
kemampuan membaca, yang sama-sama merupakan kemampuan
bahasa pasif-reseptif, dengan rincian kemampuan yang mirip satu
sama lain, demikian halnya dengan hubungan antara kemampuan
berbicara dan kemampuan menulis (M. Sunardi Djiwandono, 2008:
121).
Dilihat dari segi kompetensi berbahasa, menulis adalah
aktivitas aktif produktif, aktivitas menghasilkan bahasa. Jenis tes
menulis menurut

Depdiknas

(2002)

adalah: (a) tes diskrit,

integratif dan komunikatif; (b) tes performansi langsung dan tidak
langsung; serta (c) tes objektif, subjektif, dan cloze.
Pertama: tes diskrit yaitu tes yang hanya mengukur satu aspek
bahasa saja, seperti menulis. Aspek menulis itu dapat dipahami dan
diteskan secara sendiri dan terpisah dari aspek bahasa yang lain
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karena setiap aspek itu diwakili unitnya. Dengan kalimat lain, tes
diskrit merupakan tes bahasa yang secara analitis didasarkan pada
pikiran bahwa hanya satu bagian dari kaidah-kaidah bahasa yang
diteskan.
Tes

integratif beranggapan bahwa kemampuan berbahasa

secara keseluruhan harus dijaring dengan tes yang menyeluruh dan
bukan melalui tes yang terpisah-pisah. Dengan demikian tes dengan
pendekatan integratif memperlakukan butir-butir kebahasaan dan
keterampilan secara terpadu. Keterpaduan tersebut dimaksudkan
untuk menguji kemampuan siswa dalam menggunakan dua atau
lebih keterampilan berbahasa secara simultan.
Sementara itu tes komunikatif merupakan tes prakmatik, yaitu
suatu prosedur atau tugas yang menuntut siswa untuk menghasilan
urutan-urutan unsur bahasa sesuai dengan penggunaan bahasa itu
secara nyata dan sekaligus menuntut siswa untuk menghubungkan
siswa untuk menghubungkan unsur-unsur bahasa dengan konteks
ekstranlinguistik. Dengan demikian, sesungguhnya tes komunikatif
sejalan dengan tes integratif. Tes komunikatif menuntut siswa untuk
menggunakan bahasa dalam berbagai keperluan komunikasi secara
khusus.
Kedua: tes performansi langsung dan performansi tidak
langsung. Tes performansi langsung lahir berdasarkan pendekatan
performansi yang menganggap bahasa bukan sebagai sistem, tetapi
bahasa sebagai action.

Berdasarkan pendekatan tersebut belajar

bahasa adalah belajar melaksanakan performansi berbahasa dalam
berbagai konteks. Dari pendekatan performansi tersebut muncullah
tes performansi langsung dan tes performansi tidak langsung. Tes
performansi langsung merupakan jenis tes yang menuntut siswa
untuk dapat menggunakan kompetensi berbahasanya secara serentak
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dan langsung untuk memahami maupun melakukan tindak
komunikasi. Tes ini menuntut siswa untuk memahami dan
menghasilkan wacana dalam berbagai konteks khusus baik secara
tulis maupun lisan. Kelebihan jenis tes performansi langsung
mencakup:

(a) memiliki tingkat validitas konstruk yang sangat

tinggi, (b) otentik, dan (c) memenuhi kriteria performansi yang
tinggi. Sementara itu kelemahan jenis ter performasi langsung
mencakup: (a) memerlukan waktu yang banyak, (b) keajegan hasil
pengukuran rendah, dan (c) memerlukan tenaga dan waktu yang
banyak dari guru (korektor).
Tes menulis langsung menuntut siswa untuk menemukan,
membatasi, mengembangkan, dan mengorganisasikan gagasannya
secara terpadu dan utuh. Melalui tes menulis langsung ini siswa
menggunakan

berbagai

keterampilan

bahasanya

untuk

mengekspresikan gagasan yang telah dipilih. Tes langsung ini berupa
tugas menulis dengan stimulus tertentu. Misalnya, menulis
berdasarkan pengamatan objek/kegiatan tertentu, menulis dengan
diberikan tema tertentu, menulis berdasarkan gambar seri yang
disediakan, menulis berdasarkan informasi yang didengar, atau
menulis berdasarkan buku.
Tes performansi tidak langsung termasuk tes komunikastif
yang menuntut siswa dapat menggunakan dan memahami bahasa
dalam

konteks

komunikasi

yang terbatas

(memahami

atau

menghasilkan bagian wacana tertentu). Dalam tes performansi tidak
langsung keseluruhan keterampilan bawahan serentak diamati.
Misalnya, tes untuk melengkapi ulasan buku yang belum
mengandung banyak pernyataan tentang kelebihan/manfaat buku, tes
untuk melengkapi iklan dengan kalimat ajakan yang sesuai dan
seterusnya.
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Kelebihan jenis tes performansi tidak langsung antara lain (a)
memiliki tingkat objektivitas yang tinggi, (b) efisiensi dari segi
waktu dan dana dalam pelaksanaan maupun pengoreksian.
Sedangkan kelemahan tes tersebut dikaitkan dengan validitas
konstruk yang tidak mencakup keseluruhan konstruk. Hal ini
menyebabkan validitas konstruk tes secara empiris tidak tinggi,
tetapi hanya cukup saja.
g. Pembiasaan Menulis
Salah satu keterampilan yang diberikan dalam pembelajaran
bahasa dan sastra Indonesia adalah keterampilan menulis. Pembelajaran
ini bertujuan agar siawa mempu mengungkapkan pikiran, pendapat,
gagasan, dan perasaan dalam berbagai ragam tulisan. Materi
pembelajaran menulis untuk siswa SMA sudah mengarah pada
pemenuhan kebutuhan praktis, seperti menulis laporan kegiatan, surat
lamaran pekerjaan, proposal, puisi, resensi, cerpen hingga menulis
karya ilmiah. Akan tetapi untuk sebagian siswa tugas mengungkapkan buah
pikiran dalam bentuk tulisan seringkali menjadi momok. Siswa merasa
tersiksa ketika mengerjakan tugas ini. Meskipun pada akhirnya mereka
menulis, namun hasil menulisnya banyak yang jauh dari sempurna.

Akan tetapi, sebagai suatu proses pendidikan yang mempunyai
tujuan, selayaknyalah guru mengevaluasi proses pembelajaran menulis
yang selama ini dilakukannya. Apabila selama ini guru Bahasa
Indonesia kurang memberi perhatian yang lebih pada pembelajaran
keterampilan menulis, maka sekaranglah saatnya untuk memulai
melaksanakan pembiasaan menulis. Menurut Nur Faizah (2011: 2-3)
pembiasaan menulis untuk guru dan untuk siswa sebagai berikut.
a) Pembiasaan menulis untuk guru
(1) Guru mempunyai peran penting dalam menggali kemampuan
menulis siswanya. Oleh karenanya guru
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waktu untuk membaca dan memperhatian tulisan siswanya dan
harus meluangkan tenaga dan pikirannya untuk menevaluasi
perkembangan tulisan siswanya.
(2) Guru aktif dalam proses pembelajaran, aktif menulis, aktif
dalam evaluasi kinerja siswa dan aktif dalam memberikan
apresiasi pada siswa yang mampu mengembangkan keterampilan
menulis.
(3) Bila guru aktif, guru akan menjadi kreatif dan akan mampu
memberikan contoh-contoh dalam setiap pembelajaran menulis
dengan contoh-contoh buah karyanya sendiri.
(4) Guru menampilkan buah karyanya sendiri akan menjadi sumber
inspirasi bagi siswa. Apalagi buah karya guru tersebut termuat
dalam media massa, guru dapat berbagi kepada siswa hingga
karyanya termuat dalam media massa. Dengan demikian guru
tidak hanya berteori, memberi tugas dan memberi nilai tetapi
juga bisa menulis.
(5) Guru memberikan penilaian yang objektif terhadap tulisan
siswa.
(6) Guru harus mampu menunjukkan kesalahan, kelemahan,
kelebihan dan kekuatan tulisan siswa.
(7) Guru harus mampu membiasakan siswanya untuk menulis.
b) Pembiasaan menulis untuk siawa
(1) Sekarang saatnya untuk memulai menulis, jangan menunda
kegiatan menulis.
(2) Biasakan membaca untuk kepentingan menulis.
(3) Aktif dalam proses pembelajaran, aktif menulis, aktif dalam
evaluasi kenerjanya, dan aktif dalam memberikan apresiasi pada
temannya yang mampu mengembangkan keterampilan menulis.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
46

(4) Dituntut untuk dapat menunjukkan kelebihan dan kekuatan serta
kelemahan dan kesalahan tulisannya mauoun tulisan orang lain.
(5) Mengirimkan tulisan ke media massa atau minimal ke majalah
sekolah, apapun bentuknya: puisi, artikel, resensi, cerpen, dan
sebagainya.
Apabila guru aktif dan kreatif serta mampu membiasakan
siswanya untuk mengungkapkan buah pikiran dan perasaannya
dalam bentuk tulisan, maka menulis akan membumi, akan menjadi
kebutuhan praktis siswa.
h. Manfaat Menulis
Pada umumnya pembelajaran menulis di sekolah hanya sekadar
memenuhi kewajiban dan tanggung jawab terutama dalam rangka
mendapatkan nilai. Kini saatnya mengubah paradigma tersebut, dan
menulis sudah selayaknya menjadi bagian kehidupan. Jikalau dahulu
menulis dilakukan karena tugas dari guru, kini menulis adalah aktivitas
keseharian di samping tugas akademis yang ada. Untuk membiasakan
menulis para siswa, berikut akan dipaparkan manfaat menulis menurut
Eko Wardaya (2012: 2-4): (1) menulis itu meningkatkan produktifitas
hidup; (2) menulis dapat melatih kedalaman berpikir dan; (3) menulis
membuat album kenangan dan warisan termahal. Bisa karena terbiasa
dan terbiasa karena motivasi yang kuat serta memikirkan masa depan
yang lebih baik, konsistensi adalah jalan perubahan.
3. Hakikat Motivasi ARCES
a. Pengertian Motivasi
Dalam dunia pendidikan pada umumnya orang mengkaitkan
motivasi dengan psikologi pendidikan. Dalam psikologi pendidikan di
kenal beberapa teori, konsep dan model mengenai motivasi belajar.
Toeri, konsep dan model motivasi belajar tersebut didasarkan pada latar
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belakang, pola pikir dan cara pandang para ahli yang kenyataannya
sebagai individu yang berbeda.
Mengenai pengertian motivasi, banyak pakar menguraikan
pendapatnya berdasarkan titik penekanan yang berbeda-beda, sesuai
dengan hasil kajian yang mereka yakini. Menurut asal katanya, motivasi
berasal dari bahasa Latin movere

yang berarti menggerakkan.

