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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Di dalam bab ini dideskripsikan temuan-temuan hasil penelitian yang
didapatkan dari seluruh tahapan penelitian. Temuan-temuan hasil penelitian ini
meliputi: (a) temuan hasil penelitian tahap pendahuluan (eksplorasi); (b)
temuan tahap pengembangan model; (c) temuan tahap pengujian model; (d)
pembahasan; dan (e) sosialisasi model pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES untuk SMA. Masing-masing temuan hasil dapat diikuti dalam deskripsi
berikut ini.
A. Hasil Penelitian Tahap Pendahuluan (studi eksplorasi)
Hasil penelitian pendahuluan ini diperoleh melalui observasi, wawancara,
angket, dan dokumentasi terkait dengan pembelajaran menulis dalam bahasa
Indonesia pada siswa

SMA di Kabupaten Sragen. Penulis menemukan

permasalah pokok dalam pembelajaran, yaitu: (1) indikator kualitas
pembelajaran menulis di SMA; (2) kebutuhan pembelajaran menulis untuk guru
dan siswa; (3) pembahasan hasil penelitian tahap pendahuluan; dan (4)
penyusunan draf awal model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES
untuk siswa SMA.
1. Kualitas Pembelajaran
Guru yang kreatif, profesional dan menyenangkan harus memiliki
konsep dan strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Beberapa
cara

untuk

meningkatkan

kualitas

pembelajaran

antara

lain:

(a)

mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik, (b) mengembangkan
kreativitas, (c) mendisiplinkan peserta didik, (d) membangkitkan motivasi
belajar, (e) memecahkan masalah, (f) mendayagunakan sumber belajar, dan
(g) melibatkan masyarakat dan pebelajaran (Mulyasa, 2009: 161).
Sementara itu Surakhmad (1986:7) menguraikan indikator kualitas
pembelajaran dapat diukur dari: (a) partisipasi peserta didik, (b) peran
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guru, (c) sarana pembelajaran, (d) suasana pembelajaran, dan (e) hasil.
Semua indikator tersebut harus saling mendukung dalam sebuah sistem
kegiatan pembelajaran yang bermutu.
(a) Partisipasi peserta didik
Peserta didik dalam proses pembelajaran harus memiliki sikap
mandiri, ketahanan fisik dan mental dalam belajar, semangat
mencari ilmu yang tinggi, bersungguh-sungguh dalam belajar, dapat
belajar secara mandiri, dan memiliki sifat proaktif dalam berpartisipasi
sehingga dengan mudah dapat berkomunikasi dengan yang lain untuk
mendapatkan ilmu.
(b) Peran guru
Pembelajaran yang berkualitas

dihasilkan oleh guru yang

berkualitas pula. Kecakapan guru dalam mengelola proses pembelajaran
menjadi inti persoalannya. Pembelajaran yang berkualitas akan
bermuara pada kemampuan guru dalam proses pembelajaran. Secara
sederhana kemampuan yang harus dimiliki oleh guru yaitu kemampuan
merencanakan pembelajaran, proses pembelajaran, serta evaluasi
pembelajaran.

Kualitas

pembelajaran

adalah

ukuran

yang

menunjukkan seberapa tinggi kualitas interaksi guru dengan siswa
dalam

proses

pembelajaran

dalam

rangka pencapaian

tujuan

tertentu. Proses interaksi ini dimungkinkan karena manusia merupakan
mahluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehiduannya. Guru
adalah pelaksana utama penerapan pembelajaran. Ciri pengorganisasian
pembelajaran adalah: (1) Guru melakukan siklus pembelajaran mulai
dari persiapan, presentasi, interaksi dan refleksi dengan pendekatan
pedagogis. (2) Menetapkan sasaran pembelajaran, memperkirakan
waktu dan menginformasikan prasyarat ketrampilan serta memonitor
pemahaman siswa. (3) Melakukan proses pembelajaran.
commit to user