Wlodkowski (1985) dalam R. Angkowo & A. Kosasih (2007)
menjelaskan bahwa motivasi sebagai suatu kondisi yang menyebabkan
atau menimbulkan

perilaku tertentu, dan yang memberi arah dan

ketahanan (persistence) pada tingkah laku tersebut.
Martin Handoko (2002: 9) mengartikan motivasi itu sebagai suatu
tenaga atau faktor yang terdapat dalam diri manusia, yang menimbulkan,
mengarahkan

dan mengorganisasikan tingkah lakunya. Motivasi

merupakan salah satu komponen yang amat penting dalam pembelajaran
dan merupakan sesuatu yang sulit diukur.

David Mc. Clelland,

Abaraham Maslow, Wand dan Brown yang dikutip oleh Wahyosumidjo
(1983), menguraikan

pengertian motivasi

merupakan suatu proses

psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan,
persepsi dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Motivasi
sebagai proses psikologis timbul sebagai akibat faktor dari dalam diri
seseorang itu sendiri, yang disebut sebagai faktor intrinsik. Sedangkan
faktor ekstrinsik sebagai akibat dari luar diri seseorang.
Selanjutnya Berelson dan Steiner mengemukakan mengemukakan:
”a motive is an inner that energizer, activities or move (hence
motivation), and that direct or channels behavior to ward goals”. Yang
artinya motif pada hakikatnya merupakan terminologi umum yang
memberikan makna, daya dorong, keinginan, kebutuhan serta kemauan
(1983: 177-178). Hampir serupa dengan pendapat sebelumnya, Mc.
Donald dalam Oemar Hamalik (2008: 159) mendefinisikan motivasi
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sebagai berikut: motivation is anergy change within the person
characterized by affective arousal and anticipatory goal reaction. Yang
artinya, motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang
yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai
tujuan.
Abraham Maslow, seorang pakar motivasi terkenal mengartikan
motivasi

sebagai keinginan untuk mewujudkan kemampuan diri atau

keinginan untuk menjadi apapun yang seseorang mampu untuk
mencapainya (http://motivasibelajar.wordpress.com). Menurutnya, jika
keperluan pertama terpuaskan atau terpenuhi, maka keperluan kedua
dirasakan oleh individu sangat penting untuk dipuaskan atau dipenuhi.
Oleh sebab itu Maslow menempatkan perjuangan untuk aktualisasi diri
pada puncak hierarki kebutuhannya, hal ini berarti bahwa pencapaian
dari kebutuhan paling penting ini tergantung pada pemenuhan seluruh
kebutuhan lainnya.
Sedangkan Bandura mengemukakan konsep

motivasi belajar

berkaitan erat dengan prinsip bahwa perilaku yang memperoleh
penguatan (reinforcement) di masa lalu lebih memiliki kemungkinan
diulang dibandingkan dengan perilaku yang tidak memperoleh penguatan
atau

perilaku

yang

terkena

hukungan

(punishment)

(http:

//motivasibelajar. wordpress.com). Implikasi teori Maslow dalam
pendidikan adalah terletak dalam hubungan antara kebutuhan dasar
(primer) dan kebutuhan sampingan (sekunder). Di sekolah kebutuhan
dasar dalam pendidikan adalah kebutuhan akan kasih sayang dan harga
diri. Siswa yang tidak memiliki peresaan bahwa mereka dicintai dan
mereka mampu, kecil kemungkinannya memiliki motivasi belajar yang
kuat untuk mencapai perkembangan ke tingkat yang lebih tinggi.
Siswa yang tidak yakin bahwa mereka dapat dicintai atau tidak
yakin dengan kemampuannya sendiri akan cenderung untuk membuat
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pilihan yang aman, misalnya: bergabung dengan kelompoknya, belajar
hanya untuk tes tanpa ada minat untuk mengembangkan ide-ide, menulis
karangan yang tidak kreatif dan sebagainya. Guru yang berhasil membuat
siswa merasa senang dan membuat mereka merasa diterima dan
dihormati sebagai individu, lebih besar peluangnya untuk membantu
mereka menjadi lebih bersemangat untuk belajar demi pembelajaran dan
kesediaan berkorban untuk menjadi kreatif dan terbuka terhadap ide-ide
baru. Apabila siswa dikehendaki menjadi siswa yang mandiri, mereka
harus yakin bahwa guru akan merespons secara adil dan konsisten.
b. Jenis-jenis Motivasi
Sebagian pakar psikologi mengklasifikasikan motivasi ke dalam
motivasi fisiologi (misalnya, keperluan asas manusia seperti makanan,
minuman, seks dan sebagainya), dan ke dalam motivasi sosial (misalnya,
berharap mendapat reputasi dan keuntungan). Tetapi ada juga pakar
psikologi yang mengklasifikasikan kemotivasi dua jenis lain, yaitu:
motivasi asas (primary motives) yang bersifat tetap dan permanen dan
motivasi yang dibentuk dari pembelajaran (learned motives). Ada pakar
lain

yang

mengkaitkan

motivasi

dengan

pembelajaran

dengan

mengklasifikasikan dalam motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.
c. Fungsi Motivasi dalam Pembelajaran
Proses pembelajaran tradisional menitikberatkan pada metode
imposisi, yaitu pembelajaran dengan cara menuangkan hal-hal yang
dianggap penting oleh guru kepada siswa (Oemar Hamalik, 2008: 157).
Cara ini tidak mempertimbangkan apakah bahan pembelajaran yang
diberikan itu sesuai atau tidak dengan kesanggupan, kebutuhan, minat
dan tingkat perkembangan serta pemahaman siswa. Juga tidak
diperhatikan apakah bahan-bahan atau materi ajar yang diberikan itu
didasarkan atas motif-motif dan tujuan yang ada pada diri siswa.
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Setidaknya ada dua prinsip yang dapat digunakan untuk
menganalisis adanya motivasi dalam diri siswa, yaitu: (1) motivasi
dipandang sebagai suatu proses. Pengetahuan tentang proses ini akan
membantu kita untuk menjelaskan kelakuan yang kita amati dan untuk
memperkirakan kelakuan-kelakuan lain pada seseorang; (2) kita
menentukan karakter dari proses ini dengan melihat tanda-tanda dari
tingkah lakunya.
Motivasi merupakan jantungnya proses pembelajaran. Oleh karena
itu, motivasi begitu penting dalam proses pembelajaran, maka tugas guru
yang pertama dan terpenting adalah membangkitkan atau membangun
motivasi siswa terhadap apa yang akan dipelajari oleh siswa. Motivasi
tidak sekedar menggerakkan tingkah laku, tetapi juga mengarahkan dan
memperkuat tingkah laku. Siswa yang bermotivasi dalam pembelajaran
ada kecenderungan untuk menunjukkan minat, semangat dan ketekunan
yang tinggi dalam pembelajaran tanpa banyak tergantung pada teman,
guru, sarana dan lingkungannya.
Akan tetapi apabila siswa tidak melakukan

seperti yang

seharusnya dilakukan oleh temannya, maka perlu dicari penyebabnya.
Penyebabnya dapat bermacam-macam, dan antara siswa yang satu
dengan yang lain bisa saja berbeda. Kemungkinan-kemunkinan yang
menjadi penyebab antara lain: yang bersangkutan tidak mampu, malas,
lapar, sakit, benci, sibuk mengerjakan tugas yang lain, ada masalah
dengan temannya, ada masalah dengan keluarganya dan sebagainya.
”Motivation is an essential condition of learning”, yang artinya
dalam proses

pembelajaran,

dalam diri siswa diperlukan adanya

motivasi. Hasil belajarnya siswapun banyak ditentukan adanya motivasi.
Semakin tepat motivasi yang diberikan oleh guru, hasil pembelajaran
semakin baik. Sebab motivasi akan menentukan intensitas usaha siswa
untuk melakukan sesuatu, termasuk didalamnya melakukan belajar.
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Oleh sebab itu Nasution (2000: 76) berpendapat bahwa motivasi
mempunyai tiga fungsi yakni: (1) mendorong manusia untuk berbuat,
sehingga motivasi berfungsi sebagai penggerak atau motor yang
melepaskan energy; (2) menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan
yang hendak dicapai; (3) menyeleksi perbuatan, yakni

menentukan

perbuatan-perbuatan yang harus dijalankan yang serasi guna mencapai
tujuan yang dimaksud dengan mengesampingkan perbuatan-perbuatan
yang tidak bermanfaat. Selain itu motivasi juga dapat berfungsi sebagai
pendorong usaha dan pencapaian prestasi (Sardiman, A.M, 2001: 83).
Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi.
Motivasi yang kuat dalam pembelajaran akan membawa hasil yang baik.
Adanya usaha yang tekun, rajin dan berjuang tanpa menyerah yang
didasari oleh motivasi, maka siswa akan memperoleh hasil yang baik,
sebab intensitas motivasi siswa akan sangat menentukan tingkat
pencapaian hasil belajar.
d. Teori-teori Motivasi
Menurut teori keperluan, manusia termotivasi untuk melakukan
sesuatu karena ingin memenuhi bermacam-macam keperluan seperti
berikut:
(1) Keperluan fisik
Keperluan fisik yaitu meliputi keperluan untuk makan, minum,
kenikmatan, kenyamanan,

keselamatan/ perlindungan/rasa aman

bernafas/oksigen, tidur, istirahat, kepuasan, seks dan lainnya. Oleh
sebab

itu,

sekolah

menyediakan/menciptakan

melalui
lingkungan

guru
yang

hendaknya
menimbulkan

terpenuhikan keperluan fisik bagi para pelajar, sehingga mereka
merasa senang dan nyaman dalam belajar.
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(2) Keperluan emosional
Keperluan emosional yang juga sering disebut sebagai
keperluan spikologi merupakan keperluan sekunder yang muncul
akibat interaksi seseorang dengan kelompoknya atau lingkungannya.
Keperluan sekunder tersebut antara lain, keperluan keselamatan atau
keamanan,

kasih sayang, dihargai, kesempurnaan, berprestasi,

estetika, dan aktualisasi diri dan keperluan untuk mencapai prestasi
dan harga diri. Hal ini bisa dijadikan dorongan yang memotivasi
dalam belajar dengan cara melibatkan siswa dalam menentukan
tujuan dan aktivitas untuk mencapai tujuan belajar. Aktivitas belajar
hendaknya benar-benar bermanfaat bagi siswa.
Tugas-tugas belajar hendaknya cukup menyasar sesuai dengan
kebutuhan siswa, sehingga siswa berusaha secara maksimal. Urutan
aktivitas belajar hendaknya juga diatur sedemikian rupa, sehingga
siswa benar-benar dapat berhasil dalam belajar, sekalipun dia adalah
siswa yang dari segi kognitif tidak terlalu pintar. Dalam hal ini guru
diharapkan memperlakukan siswa dengan penuh manusiawi dan
menghormati serta menghargai siswa.
(3) Keperluan kognitif
Keperluan kognitif yaitu keperluan untuk menciptakan atau
meraih

keberhasilan

dalam

belajar

dan

keperluan

untuk

memecahkan suatu masalah yang dihadapi yang terkait dengan
pembelajaran siswa. Untuk itu guru perlu memberitahu kepada siswa
mengenai tujuan pelajaran yang akan dikembangkan, sehingga para
siswa mengetahui keberhasilan yang bagaimana yang diharapkan
oleh guru untuk mereka.
Oleh sebab itu guru dalam pembelajaran dapat menggunakan
berbagai teknik dan strategi untuk merangsang domain kognitifnya
siswa, misalnya melalui teka-teki, pertanyaan yang mengundang
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perdebatan atau pendapat untuk menjawabnya, memunculkan
pandangan-pandangan

yang berlawanan atau yang berbeda atau

bahkan aneh, sehingga siswa terangsang untuk berpikir dan
membahasnya.
Selain hal di depan, memberikan rangsangan dengan
memberikan sesuatu yang baru yang berkualitas melalui ceramah,
demonstrasi atau perbimcangan juga merupakan hal penting yang
perlu dilakukan oleh guru. Masih menurut

Abraham Maslow,

seorang pakar motivasi terkenal sebagai pencipta teori keperluan
mengemukakan suatu hubungan hirarki antara berbagai keperluan.
Menurut Maslow, apabila keperluan

pertama terpenuhi/

terpuaskan (satisfaction), maka keperluan kedua juga sangat penting
untuk dipenuhi. Demikian pula seterusnya sampai keperluan yang
paling tinggi yaitu keperluan aktualisasi diri terpenuhi.
e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar
Motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. E.
Mulyasa (2002: 92) berpendapat bahwa motivasi belajar siswa dipengaruhi
oleh empat hal yaitu: (1) tingkat intelegensi, (2) tingkat kebutuhan belajar,
(3) minat dan, (4) sifat pribadi. Keempat hal tersebut saling mendukung dan
perlu ditumbuhkan

sehingga tercipta semangat belajar atau melakukan

aktivitas untuk mencapai tujuan yaitu pemenuhan kebutuhan.
Winkel (1996: 18) berpendapat bahwa faktor-faktor motivasi belajar
dapat disebut faktor situasional. Faktor situasional ini terkait dengan pribadi
siswa, pribadi guru, struktur jaringan hubungan sosial di sekolah, sekolah
sebagai institusi pendidikan. Faktor pribadi siswa mencakup hal-hal seperti:
taraf intelegensi, daya motivasi, kemampuan berbahasa, kecepatan belajar,
sikap terhadap tugas-tugas, perasaan dalam belajar, kondisi mental dan fisik.
Haris Mudjiman (2011: 48) berpendapat bahwa perbuatan belajar,
seperti halnya perbuatan-perbuatan sadar dan perbuatan-perbuatan paksaan
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pada umumnya, selalu didahului oleh proses pembuatan keputusankeputusan untuk berbuat atau tidak berbuat. Apabila kekuatan motivasinya
cukup kuat, ia akan memutuskan untuk melakukan perbuatan belajar.
Sebaliknya, apabila kekuatan motivasinya tidak cukup kuat, ia akan
memutuskan untuk tidak melakukan perbuatan belajar.
Selanjutnya beliau berpendapat sekurang-kurangnya ada delapan
faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap pembentukan motivasi
belajar yaitu: (1) faktor pengetahuan tentang kegunaan belajar, (2) faktor
kebutuhan untuk belajar, (3) faktor kemampuan melakukan kegiatan belajar,
(4) faktor kesenangan terhadap ide melakukan kegiatan belajar, (5) faktor
pelaksanaan kegiatan belajar, (6) faktor hasil belajar, (7) faktor kepuasan
terhadap hasil belajar, dan (8) faktor karakteristik pribadi dan lingkungan
terhadap proses pembuatan keputusan.

Hubungan hipotesis ke delapan

faktor tersebut disajikan secara skematis berikut ini.
K

T

B

S

MB

Pb

M
P

Gambar 2: Model Pengembangan Motivasi Belajar menurut Haris Mudjiman

Keterangan:
T

: Pengetahuan

B

: Kebutuhan

M : Kemampuan
S

: Kesenangan
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Pb : Pelaksanaan kegiatan belajar
Hb : Hasil Belajar
P

: Kepuasan

K : Karakteristik pribadi dan lingkungan
f. Motivasi ARCS (ARCS Motivation)
Dalam dunia pendidikan ada berbagai macam teori motivasi yang
dapat dikembangkan. Salah satu teori motivasi tersebut adalah teori ARCS
(ARCS Motivation). John M. Keller dalam Reigeluth (1983) menyusun
seperangkat

prinsip-prinsip

motivasi

yang

dapat

diterapkan

dan

dikembangkan dalam proses pembelajaran yang di sebut dengan motivasi
ARCS (ARCS Motivation) (Suciati dan Udin Syarifuddin Winatasaprutra,
1997: 53).
Keller dalam Driscoll (1994: 314) berpendapat bahwa guru perlu
memberi motivasi kepada siswa. Atau dalam kalimat lain, munculnya
motivasi belajar dalam diri siswa, bukan hanya menjadi tanggung jawab
siswa itu sendiri, tetapi guru mempunyai tanggung jawab juga. Oleh sebab
itu, prinsip-prinsip motivasional ARCS (ARCS Motivation) perlu diterapkan
dan dikembangkan dalam proses pembelajaran. Motivasi ARCS (ARCS
Motivation) dapat diurakan sebagai berikut.
1) A = attention (perhatian) artinya belajar harus memiliki atensi dan
keinginan tentang suatu materi.
Oleh sebab itu dalam diri siswa perlu ditumbuhkan adanya
pertanyaan reflektif ”mengapa saya harus belajar tentang ini?”. Dalam
hal ini motivasi siswa tumbuh dan bangkit antara lain karena dorongan
ingin tahu. Oleh sebab itu rasa ingin tahu perlu mendapatkan rangsangan,
sehingga siswa akan memberikan perhatian. Perhatian tersebut akan
terpelihara selama proses pembelajaran berlangsung, atau bahkan akan
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tahan lebih lama lagi. Rasa ingin tahu dapat dirangsang melalui caracara baru, cara aneh, cara lain dengan yang sudah ada.
Perhatian menurut Keller dapat dibangun melalui dua cara yaitu:
(a)

menimbulkan

persepsi,

menggunakan

sesuatu

yang

tidak

diberitahukan kepada siswa (memberitahukan ketidakpastian) untuk
mendapatkan

perhatian

serta

penggunaan

ide,

sesuatu

mengherankan, tidak sewajarnya dan peristiwa yang tidak pasti;

yang
(b)