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

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
88

Adapun proses pembelajaran tersebut mencakup: (1) pembelajaran yang mengacu pada tujuan pembelajaran yang di baca
dari lingkup dan urutan pembelajaran yang ada pada kurikulum, (2)
menggunakan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan tujuan/sasaran pembelajaran, (3) memberikan umpan balik yang humanis
dan akademis dengan segera, (4) memaksimalkan perilaku dalam bertugas dan menggunakan waktu dengan efektif, (5 )
menerapkan berbagai alternatif strategi belajar mengajar, (6) menetapkan acuan patokan untuk tes, (7) menyiapkan pembelajaran remedial,
tes ulang, dan kunci jawaban, serta (8) menyediakan glosari untuk
istilah teknis, akronim, kepanjangan istilah (9) melakukan evaluasi.
(c) Suasana Pembelajaran
Pembelajaran yang berkualitas juga harus mempunyai daya tarik
yang kuat, indikatornya meliputi: kesempatan belajar yang tersebar dan
karena itu mudah dicapai dan diikuti, isi pendidikan yang mudah dicerna
karena telah diolah sedemikian rupa, kesempatan yang tersedia yang
dapat diperoleh siapa saja pada setiap saat diperlukan. Pesan yang
diberikan pada saat dan peristiwa yang tepat, keterandalan yang tinggi,
keanekaragaman sumber baik yang dengan sengaja dikembangkan
maupun yang sudah tersedia dan dapat dipilih serta dimanfaatkan untuk
kepentingan belajar. Suasana yang akrab, hangat, menyenangkan dan
merangsang pembentukan kepribadian peserta didik.
(d) Sarana pembelajaran
Dalam khazanah peristilahan pendidikan sering disebut istilah
sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam bahasa Inggris sarana dan
prasarana itu disebut dengan facility (facilities). Jadi, sarana dan
prasarana pembelajaran akan disebut learningl facilities. Sebutan itu
jika diadopsi ke dalam bahasa Indonesia akan menjadi fasilitas
pembelajaran. Fasilitas pembelajaran artinya segala sesuatu (alat dan
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barang) yang memfasilitasi (memberikan kemudahan) dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
Erat terkait dengan sarana dan prasarana pembelajaran itu, dalam
daftar istilah pembelajaran dikenal pula sebutan (teaching aids), yaitu
segala macam peralatan yang dipakai guru untuk membantunya memudahkan melakukan kegiatan mengajar. Alat bantu pembelajaran

ini

yang pas untuk disebut sebagai sarana pembelajaran.
Dalam

proses

pembelajaran,

guru

membutuhkan

sarana

pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Selain kemampuan guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, dukungan
dari sarana pembelajaran sangat penting dalam membantu guru.
Semakin lengkap dan memadai sarana pembelajaran yang dimiliki
sebuah sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya
sebagai tenaga pendidikan. Sarana pembelajaran harus dikembangkan
agar dapat menunjang proses dan hasil belajar mengajar.
(e) Hasil belajar
Produktivitas pada dasarnya adalah keadaan atau proses yang
memungkinkan diperolehnya hasil yang lebih baik dan lebih banyak.
Produktivitas pembelajaran dapat mengandung arti: perubahan proses
pembelajaran (dari menghafal dan mengingat ke menganalisis dan
mencipta), penambahan masukan dalam proses pembelajaran (dengan
menggunakan berbagai macam sumber belajar), peningkatan intensitas
interaksi peserta didik dengan sumber belajar, atau gabungan ketiganya
dalam kegiatan belajar-pembelajaran sehingga menghasilkan mutu yang
lebih baik, keikutsertaan dalam pendidikan yang lebih luas, lulusan lebih
banyak, lulusan yang lebih dihargai oleh masyarakat, dan berkurangnya
angka putus sekolah.
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2. Kebutuhan Model Pembelajaran Menulis untuk Guru dan Siswa
a. Pemahaman Guru SMA terhadap Model Pembelajaran
Berdasarkan temuan di lapangan diketahui bahwa para guru bahasa
Indonesia telah memiliki pemahaman tentang model-model pembelajaran.
Variasi model pembelajaran bahasa Indonesia secara khusus aspek
menulis juga sudah banyak diketahui oleh para guru. Namun demikian
penguasaan terhadap model-model pembelajaran berbeda-beda antara
guru yang satu dengan guru lainnya.
Dari temuan tersebut juga diketahui, bahwa model-model
pembelajaran menulis yang digunakan para guru sangat beragam. Model
umum yang digunakan dalam pembelajaran adalah model tematik sesuai
anjuran kurikulum 2004. Selain itu para guru masih memerlukan model
lain yang dapat dimanfaatkan untuk membuat variasi dalam pembelajaran
dan model yang secara efektif dapat meningkatkan hasil belajar.
b. Kebutuhan Guru SMA terhadap Pembelajaran Menulis yang Lebih Baik
Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa pada umumnya guru
bahasa Indonesia sudah sangat mengenal dan menguasai pembelajaran
menulis. Mereka mengenal dan menguasai, karena menulis merupakan
salah satu jenis menulis yang harus diajarkan kepada para siswa SMA,
dan menulis menjadi salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh
siswa.Namun demikian para guru sangat membutuhkanpemahaman yang
mendalam terkait dengan hakikat menulis, dan hal-hal yang terkait.
Hal-hal yang terkait dengan menulis antara lain: (1) pengertian
menulis;(2) jenis-jenis menulis; (3) syarat menjadi penulis yang baik; (4)
faktor kebahasaan dalam tulisan; (5) ciri-ciri tulisan yang baik; (6) aspek
yang dinilai dan indikator kemampuan menulis; (7) pembiasaan
kemampuan menulis; dan (8) manfaat menulis. Semuanya hal diatas
sangat dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan model
pembelajaran menulis yang belih baik.
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3. Pembahasan Hasil Penelitian Tahap Eksplorasi
a. Kualitas Pembelajaran Menulis dan Pengaruhnya terhadap Prestasi
Pembelajaran
(1) Kualitas Pendidikan Guru
Kualifikasi pendidikan guru bahasa Indonesia SMA dapat
ditinjau dari latar belakang pendidikannya.