Menumbuhkan pertanyaan yang mendorong keingintahuan sehingga
siswa mengambil sikap untuk tertantang mengajukan pertanyaan atau
masalah yang akan dipecahkannya. Cara-cara yang tidak lazim tersebut
dapat menstimulir rasa ingin tahu.
Metode yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran yang
mampu menararik perhatian siswa antara lain sebagai berikut: (a) Aktif
berpartisipasi dengan cara antara lain: menggunakan permainan atau
bermain secara bergiliran dengan tujuan siswa terlibat dalam pencarian
materi pembelajaran; (b) John M. Keller dalam Suciati dan Udin
Syarifuddin (1997: 44) mengemukakan strategi untuk merangsang minat
dan perhatian siswa dengan cara sebagai berikut.
(1) gunakan metode pembelajaran yang bervariasi;
(2) gunakan media untuk melengkapi penyampaian bahan kajian;
(3) gunakan humor bilamana diperlukan;
(4) gunakan peristiwa nyata untuk memperjelas konsep yang diutarakan;
(5) libatkan siswa.
2) R = relevance (relevansi = kegunaan), artinya motivasi belajar akan
tumbuh dan berkembang apabila siswa mengakui bahwa materi ajar
mempunyai manfaat langsung dalam dirinya.
Relevansi menunjuk adanya hubungan antara materi ajar dengan
kebutuhan dan kondisi siswa (1997: 45). Motivasi siswa akan tumbuh
dan terpelihara serta terbangkitkan apabila siswa merasakan apa yang
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dipelajari memenuhi kebutuhan pribadi, bermanfaat serta sesuai dengan
nilai yang diyakini, diperjuangkan dan dipegangnya. Strategi untuk
menunjukkan relevansi antara lain dengan cara berikut.
a) sampaikan kepada siswa tentang apa yang akan dapat mereka lakukan
setelah mempelajari materi. Ini berarti guru harus menjelaskan tujuan
pembelajaran;
b) jelaskan manfaat pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang akan
dipelajari, dan bagaimana hal tersebut dapat diaplikasikan dalam
kehidupan kelak kemudian hari;
c) berikan contoh, latihan atau tes yang langsung berhubungan dengan
kondisi siswa atau profesi tertentu.
3) C = confidence (kepercayaan diri), artinya perlu dihilangkan kekuatiran
dalam diri siswa bahwa meteri tertentu tidak mampu ia pelajari.
Siswa perlu percaya diri bahwa ia mampu dan bisa berhasil dengan
mempelajari sesuatu yang baru. Oleh sebab itu siswa perlu didorong dan
ditumbuhkan harapan positif untuk berhasil. Strategi yang dapat
dikembangkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan
diri adalah sebagai berikut.
a) Meningkatkan harapan siswa untuk berhasil dengan memperbanyak
contoh-contoh berhasilnya siswa atau tokoh lain, dengan cara
mempersiapkan pembelajaran agar mudah dipahami oleh siswa
dengan cara mengurutkan dari materi yang mudah ke materi yang
sulit.
b) Menyusun materi ajar ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil,
sehingga siswa tidak dituntut untuk mempelajari terlalu banyak
konsep baru sekaligus.
c) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan kriteria tes atau ujian pada
awal pembelajaran. Hal ini dilakukan agar dapat membantu siswa
mempunyai gambaran yang jelas mengenai apa yang diharapkan.
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d) Menggunakan strategi kontrol keberhasilan yang ada dalam diri
prserta didik sendiri.
e) Menumbuhkembangkan kepercayaan diri dengan kata-kata yang
mengenakkan siswa. Contoh: kalian telah memahami konsep ini
dengan baik, namun demikian masih arus ditingkatkan agar
pemahaman kalian semakin sempurna.
f) Memberikan umpan balik yang konstruktif.
4) S = satisfaction (kepuasan), artinya belajar harus menghasilkan rasa puas.
Sebab rasa puas akan menyokong dan mendorong tumbuhnya
keinginan untuk tetap belajar. Joyfull learning
succesfull learning,

akan mengakibatkan

atau sebaliknya succesfull learning akan

mengakibatkan Joyfull learning.
Keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan akan mengakibatkan
kepuasan dan siswa akan termotivasi untuk terus berusaha mencapai
tujuan serupa. Untuk meningkatkan dan memelihara motivasi siswa, guru
dapat memberikan penguatan (reinforcement) berupa pijuan, pemberian
kesempatan atau bahkan kalau mungkin diberi hadiah. Strategi untuk
meningkatkan kepuasan antara lain dengan:
a. menggunakan pujian;
b. memberikan umpan balik;
c. memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan atau
mempraktekkan pengetahuan yang sudah diperolehnya;
d. Memberi kesempatan kepada siswa yang menguasai untuk membantu
temannya yang belum menguasai;
e. Baik juga kalau guru membandingkan prestasi siswa dengan
prestasiguru dengan suatu standar tertentu.
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g. Komponen Strategi Pengelolaan Motivasional dalam Pembelajaran
Pada dasarnya strategi pembelajaran diklasifikasilan menjadi tiga
jenis, yaitu: (1) strategi pengorganisasian (organization strategy); (2)
strategi penyampaian (delivery strategy); dan (3) strategi pengelolaan
(management strategy) (Degeng, 1989).
Strategi pengorganisasian berkaitan dengan

kegiatan seperti

pemilihan isi, penataan isi, pembuatan giagram dan sejenisnya, strategi
penyampaian berkaitan dengan penyampaian pembelajaran pada siswa, dan
strategi pengelolaan berkaitan dengan penataan interaksi antara siswa dan
variabel startegi pengorganisasian serta strategi penyampaian. Dalam proses
pembelajaran, termasuk didalamya pembelajaran bahasa Indonesia guru
tidak

cukup

hanya

menguasai

strategi

pengorganisasian

isi

atau

penyampaian pembelajaran saja, tetapi guru harus mampu menguasai dan
menerapkan strategi pengelolaan pembelajaran.
Reigeluth

dan

Merill

(dalam

Made

Wena,

2009:

35)

mengklasifikasikan strategi pengelolaan motivasional menjadi tiga, yaitu:
(1) penjadualan penggunaan strategi pembelajaran, yaitu berkaitan dengan
kapan dan berapa kali suatu strategi pembelajaran atau komponen suatu
strategi pembelajaran digunakan dalam suatu pembelajaran; (2) pembuatan
catatan kemajuan belajar, yaitu berkaitan dengan kapan dan berapa kali
pemilaian hasil belajar dilakukan serta bagaimana prosedur penilaiannya;
dan (3) pengelolaan motivasional, yaitu berkaitan dengan cara-cara yang
dipakai untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.
Keller (1983; 1987) mengajukan empat jenis strategi pengelolaan
motivasional, yaitu sebagai berikut: (1) strategi pengelolaan motivasional
untuk membangkitkan dan mempertahankan perhatian (A=Attention); (2)
strategi pengelolaan motivasional untuk menciptakan revansi terhadap isi
pembelajaran (R=Relevance); (3) strategi pengelolaan motivasional untuk
menumbuhkan keyakinan/kepercayaan diri (C=Confidence); dan (4) strategi
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pengelolaan motivasional untuk menumbuhkan rasa puas (S=Satisfaction)
pada siswa terhadap pembelajaran.

Membangkitkan dan
Mempertahankan Perhatian
(A=Attention)

STRATEGI
PENGELOLAAN

Menciptakan Relevansi
(R=Relevance) terhadap Isi
Pembelajaran

MOTIVASIONAL

Menumbuhkan Keyakinan
Diri/Kepercayaan Diri
(C=Confidence) pada siswa

Motivasi
Siswa
terbangun
dan
senang

Hasil
Pemb
Maksimal

Menumbuhkan Rasa Puas
(S=Satisfaction) pada Siswa
terhadap Pembelajaran

Gambar 3: Komponen Strategi Pengelolaan Motivasional Model ARCS menurut
Andreas Kosasih

h. Hambatan-hambatan untuk Bermotivasi
Dalam bidang apapun yang digeluti seseorang, terdapat banyak faktor
yang mempengaruhi seseorang untuk mencapai keberhasilan ataupun justru
sebaliknya menemui kegagalan. Banyak teori yang telah diutarakan pada
ahli untuk meningkatkan motivasi. Namun terdapat juga hambatan yang
dihadapi oleh seseorang antara lain adalah kegagalan, kekecewaan,
ketidakpuasan. Keberhasilan seorang guru

memotivasi siswa dalam

pembelajaran dengan sempurna akan memberikan kepuasan tersendiri bagi
siswa tersebut.
Sebaliknya terdapat juga faktor-faktor yang menjadi hambatan
bermotivasi yang akhirnya mendatangkan kegagalan. Mohd Sofian Omar
Fauzee (2004: 71-79) mengidentifikasikan hambatan-hambatan
pengembangan motivasi antara

untuk

sebagai berikut: (1) kekecewaan; (2)
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kurang percaya diri; (3) sasaran/cita-cita terlalu tinggi; (4) pengaruh
lingkungan (penonton); (5) faktor guru; (6) faktor kecerdasan; (7) campur
tangan orang lain; (8) peranan orang tua; (9) faktor sosial budaya dan
tingkah laku; (10) pemikiran negatif dan keraguan; (11) hukuman; (12)
kurang persiapan mental dan fisik.
i. Teknik-teknik Memotivasi Siswa dalam Belajar
Dalam

proses

pembelajaran,

tidak

semua

guru

mampu

mengembangkan teknik memotivasi siswa. Ketidakmampuan guru dalam
mengembangkan teknik memotivasi siswa menjadi salah satu hambatan
dalam proses pembelajaran yang pada gilirannya pretasi belajar siswa
kurang optimal. Untuk itu guru perlu menguasai teknik-teknik memotivasi
siswa dalam pembelajaran, dengan harapan hasil belajar bisa maksimal.
Teknik-teknik memotivasi siswa dalam pembelajaran itu antara lain adalah
sebagai berikut.
(1) memberikan alasan-alasan mengapa siswa harus belajar dengan
sungguh-sungguh dan berprestasi sebaik-baiknya;
(2) meminta kepada siswa untuk mengungkapkan harapannya selama dan
sesudah proses dalam pembelajaran;
(3) berusaha agar siswa mengetahui mengenai tujuan dari pembelajaran;
(4) memberikan harapan kepada siswa

untuk mendapatkan pujian,

penghargaan atau hadiah atas prestasi yang diraihnya;
(5) guru perlu melakukan sesuatu yang menimbulkan kekaguman bagi para
siswa;
(6) guru perlu memperkenalkan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan
materi pembelajaran;
(7) guru

perlu

memberikan

contoh-contoh

yang

memperkenalkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip;
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(8) guru perlu memberikan dorongan kepada siswa untuk mempergunakan
pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka kuasai sebelumnya
sebagai dasar untuk memperlajari pengetahuan dan ketrampilan baru.
j. Asumsi Hasil Pengembangan Model Pembelajaran Menulis Berbasis
Motivasi ARCES
Made Wena (2009: 6-7) menguraikan, hasil pembelajaran adalah
semua aspek yang dapat dijadikan

sebagai indikotor tentang nilai dari

penggunaan model pembelajaran di bawah kondisi yang berbeda. Dalam
pembelajaran menulis Variabel hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan
menjadi tiga, yaitu: (1) keefektifan (effectiveness) dalam

pembelajaran

menulis; (2) efisiensi (efficiency) dalam pembelajaran menulis; dan (3) daya
tarik (appeal) dalam pembelajaran menulis.
C. Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat disimulasikan sebagai
berikut. Berdasarkan pada kajian pustaka dan landasan teori, pengembangan
model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES lebih efektif dan
lebih

baik

daripada

pembelajaran

menulis

konvensional.

Model

pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES lebih efektif dan lebih baik
daripada pembelajaran menulis konvensional dengan alasan bahwa dalam
model pembelajaran menulis berbasis ARCES mampu (1) menumbuhkan,
menjaga, dan membangkitkan perhatian siwa; (2) menumbuhkan kesadaran
akan manfaat/kebutuhan dari materi; (3) menumbuhkan kepercayaan diri
siswa; (4) menumbuhkan siswa rasa senang untuk melakukan kegiatan
belajar; dan (5) menumbuhkan dan

meningkatkan rasa puas dari hasil

belajar. Sebab rasa puas akan menyokong dan mendorong tumbuhnya
keinginan untuk tetap belajar. Joyfull learning

akan mengakibatkan

succesfull learning, atau sebaliknya succesfull learning akan mengakibatkan
Joyfull learning.
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Asumsi di depan didukung oleh argument berikut: dalam konteks
A=Attention (menarik perhatian) strategi pembelajaran guru menjelaskan
tujuan

pembelajaran,

guru

menjelaskan

manfaat

pengetahuan/

ketrampilan/nilai dan sikap/dan bagaimana semua itu diaplikasikan dalam
hidup, guru memberikan contoh/latihan atau tes langsung yang berhubungan
dengan kondisi siswa. Ini semua dilakukan dalam rangka menemukan
relevansi pembelajaran dengan kehidupan siswa atau R = Relevance.
Berikutnya dalam pembelajaran guru berusaha meningkatkan harapan
siswa untuk berhasil, menyusun materi atas dalam bagian-bagian/unit-unit
yang lebih kecil. Guru menyampaikan kriteria tes/ujian pada awal
pembelajaran, menggunakan strategi control, menumbuhkan kepercayaan diri
dengan kata-kata yang menyenangkan/mengenakkan serta memberikan unpan
balik. Ini semua dilakukan guru dalam rangka menumbuhkan C=Confidence
(kepercayaan diri).
Pengaplikasian unsur E = Enjoyment. Unsur-unsur tersebut adalah:
guru memahami sifat siswa (ingin tahu, kebebasan dan imajinasi), guru
mengenal siswa secara individual, guru memiliki berbagai ketrampilan, guru
mempunyai kemampuan menyadarkan siswa: pengetahuan = T, kebutuhan =
B, kemampuan = M dan kesenangan = S. Guru juga mampu mengubah
keadaan kelas dari yang biasa menjadi kelas yang menarik. Guru
menumbuhkan minat dengan menerapkan kerangka rancangan TANDUR
(tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi dan rayakan).
Guru

mampu

membangun

kebersamaan,

mempertahankan

dan

menumbuhkan daya ingat serta merangsang daya dengar siswa. Pada bagian
berikutnya guru menggunakan pujian, memberikan kesempatan kepada siswa
untuk mempraktekkan sesuatu setelah pembelajaran, dalam situasi tertentu
membandingkan prestasi siswa dengan standar tertentu. Ini dilakukan dalam
rangka menumbuhkan kepuasan atau S = Satisfaction.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Judul penelitian ini adalah pengembangan model pembelajaran menulis
berbasis motivasi ARCES (ARCES Motivasion Based) untuk siswa SMA.
Pengembangan model pembelajaran ini merupakan pengembangan dan
menyempurnaan serta aplikasi

dari model motivasi ARCS

yang

dikembangankan dalam pembelajaran oleh JM. Keller, yang diharapkan
menjadi

variasi

terhadap model-model yang sudah ada, yang bersifat

kontributif dalam pembelajaran menulis.
Merujuk pada objeknya, yaitu pengembangan model pembelajaran
menulis yang merupakan bagian dari proses pembelajaran dalam kurikulum
yang sedang berlaku, maka penelitian ini dapat diketegorikan

ke dalam

penelitian pendidikan (Sukmadinata, 2005: 23). Jika dicermati dari hakikat dan
tujuannya, yaitu pengembangan model pembelajaran menulis, yang bertitik
tolak dari

pembelajaran menulis

menyempurnakan

kualitas

menjadi

yang sudah ada, sebagai upaya
model

yang

lebih

dapat

dipertanggungjawabkan secara teoritis dan empiris, maka penelitian ini dapat
dikategorikan ke dalam penelitian pengembangan atau Research

and

Devolopment (Sukmadinata, 2005: 57, 164).
Peneliti lain seperti Borg dan Gall, dan Gall, dkk., mengkategorikan
penelitian semacam ini sebagai educational research and development dan
disingkat

RD

(1983:

772).

Metode

ini

digunakan

karena

peneliti

mengembangkan produk, yaitu buku pedoman guru: model pembelajaran
menulis berbasis motivasi ARCES, yang didalamnya memuat silabus dan RPP
pembelajaran menulis. Penelitian juga menggunakan metode kualitatif untuk
mengamati fenomena yang terjadi dan teknik yang digunakan adalah teknik
observasi partisipatif, serta metode kuantitatif untuk menguji efektivitas model.
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Dalam penelitian ini, kegiatan terpenting yang dilakukan

adalah

pengembangan model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES yang
dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang dicita-citakan dalam
kurikulum. Tujuan penelitian ini sesuai dengan tujuan yang diungkapkan Borg
dan Gall sebagai: “… to yield products that are ready for operational use in
the schools (Borg dan Gall, 1983: 772), yaitu bahwa untuk menyusun produk
yang siap untuk diterapkan di sekolah atau di kelas.
Merujuk pada kutipan di atas, maka menjadi jelas bahwa hasil akhir dari
penelitian ini berupa produk yang berupa buku pedoman guru: pembelajaran
menulis berbasis motivasi ARCES yang didalamya memuat: (a) silabus, dan
(b) RPP

yang siap dimanfaatkan oleh guru dalam mengembangkan

serangkaian pengalaman belajar siswa di kelas. Definisi research and
development serupa dikemukakan Gall, dkk. (2003: 569) sebagai berikut:
“Educational research and development is an industry-based
development model in which the findings of research are used to design
new products and procedures, which then are systematically field tested,
evaluated an refined until they meet specified criteria of effectiveness,
quality, or similar standarts”.
Gall, dkk dalam definisi di atas dinyatakan bahwa penelitian
pengembangan dirancang untuk menyusun produk atau prosedur baru yang
diujicobakan di lapangan secara sistematis, ditelaah dengan cermat dan
diperbaiki sampai hasil akhirnya memenuhi kriteria efektifitas, kualitas dan
memenuhi stándar tertentu. Karena hasil akhir atau product yang diharapkan
dari penelitian pengembangan harus memenuhi kriteria tersebut, yaitu produk
yang baru atau produk yang berbeda dari yang pernah ada, siap diaplikasikan
dan dikembangkan di lapangan, oleh sebab itu salah satu kegiatan penting
penelitian yang harus ditempuh adalah uji coba di lapangan secara sistematis
atau systematically field tested. Produk tersebut harus dievaluasi dan
disempurnakan untuk memenuhi kriteria yang ditentukan.
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B. Prosedur Penelitian
Langkah-langkah penelitian pengembangan menurut Borg-Gall (dalam
Nana Syaodih Sukmadinata, 2008: 163-191), adalah sebagai berikut.
1. penelitian Pendahuluan dan pengumpulan data melalui
information

research and

collecting) dengan cara survey pendahuluan dan studi

literature;
2. perencanaan (planning) dengan cara merumuskan tujuan, mendesain
langkah-langkah penelitian dan menguji dalam lingkup terbatas;
3. mengembangkan draf produk (develop preliminary form of product) yang
menyangkut pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran dan
instrument evaluasi;
4. uji coba lapangan awal (preliminary fiels testing) sampel terbatas. Dan
selama uji coba juga dilaksanakan pengamatan, wawancara dan pengedaran
angkat;
5. revisi hasil uji coba (main product

revision) yaitu memperbaiki atau

menyempurnakan hasil uji coba;
6. uji coba lapangan (Main

field testing), yaitu melakukan uji coba di

lapangan yang lebih luas 5 sampai 15 sekolah dengan 30 sampai 100 orang
subjek uji coba di setiap sekolah, melalui desain eksperimen;
7. penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan

(Opersional product

revision);
8. uji pelaksanaan lapangan (opersional field testing) dengan sampel yang
lebih besar 10 sampai 30 sekolah dengan melibatkan 40 sampai 200 subjek.
Pengujian dilakukan melalui angket, wawancara dan observasi serta analisis
hasil;
9. penyempurnaan produk akhir (final product revision). Penyempurnaan ini
didasarkan pada masukan dari uji pelaksanaan lapangan;
10. diseminasi dan implementasi (dessimination and implementation) yaitu
penyebarluasan dan kontrol kualitas.
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Pengembangan model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES
ini akan dilaksanakan dengan desain penelitian yang ditetapkan dalam empat
tahap, yaitu sebagai berikut.
1. tahap pendahuluan (eksplorasi);
2. tahap pengembangan model;
3. tahap pengujian model;
4. tahap diseminasi.
Sepuluh langkah penelitian

pengembangan menurut Borg Gall di atas

berfungsi sebagai masukan yang memberikan inspirasi dalam penelitian
pengembangan ini. Masing-masing dari empat tahap di atas akan dijelaskan
mengenai: tujuan, bentuk penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan
data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, serta output penelitian.
Keseluruhan

tahap

penelitian

secara

metodologis

kan/digambarkan sebagai berikut ini.
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TAHAP I
PENDAHULUAN