Dari data angket

sebanyak 105 guru bahasa Indonesia SMA sebagian besar lulusan
sarjana strata satu sebanyak 80,95 %, disusul lulusan sarjana strata
dua 14,28%. Apabila hal ini dikaitkan dengan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009, kualifikasi
pendidikan tersebut tergolong dalam kategori kualifikasi dan
kompetensi yang sangat memenuhi syarat sebagai tenaga pendidik
yang layak. Hal ini mengacu pada Undang-undang RI Nomor 14
tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 8 disebutkan bahwa guru
wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi
pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lebih lanjut
ditegaskan pada pasal 9 bahwa kualifikasi akademik diperoleh
melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma
IV.
Hal tersebut sesuai dengan pendapat Lilis Suryani dalam
penelitiannya (2007: 42) yang menyatakan bahwa pendidikan yang
berkualitas baik sangat ditentukan oleh kualifikasi penidikan
sumber daya manusianya. Pendampingan dan bimbingan orang
dewasa merupakan kontribusi yang positif untuk menstimulus
secara tepat agar kemampuan anak berkembang secara maksimal
(Basuki, 2011: 223). Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan
bahwa kualifikasi pendidikan guru merupakan faktor penting yang
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harus diperhatikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di
sekolah.
Secara kuantitas jumlah guru yang mengajar di SMA jauh
lebih sedikit dibandingkan dengan guru yang mengajar di jenjang
pendidikan dasar (SD dan SMP). Hal tersebut didukung oleh fakta
bahwa jumlah SMA lebih kecil dibandingkan dengan jumlah SMP
apalagi jumlah SD di negeri ini. Khusus bagi guru yang belum
memenuhi kualifikasi pendidikan sarjana strata satu (S1) atau
diploma IV yang jumlahnya hanya sekitar 5%, perlu dimotivasi dan
didukung untuk melanjutkan studi yang linier dengan ijasah
sebelumnya. Sebab dengan kualifikasi pendidikan yang sudah
memenuhi persyaratan minimal (S-1 atau D IV), diharapkan guru
mampu melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan
kompetensinya. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang
guru dan dosen pasal 1 ayat (1) menyatakan: “Guru dan dosen
adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur
pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah. Profesional
adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang
memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi
standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan
profesi.
Masih terkait dengan profesi, setidaknya ada tiga hal pokok
yang ditunjukkan suatu profesi, yaitu pengetahuan, keahlian, dan
persiapan akademik (Sudarwan Danin, 2002: 22). Pengetahuan
adalah segala fenomena yang diketahui yang disestematisasikan
sedemikian rupa, sehingga memiliki daya prediksi, daya kontrol,
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dan daya aplikasi tertentu. Pada tingkat yang lebih tinggi,
pengetahuan bermakna sebagai kapasitas kognitif yang dimiliki
seseorang melalui proses belajar. Keahlian bermakna sebagai
penguasaan substansi keilmuan, yang dapat dijadikan acuan dalam
bertindak. Keahlian juga bermakna kepakaran dalam bidang
tertentu. Sementara itu persiapan akademik mengandung makna
bahwa untuk mencapai derajad profesional atau memasuki profesi
tertentu, diperlukan persyaratan pendidikan