TAHAP II
PENGEMBANGAN MODEL
Draf Model Pembelajaran Menulis
Berbasis Motivasi ARCES

Studi Pustaka dan ekplorasi

Exper Judgeman dan perbaikan
UJI COBA TERBATAS dan perbaikan

Survei Lapangan: analisis dokumen,
wawancara, engket, observasi

Monev (peneliti, guru, dan pakar)
FGD dan Revisi

Temuan Penelitian tentang:
1. Kualitas pembelajaran menulis di
SMA.
2. Kebutuhan
akan
model
pembelajaran menulis yang lebih
yang lebih baik.
3. Analisis temuan
4. Desain draf awal (prototype)

UJI COBA LUAS: Model Pembelajaran
Menulis Berbasis Motivasi ARCES
untuk SMA yang sudah Direvisi
Monev (peneliti, guru, dan pakar
FGD dan Revisi
MODEL PEMBELAJARAN
MENULIS BERBASIS MOTIVASI
ARCES UNTUK SISWA SMA

TAHAP IV
DISEMINASI

TAHAP III
PENGUJIAN MODEL

Buku Pedoman Guru: Pembelajaran
Menulis Berbasis Motivasi ARCES
untuk SMA

Pretes
Perlakuan
Postes

Gambar 5: Prosedur Penelitian
Penulisan pada Jurnal Internasional
Produk Efektif: MODEL
PEMBELAJARAN MENULIS
BERBASIS MOTIVASI ARCES
UNTUK SISWA SMA

Gambar 4: Prodesur Penelitian
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1. Tahap Pendahuluan (studi eksplorasi)
a. Tujuan Penelitian
Tahap pendahuluan (eksplorasi) ini dilakukan untuk memperoleh
gambaran tentang implementasi pembelajaran menulis bagi siswa SMA
selama ini. Tujuan penelitian tahap ini adalah:
(1) mendeskripsikan kualitas pembelajaran menulis bagi siswa SMA
yang sedang berlaku;
(2) mendeskripsikan kebutuhan guru dan murid yang berkaitan dengan
perbaikan pembelajaran menulis bagi siswa SMA.
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pendahuluan antara lain:
studi awal di lapangan yaitu studi di sekolah-sekolah yang dijadikan
sampel penelitian dan studi literatur.
b. Strategi Penelitian
Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripstif
kualitatif.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan informasi seluas-

luasnya, sedalam-dalamnya, dan seakurat mungkin tentang kualitas
model yang telah ada dalam kepentingannya untuk pengembangan
model. Model yang telah ada dalam penelitian ini adalah model motivasi
ARCES menurut J.M. Keller yang kemudian akan diimplementasikan
dalam pembelajaran menulis.
c. Tempat dan Waktu Penelitian
Tahap pendahuluan (studi eksplorasi) ini dilaksanakan di SMA
negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Sragen. SMA Negeri dan
swasta di Kabupaten Sragen berjumlah 21 sekolah dan eksplorasi
dilakukan di 10 (sepuluh) SMA yaitu: SMAN 1 Sragen, SMAN 2 Sragen,
SMAN 3 Sragen, SMAN 1 Gondang, SMAN 1 Sambungmacan, SMAN
1 Tangen, SMA Saverius Karangmalang, SMA Muhammadiyah 1
Sragen, SMA Kristen Karangmalang dan SMA PGRI Karangmalang.
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Pemilihan tempat tersebut berdasarkan pertimbangan karakteristik, tipe
dan kondisi sekolah yang sangat berbeda. Waktu penelitian bulan
Pebruari sampai bulan Mei 2011.
d. Jenis dan Sumber Data
Data penelitian eksplorasi ini adalah sejumlah informasi tentang hal
ikhwal model pembelajaran menulis yang telah digunakan pada siswa
SMA dan efektivitasnya dalam pencapaian keterampilan menulis bagi
siswa SMA. Data ini dikumpulkan dari beberapa subjek berikut.
Dalam tahap pendahuluan (eksplorasi) ini, subjek penelitian adalah
sebagai berikut.
(1) Responden, yaitu guru pengajar bahasa Indonesia di SMA, siswa
yang diajar guru tersebut, kepala sekolah, dinas pendidikan dan
pihak-pihak lain yang akan ditentukan kemudian.
Dari para responden ini ditemukan dua permasalahan pokok,
yaitu: Pertama jenis dan kualitas model pembelajaran menulis di
SMA, yang meliputi: (a) kualifikasi pendidikan guru bahasa
Indonesia di SMA; (b) kurikulum dan penyusunan silabus; (c)
pemilihan materi pembelajaran menulis; (d) implementasi prosedur
pembelajaran menulis; (e) ketersesiaan dan penggunaan media
pembelajaran menulis, dan (f) penilaian pembelajaran menulis.
Kedua analisis kebutuhan guru dalam pembelajaran menulis di
SMA untuk mengembangkan model pembelajaran berbasis motivasi
ARCES. Kebutuhan dan permasalahan guru meliputi: (a) kebutuhan
guru terhadap pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES, dan
(c) pemahaman guru terhadap model pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES.
(2) Peristiwa, yaitu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di beberapa
SMA. Dari latar belakang kualifikasi pendidikan yang beragam
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dengan pengalaman mengajar dan masa kerja yang berbeda-beda.
Maka persepsi guru tentang pembelajaran menulis sangat beragam.
(3) Analisis dokumen yang meliputi: silabus, RPP, materi ajar, media
pembelajaran, metode alat evaluasi, dan dokumen lain yang relevan
dengan penyelenggaraaan pembelajaran bahasa Indonesia. Dari
analisis dokumen, penulis menemukan kesimpulan bahwa daalam
pembelajaran menulis untuk siswa SMA diperlukan variasi model
pembelajaran yang bisa meningkatkan dan membangun motivasi
belajar, serta mampu menumbuhkan rasa senang melakukan kegiatan
belajar.
e. Teknik Pengumpulan Data
Pada tahap studi awal (eksplorasi) penelitian ini, teknik
pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut.
(1) Wawancara mendalam dengan nara sumber. Wawancara difokuskan
pada lingkup model pembelajaran menulis yang akan dieksplorasi
untuk mengungkap semua masalah yang terkait dengan model
pembelajaran menulis dan implementasinya bagi siswa SMA. Agar
wawancara terarah, digunakan chek list atau interview guide yang
mengacu pada pengembangan masalah penelitian.
(2) Pengamatan secara aktif terhadap kegiatan pembelajaran menulis
yang berlangsung.
(3) Analisis dokumen, yaitu analisis terhadap materi ajar, RPP, media,
metode dan alat evaluasi dalam proses pembelajaran menulis serta
dokumen lain yang terkait.
f. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Pertanggungjawaban keabsahan data diperoleh melalui triangulasi,
pengecekan anggota, dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi.
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(1) Triangulasi
Menurut Sutopo (2002: 79) di antara beberapa model
triangulasi yang digunakan adalah triangulasi data atau triangulasi
sumber. Cara ini mengarahkan peneliti agar dapat mengumpulkan
data menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya data
yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali
dari beberapa sumber data yang berbeda. Dengan demikian apa yang
diperoleh dari sumber yang satu, bisa lebih teruji kebenarannya
bilamana dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari
sumber lain yang berbeda, baik kelompok seumber sejenis maupun
yang berbeda jenisnya (Basuki: 2011: 143-144).
Misalnya seorang guru SMA ketika diwawancarai peneliti,
apakah setiap harinya menyiapkan RPP, maka apabila guru tersebut
menjawab “ya”, maka peneliti harus menanyakan ada tidaknya bukti
fisik yang berupa RPP. Selain itu, jawaban guru tersebut harus dicek
ke Kepala Sekolah dan kepada guru lainnya untuk mengetahui
kebenaran jawaban guru tersebut.
(2) Pengecekan anggota (member check)
Pengecekan anggota berarti mengumpulkan para peserta yang
ikut menjadi sumber data dan mengecek kebenaran data dan
interpretasinya. Hal ini dilakukan dengan cara: (a) penilaian
dilakukan

oleh

responden;

(b)

mengoreksi

kekeliruan;

(c)

menyediakan tambahan informasi secara sukarela; (d) memasukkan
responden dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan untuk
mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data; dan (e) menilaai
kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan (Moleong, 2010:
336-337).
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Pengecekan anggota ini dilakukan peneliti secara formal
maupun nonformal. Pengecekan formal dilakukan dalam bentuk
diskusi dengan anggota yang terlibat. Dalam diskusi pada umumnya
diperoleh banyak tanggapan, masukan, dan kritikan. Oleh sebab itu
peneliti perlu mendengarkan dan mencatatnya sebagai bahan
penafsiran pada nantinya.
(3) Pemeriksaan sejawat melalui diskusi
Pemeriksaan sejawat dilaksanakan dengan cara mengekspos
hasil sementara yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan temanteman sejawat. Tujuannya adalah: (a) agar peneliti tetap
mempertahankan sikap terbuka dan jujur; serta (b) memberikan
kesempatan untuk memulai menjajaki dan menguji pemikiran
peneliti (Basuki, 2011: 145).
Dengan demikian pemeriksaan teman sejawat berarti
pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan rekanrekan yang dipandang memiliki pengetahuan tentang masalah yang
sedang

diteliti,

sehingga

bersama

mereka

peneliti

dapat

mendiskusikan persoalan-persoalan yang dihadapi.
g. Teknik Analisis Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data nonnumerik,
yaitu berbentuk perilaku dan bahasa lisan. Analisis data yang dilakukan
adalah dengan analisis kualitatif interaktif. Prosedur yang disarankan oleh
Milles dan Huberman (1984: 239) adalah: (1) pengumpulan data (focusing
the collection data); (2) redusi data (analysis during data collection, within
site analysis. Cross site analysis); (3) focus group disccution, dan (4)
penyajian data (matrix displays some general suggestion); serta (5)
penarikan simpulan (drawing and verivying conclusions). Analisis
dilanjutkan dengan penarikan simpulan berdasarkan pada tema-tema yang
menjadi fokus eksplorasi.
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Model analisis interaktif tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.
1. Pengumpulan
Data
2. Reduksi Data

i.

3. FGD

4. Sajian Data

5. Penarikan Simpulan
Gambar 5: Model analisis Interaktif

Keterangan:
: Arah interaksi
: Komunikasi dua arah diadaptasi dari (Sutopo, 2002:
120)
h. Output Penelitian
Output dari tahap pendahuluan ini adalah draf (prototype) model
pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES untuk siswa SMA yang
telah memperoleh validasi dari pakar pendidikan bahasa Indonesia dan
pakar teknologi pendidikan.
2. Tahap Pengembangan Model
a. Tujuan Penelitian
Tujuan tahap ini adalah mengembangkan prototipe (draf awal)
model menjadi model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES
untuk siswa SMA yang meliputi: (1) mendeskripsikan hasil pengembangan prototipe (draf awal) model menjadi model pembelajaran
menulis berdasarkan penilaian ahli; (2) mendeskripsikan hasil pengembangan

dan perbaikan model pembelajaran menulis berbasis

motivasi ARCES untuk siswa SMA berdasarkan uji coba terbatas; (3)
mendeskripsikan

hasil

pengembangan

dan

perbaikan

model

pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES untuk siswa SMA
berdasarkan uji coba luas.
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b. Mekanisme Pengembangan Model
Pengembangan model ini dilakukan dengan cara mengujicobakan
model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES untuk siswa SMA
dalam setting terbatas dan dalam setting lebih luas.
1) Uji coba dalam setting terbatas.
2) Uji coba dalam setting lebih luas
Uji coba model pengembangan pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES dalam setting terbatas dan uji coba luas dimonitoring
dan dievaluasi oleh peneliti, guru dan pakar, serta diadakan revisi model,
sampai model dianggap baik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
c. Tempat dan Waktu Pengembangan Model
1) Kegiatan uji coba terbatas draf awal model pembelajaran menulis
berbasis motivasi ARCES dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sragen.
Sementara itu waktu penelitian dilaksanakan tanggal 20 Juli sampai
tanggal 10 Agustus 2011.
2) Kegiatan uji coba luas dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gondang,
SMA Negeri 1 Sambungmacan, dan SMA Negeri 3 Sragen, pada
tanggal 15 Agustus sampai 30 September 2011.
d. Pelaksana Uji Coba Model
Pelaksana uji coba model pada tahap pengembangan model ini
adalah pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan model yaitu:
1) Siswa sebagai subjek penelitian pada uji coba setting terbatas adalah
dua kelas pada siswa SMA Negeri 1 Sragen berjumlah 64 siswa
dengan rincian: 32 siswa kelas XI A 5 sebagai kelompok kontrol yang
diajar

dengan

menggunakan

pembelajaran

menulis

secara

konvensional, dan 32 siswa kelas XI A 6 sebagai kelompok
eksperimen yang diberi perlakuan pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES. Sementara itu pada uji coba dalam setting luas tiga
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SMA yaitu: SMA Negeri 1 Gondang, SMA Negeri 1 Sambungmacam,
dan SMA Negeri 3 Sragen. Masing-masing sekolah diambil dua kelas,
satu kelas sebagai kelas kelompok kontrol yang diajar dengan
menggunakan menulis secara konvensional, dan satu kelas kelompok
eksperimen yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran
menulis berbasis motivasi ARCES.
Subjek penelitian ini ditentukan secara purposive berdasarkan
kondisi akademik sekolah dan kondisi guru. Kondisi akademik yang
dimaksudkan adalah bahwa subjek penelitian bersekolah pada institusi
yang berkualifikasi sama, baik berkenaan dengan kurikulum, guru,
siswa, sarana, dan fasilitas pembelajaran lainnya, meskipun status
sekolah berbeda yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta.
2) Guru adalah mereka yang secara khusus melaksanakan pembelajaran
menulis berbasis motivasi ARCES, yaitu guru bahasa Indonesia kelas
XI SMA Negeri 1 (untuk uji coba setting terbatas), guru bahasa
Indonesia kelas XI SMA Negeri 1 Gondang, SMA Negeri 1
Sambungmacan, dan SMA Negeri 3 Sragen (untuk uji coba setting
lebih luas). Kesediaan guru dalam uji coba terbatas dan uji coba luas
sangat diperlukan, sebab guru berperan sebagai mitra yang akan
melaksanakan pembelajaran, di samping berperan sebagai narasumber
primer dan rekan dalam berdiskusi.
3) Peneliti adalah sebagai pengamat dalam proses pembelajaran yang
mengimplementasikan prototipe model pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES yang ditentukan.
4) Pakar dilibatkan dalam memberikan masukan dan memberikan
penilaian atas kelayakan model pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES sejak awal. Pakar-pakar tersebut adalah (1) Prof. Dr.
Andayani, M. Pd, pakar pendidikan bahasa Indonesia. Saat ini
Andayani menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id
library.uns.ac.id

Bahasa

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
77

Indonesia

pada

jenjang program

Strata

2

Program

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2) Dr. Nunuk
Suryani, M. Pd, pakar teknologi pendidikan. Saat ini Nunuk Suryani
menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Teknologi Pendidikan
pada jenjang program Strata 2 Program Pascasarjana Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
e. Monitoring dan Evaluasi Draf Awal Model
Monitoring dan evaluasi model

dengan cara: pengamatan

berperanserta (participant observation), wawancara mendalam (in-depth
interviewing), analisis dokumen (document analysis), diskusi kelompok
terfokus (focus group discussion).
f. Perevisian Draf Awal Model
Setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi melalui pengamatan
berperanserta (participan observation), wawancara mendalam (in-depth
interviewing), analisis dokumen (documen analysis) dan diskusi terfokus
(focus group discussion) peneliti mengadakan revisi terhadap draf model
dengan tujuan untuk menyempurnakan menjadi model yang lebih baik
dan lebih sempurna.
g. Output Penelitian
Output penelitian tahap pengembangan model adalah model
pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES untuk siswa SMA
berdasarkan hasil uji coba terbatas dan uji coba luas, setelah diadakan
revisi model, sampai model dianggap baik berdasarkan kriteria yang
ditetapkan.
3. Tahap Pengujian Model
a. Tujuan Penelitian
Tahap pengujian model bertujuan untuk mengetahui keefektifan
model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES untuk siswa
SMA, dengan mendeskripsikan perbedaan kompetensi menulis siswa
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SMA yang diajar menggunakan model pembelajaran menulis berbasis
motivasi

ARCES

dan

siswa

yang

diajar

menggunakan

model

pembelajaran menulis secara konvensional berbasarkan nilai postes.
b. Rumusan Masalah
Masalah dari tahap pengujian model ini dapat dirumuskan sebagai
berikut: apakah ada perbedaan kompetensi menulis antara siswa yang
diajar menggunakan model pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES dengan siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran
menulis secara konvensional.
c. Jenis dan Rancangan Penelitian (Eksperimen)
Jenis dan rancangan penelitian (eksperimen) dilakukan dengan
melakukan eksperimentasi terhadap model. Eksperimen dilakukan untuk
menguji keefektivan model pembelajaran menulis

berbasis motivasi

ARCES untuk siswa SMA. Terkait dengan pengujian model tersebut,
maka metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen
dengan rancangan penelitian Before-Alter Research Design (Chistensen,
1978: 179).
Dalam penelitian ini dibandingkan dua kelompok, yang terdiri dari
1 (satu) kelompok kontrol dan 1(satu) kelompok eksperimen yang
sebelum pelaksanaan treatment pada kedua kelompok tersebut samasama diberi pretes. Untuk selanjutnya kelompok kontrol tetap
menggunakan pembelajaran menulis
sekolah

yang

bersangkutan

yang biasanya digunakan di

(pembelajaran

konvensional)

yang

selanjutnya disebut kelompok I, sedangkan kelompok eksperimen diberi
perlakuan berupa pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES yang
selanjutnya disebut kelompok II. Masing-masing kelompok (kelompok
kontrol dan kelompok eksperimen)

diberi perlakuan selama 12

(duabelas) kali pertemuan pada kelompok siswa dan sekolah yang telah
ditentukan.
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Dalam penelitian ini kedua kelompok sebelum dilaksanakan (awal
penelitian)

pembelajaran

pembelajaran (penelitian)

diadakan

pretes

dan

pada akhir

kedua kelompok yang berdiri kelompok

kontrol (kelompok I) dan kelompok eksperimen (kelompok II) diadakan
postes. Hasil postes akan memberikan gambaran tentang perbedaan hasil
atau nilai pretes dan nilai postes kedua kelompok tersebut (Chistensen,
1978: 177).
Desain eksperimen dalam penelitian ini dapat divisualisasikan
sebagai berikut.
Dari populasi ke:
1*

2*

……………. K

Data hasil Y11

Y21

……………….

Yk1

Y12

Y22

………………

Yk2

pre tes

Y12

Jumlah

Y1n1

Y2n2

J1

J2

……………. Yknk
………………..