khusus, berupa

pendidikan prajabatan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan
informal, khususnya jenjang pendidikan tinggi (Basuki, 2011: 225).
Selain pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik,
pengalaman mengajar juga berpengaruh terhadap mutu atau kualitas
pembelajaran, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hasilnya.
Semakin lama seseorang menjalankan tugasnya sebagai pengajar,
akan semakin banyak pengetahuan dan

pengalaman tentang

bagaimana mengelola pembelajaran yang baik, efektif dan,
menyenangkan. Dengan kata lain pengalaman mengajar akan
berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran dan kualitas hasil
pembelajaran.
Data-data tentang mengalaman mengajar yang dimiliki guru
bahasa Indonesia di SMA sangat beragam. Rentang pengalaman
mengajar 16 – 20 tahun menduduki rankin terbanyak (26,66 %).
Mereka rata-rata adalah pegawai negeri sipil (PNS) atau kalau guru
swasta adalah guru yang sudah diangkat sebagai guru tetap yayasan.
Pengalaman mengajar juga terkait dengan tingkat kehidupan
ekonominya. Karena mereka PNS atau guru tetap yang diangkat
oleh yayasan, maka tingkat kehidupan ekonominya relatif sudah
sangat mapan. Apalagi hampir semua guru dengan usia mengajar
16–20 tahun sudah lulus sebagai guru profesional dan berhak
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mendapatkan tunjangan profesi, kehidupan ekonominya tergolong
sangat mapan.
Dari uraian tersebut di atas, jelaskan kualifikasi pendidikan
guru bahasa Indonesia sangat beragam. Sebagian besar, sekitar 94
% sudah memenuhi kualifikasi pendidikan sebagai guru, dan sudah
memenuhi tuntutan undang-undang. Pengalaman mengajar mereka
juga sangat variatif, sebagian besar dari para guru bahasa Indonesia
SMA memiliki masa kerja 16–20 tahun (28 %). Kebanyakan
mereka adalah PNS. Perpaduan kualifikasi akademik guru yang
memenuhi peryaratan undang-undang yang berlaku dengan
pengalaman mengajar yang cukup, tentu akan lebih mampu
mengelola pembelajaran dengan baik, jika dibandingkan dengan
guru yang kurang atau belum memenuhi kualifikasi akademik
dengan pengalaman mengajar yang masih sedikit. Sebab pada
gilirannya kualifikasi akademik dan pengalaman mengajar seorang
guru akan mempengaruhi pencapaian kualitas pembelajaran dan
kualitas hasil berlajar.
(2) Kurikulum dan Silabus
Pembelajaran

menulis

mengembangkan

kemampuan

berbahasa sesuai dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi
yang diharapkan dari kurikulum. Kompetensi dasar adalah sejumlah
kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam mata pelajaran
tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi (E.
Mulyasa, 2006: 139). Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun
2006 tentang standar nasional pendidikan (SNP), menjelaskan
bahwa standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan
lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Karena itu standar kompetensi lulusan tersebut berfungsi sebagai
kriteria dalam menentukan lulasan peserta didik pada setiap satuan
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pendidikan; rujukan untuk menyusun standar-standar pendidikan
lain, dan merupakan arah peningkatan kualitas pendidikan secara
mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan serta merupakan
pedoman penilaian kelulusan siswa.
Silabus adalah rencana pembelajaran yang mencakup standar
kompeteni, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator,
penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan
oleh setiap satuan pendidikan (E. Mulyasa, 2006: 190). Istilah
silabus juga dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan,
ikhisar, atau pokok-pokok isi atau materi pembelajaran (Abdul
Majid, 2008: 38). Dengan silabus