Jk

Rata-rata
Gambar 6: Desain ekperimen Pembelajaran
Menulis
(konvensional) Vs
Pembelajaran Menulis Berbasis Motivasi ARCES (Diadaptasi dari
Sudjana, 1989: 303).

Dari visualisasi desain di atas dapat diketahui bahwa kelompok
eksperimen maupun kelompok kontrol memiliki karakteristik yang sama
atau merupakan sampel random. Dikatakan demikian karena sampel
tersebut diambil secara acak atau random. Dalam desain ini kelompok
tersebut disebut kelompok random (R) yang diberi pretes dengan tes
yang sama. Kemudian kelompok eksperimen diberi pembelajaran
menulis berbasis motivasi ARCES.
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Sementara itu kelompok kontrol menggunakan pembelajaran yang
pada biasanya dilaksanakan (pembelajaran konvensional). Pada akhir
treatment kedua R diberi postes dengan alat ukur yang sama. Rerata hasil
yang dihasilkan diperbandingkan berdasarkan selisih hasil postes
kemudian dikurangi selisih hasil pretes.
d. Tempat dan Waktu Penelitian
Lokasi pengujian model pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES yang terpilih adalah: (1) SMA Negeri 2 Sragen, (2) SMA PGRI
Karangmalang, dan (3) SMA Muhammadiyah 1 Sragen. Penelitian
dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 3 Oktober 2011 sampai
tanggal 2 Desember 2011.
e. Subjek Penelitian (populasi, sampel, dan sampling)
Subjek penelitian ini adalah siswa SMA yang ada di Kabupaten
Sragen. Jumlah subjek untuk mengujian model pembelajaran menulis
berbasis motivasi ARCES ditetapkan di 3 SMA.
Teknik penarikaan sampel sampel ditetapkan dengan cluster
random sampling digunakan untuk memilih secara acak kelas yang akan
dipilih sebagai subyek. Sampel yang dipilih perlu diketahui terlebih
dahulu karakteristiknya dengan cara studi pendahuluan, sehingga sampel
yang dipilih relevan dengan tujuan dan masalah penelitian. Moleong
(2005: 224-225) menyatakan bahwa keputusan tentang penentuan
sampel, besarnya dan strategi sampling pada dasarnya bergantung pada
satuan kajian. Terkadang satuan kajian bersifat individu seperti siswa,
guru, orangtua siswa, kepala sekolah, dan sebagainya. Jika seseorang
ditetapkan sebagai satuan kajian, maka pengumpulan data dipusatkan di
sekitarnya. Berkaitan dengan satuan kajian, yang dikumpulkan ialah apa
yang

terjadi

dalam

kegiatannya,

apa

bagaimanaa sikapnya dan lain sebagainya.
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Atas dasar uraian di atas, maka sampling pengujian model
pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES yang terpilih adalah (1)
SMA Negeri 1 Gondang, (2) SMA Negeri 1 Sambungmacan, dan (3)
SMA Negeri 3 Sragen. Pada setiap SMA yang dipilih sebagai sampel,
dipilih dua kelas yang masing-masing diberlakukan sebagai kelas kontrol
(diajar menggunakan model pembelajaran menulis secara konvensional)
dan kelas eksperimen (diajar dengan menggunakan model pembelajaran
menulis berbasis motivasi ARCES).
SMA Negeri 1 Gondang yang dijadikan kelas kontrol (yang diajar
menggunakan pembelajaran menulis secara konvensional) adalah kelas
XI A 4 berjumlah 37 siswa, sedangkan kelas eksperimen (yang diajar
menggunakan model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES)
adalah kelas XI A 5 berjumlah 37 siswa. SMA Negeri 1 Sambungmacan
yang dijadikan kelas kontrol (yang diajar menggunakan pembelajaran
menulis secara konvensional) adalah kelas XI S 2 berjumlah 17 siswa,
sedangkan kelas eksperimen (yang diajar

menggunakan

model

pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES) adalah kelas XI S 3
berjumlah 17 siswa. Sedangkan di SMA Negeri 3 Sragen yang dijadikan
kelas kontrol (yang diajar menggunakan pembelajaran menulis secara
konvensional) adalah kelas XI A 1 berjumlah 27 siswa, sedangkan kelas
eksperimen (yang diajar menggunakan model pembelajaran menulis
berbasis motivasi ARCES) adalah kelas XI A 2 berjumlah 27 siswa.
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Kelas Eksperimen
(diajar menggunakan model
pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES)
SMA
SMA
SMA
Negeri 1 Negeri 1
Negeri 3
Gondang SambungSragen
macan
Kelas
Kelas
Kelas

Kelas Kontrol
(diajar menggunakan
pembelajaran menulis secara
konvensional)
SMA
SMA
SMA
Negeri 1
Negeri 1 Negeri 3
Gondang Sambung- Sragen
macan
Kelas
Kelas
Kelas

XI A 5

XI S 3

XI A 2

XI A 4

XI S 2

XI A 1

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

siswa

siswa

siswa

siswa

siswa

siswa

37

17

27

37

17

27

Gambar 7: Keadaan kelas eksperimen dan kelas kontrol subyek penelitian

Secara keseluruhan, jumlah siswa SMA yang terlibat dalam
penelitian untuk pengujian model ini sebanyak 162 siswa. Menurut
Tabachnick dan Fidell (1983: 78) untuk berbagai tujuan penelitian,
ukuran sampel antara 100 – 200 sudah cukup baik, jika subjek-subjeknya
homogin dan jumlah vaeriabel yang diteliti tidak begitu banyak.
f. Teknik Pengumpulan Data
Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa daftar
chek (chek-list) tentang kemampuan menulis siswa yang diisi oleh guru,
serta instrumen berupa tes kemampuan menulis siswa. Tes diberikan
sebelum pemberian perlakuan (pretest) dan setelah pemberian perlakuan
(post-test) dengan materi yang sama.
Tes disusun dengan memperhatikan kriteria tes yang baik sesuai
untuk siswa SMA, khususnya yang terkait dengan validitas dan
reliabilitas.

Pemberian

mengungkap

hasil

menggunakan

dua

kedua

tes

pemerolehan
model

tersebut

dimaksudkan

kemampuan

pembelajaran
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pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES (pada kelompok
eksperimen) dan model pembelajaran menulis secara konvensional yang
digunakan oleh guru SMA selama ini (pada kelompok kontrol).
g. Teknik Analisis Data
1) Uji Persyaratan Analisis
a) Uji Normalitas
Ubahan yang akan diuji sebenarnya adalah skor kemampuan
siswa dalam menulis. Uji normalitas digunakan untuk menguji
data tersebut normal atau tidak. Untuk pengujian ini digunakan
teknik uji Lilliefors (Lo) pada taraf signifikasi a = 0.05 (Sudjana,
1996: 446-448). Kriteria yang digunakan adalah jika Lo < Lt, maka
data memiliki distribusi normal.
b) Uji Keseimbangan
Setelah diadakan pengujian persyaratan analisis data. Pada
tahap berikutnya yaitu membandingkan

nilai suatu variabel

dependen antar kelompok yang ditentukan oleh kategori suatu
variabel independen. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada
tidaknya signifikansi antar kelompok tersebut. Variabel dependen
yang dibandingkan adalah nilai tes, sedangkan variabel independen
yang mengkategorikan adalah jenis tes. Dalam hubungan ini jenis
tes yang dimaksud adalah pretes dan postes. Model pembelajaran
yang

dianalisis

adalah

pembelajaran

menulis

kovensional

(kelompok A), dan model pembelajaran menulis berbasis motovasi
ARCES (kelompok B).
Nilai tes sebagai variabel dependen diukur dengan skala
numerik. Dengan demikian metode analisis data yang digunakan
adalah Uji t (Independent Samples t-tes) untuk membandingkan
dua kelompok yaitu berdasarkan jenis tes dan model pembelajaran.
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Uji Anova (one way anova) satu jalur dengan sel tidak sama, untuk
membandingkan dua kelompok (kelompok A dan B).
Senada dengan uraian di atas dalam teknik análisis data ini
menggunakan

anava

satu arah (Sudjana, 1989: 302-307).

Berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang signifikansi
berbedaan model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES,
maka análisis perbandingan antara hasil pembelajaran menulis
konvensional, dengan model pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES akan tepat apabila menggunakan teknik tersebut.
c) Uji Homogenitas
Uji homogenitas digunakan untuk menguji kesamaan varian
antara dua kelompok atau lebih yang dibandingkan. Untuk menguji
homogenitas varian populasi digunakan uji

Bartlett pada taraf

signifikansi a = 0.05 (Sudjana, 1996: 261-263). Kriteria pengujian
yang digunakan apabila harga χ2 hitung lebih kecil dari χ 2
pada taraf signifikansi a = 0.05

pada tabel

yang berarti data bersifat

homogen.
h. Hipotesis
Setelah diadakan pengujian persyaratan analisis data yaitu uji
normalitas dan uji homogenitas, berikutnya adalah pengajuan hipotesis.
Berdasarkan landasan teori di atas, maka dapat diajukan hipotesis
penelitian tahap pengujian sebagai berikut: kompetensi menulis berbasis
motivasi ARCES lebih baik dibandingkan dengan kompetensi menulis
secara konvensional.
i. Output Penelitian
Output dari tahap pengujian ini adalah buku panduan guru:
Pembelajaran Menulis Berbasis Motivasi ARCES untuk Siswa SMA yang
telah teruji secara proses dan produk. Dari sisi proses, model
pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES dapat diterapkan dengan
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baik, dan dari segi produk model pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES dapat memberikan efek positif terhadap prestasi siswa.
4. Tahap Diseminasi Hasil Penelitian
Diseminasi hasil penelitian ini dilakukan dengan cara:
a. Penerbitan buku berskala nasional (ber ISBN)
b. Penulisan (publikasi) hasil penelitian pada jurnal internasional
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