diharapkan mampu menjawab

beberapa pertanyaan berikut ini: (a) kompetensi apakah yang harus
dimiliki siswa, (b) bagaimanakah cara membentuk kompetensi
dasar tersebut, dan (c) bagaimana mengetahui bahwa peserta didik
memiliki kompetensi tersebut?
Menurut E. Mulyasa (2006: 191-195) dalam rangka
pengembangan silabus perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut
ini:
(a) ilmiah, artinya keseluruhan materi yang menjadi muatan
dalam
silabus
harus
benar
dan
dapat
dipertanggungjawabkan secara keilmuan;
(b) relevan, artinya cakupan, kedalaman dan tingkat
kesukaran serta urutan penyajian materi dalam silabus
sesusi dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual,
sosial, emosional, dan spiritual siswa;
(c) sistematis,
artinya komponen-komponen
silabus
hendaknya saling berhubungan secara fungsional dalam
mencapai kompetensi;
(d) konsisten, artinya adanya hubungan yang ajeg dan taat
asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok,
pengalaman belajar, sumber belajar dan sistem
penilaian;
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(e) memadai, artinya cakupan indikator, materi pokok,
pengalaman belajar, sumber belajar dan sistem penilaian
cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar;
(f) aktual dan Kontekstual, artinya cakupan indikator,
materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar dan
sistem penilaian perlu memperhatikan perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mutakhir dalam
kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi;
(g) fleksibel, artinya keseluruhan komponen silabus dapat
mengakomudasikan keragaman peserta didik, pendidik,
serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan
tuntutan masyarakat;
(h) menyeluruh, artinya komponen silabus mencakup
keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, dan
psikomotorik).
Dari

uraian

mengenai

kurikulum

dan

silabus,

dapat

disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum dan silabus di
sekolah sudah sesuai harapan dari pemerintah, dalam hal ini
Kementerian Pendidikan Nasional. Kurikulum dijabarkan dalam
silabus, dan masing-masing sekolah telah memilikinya, yang sudah
disesuaikan dengan kaidah penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan.
Dalam

pengembangan

silabus,

yang

mengembangkan

program semesteran, mingguan, dan bahkan harian, para guru
bahasa Indonesia tidak mengalami kesulitan sama sekali. Tingkat
kabupaten

telah

ada

tim

MGMP

yang

menyusun

dan

mengembangkan program semesteran dan mingguan. Permasalahan
justru muncul saat masing-masing guru harus menyiapkan RPP.
(3) Penyusunan RPP
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada hakikatnya
merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau
memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran (E,
Mulyasa, 2006: 213). Berkaitan dengan perencanaan, William H.
commit to user

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

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
97

Newman (dalam Abdul Madjid, 2008: 15) mengemukakan bahwa
perencanaan menentukan apa yang akan dilakukan. Oleh sebab itu
perencanaan mengandung rangkaian putusan yang luas dan
penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program,
penentuan metode, penentuan prosedur tertentu, serta penentuan
kegiatan berdasarkan jadwal harian.
Dalam kaitannya dengan menyusunan RPP, di lapangan di
temukan bahwa tidak setiap guru mengajar dengan terlebih dahulu
menyusun RPP. Pada umumnya RPP disusun berdasarkan
kebutuhan,

umpamanya

menjelang

sekolah

tersebut

akan

diakreditasi, atau karena akan ada visitasi dari pejabat yang
berwenang. Artinya RPP disusun bukan untuk kepentingan
pembelajaran harian, tetapi terlebih disusun untuk kepentingan
pemenuhan kebutuhan administrasi. Oleh sebab itu para guru perlu
didorong agar selalu menyiapkan RPP dalam setiap akan
melaksanakan pembelajaran.
(4) Implementasi Prosedur Pembelajaran
Pada uraian sebelumnya sudah dikemukakan bahwa

pada

umumnya guru bahasa Indonesia sudah mengenal dan menguasai
pembelajaran menulis. Mereka mengenal dan menguasai karena
menulis merupakan salah satu aspek yang harus diajarkan kepada
para siswa SMA. Namun demikian para guru sangat membutuhkan
pemahaman yang mendalam terkait dengan hakikat menulis dan
hal-hal yang terkait. Hal-hal yang terkait dengan menulis antara
lain: (a) pengertian menulis; (b) tujuan menulis; (c) jenis-jenis
tulisan;

(d) unsur-unsur kebahasaan dalam tulisan; (e) syarat

menjadi penulis yang baik, serta (f) ciri-ciri tulisan yang baik.
Selain itu, para guru pada umumnya masih mengajar menulis
secara konvensional, karena kebanyakan para guru sendiri belum
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mempunyai pengalaman menulis yang memadai. Apalagi tulisan
ilmiah yang terpublikasikan. Oleh sebab itu pembelajaran menulis
ini

harus

mampu

membawa

perubahan

paradigma,

dari

pembelajaran konvensional menuju ke pembelajaran menulis yang
sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
(5) Ketersediaan dan Penggunaan Media Pembelajaran Menulis
Masalah berikutnya yang telah dideskripsikan dalam temuan
penelitian adalah terkait dengan ketersediaan dan penggunaan
media pembelajaran menulis. Berdasarkan pengamatan atas
sejumlah proses pembelajaran, penggunaan media baik media
visual berupa gambar, media audio berupa kaser, dan audio visual
berupa televisi, DVD serta komputer untuk membantu siswa agar
dapat mengkongkretkan konsep berpikir, demi tercapainya proses
pembelajaran yang maksimal, sebagian besar belum digunakan oleh
guru secara maksimal.
Kata media berasal dari bahasa Latin “Medius” yang secara
harafiah berarti: tengah, perantara, atau pengantar (Azhar Arsyad,
2000: 3). Tetapi secara lebih khusus, pengertian media dalam
pembelajaran

cerderung

diartikan

sebagai

alat-alat,

grafis,

fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan
menyusun kembali informasi visual atau verbal.
“Media juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat
digunakan untuk menyalurkan pesan (message), merangsang
pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik,
sehingga dapat terdorong untuk terlibat dalam proses
pembelajaran (Andreas Kosasih, 2003: 15)”.
Pada dasarnya, guru yang biasa menggunakan, dan guru
yang tidak biasa menggunakan media sangat menyadari betapa
pentingnya

peranan

media

dalam

menunjang

keberhasilan

pembelajaran. Tidak digunakannya media dalam pembelajaran
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selain karena kesulitan memilih media yang tepat untuk pokok
bahasan tertentu, juga disebabkan tidak tersedianya media, sulit dan
mahalnya media pembelajaran untuk menulis (CL. 4.1).
(6) Penilaian Pembelajaran Menulis
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) membawa implikasi
terhadap model dan teknik penilaian proses dan hasil belajar
(Mimin Haryati, 2007: 13). Penilaian (assesmen) secara umum
dapat

diartikan

mengetahui/mendapatkan

sebagai

kegiatan/proses

informasi

tentang

untuk
keadaan,

perkembangan, kemajuan, dan atau hasil belajar siswa, dalam
bentuk

apapun

yang dapat

digunakan untuk

pengambilan

keputusan.
Tentang penilaian, Grounlund (1995: 5) mendefinisikan
penilaian sebagai berikut: “Any of a variety of procedural used to
obtain information abaut student performance. Assesment answer
the question”. Artinya penilaian merupakan

salah satu dari

sejumlah prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi
mengenai penampilan siswa. Cronbach dalam Nurgiyantoro (2001:
7) mendefinisikan penilaian pada hakikatnya merupakan suatu
proses pengumpulan dan penggunaan informasi yang diperlukan
sebagai dasar pembuatan keputusan tentang program pendidikan.
Penilaian menempati posisi yang sangat strategis dalam
proses pembelajaran. Sedemikian pentingnya penilaian, sehingga
tidak ada satu pun usaha untuk memperbaiki kualitas pembelajaran
yang dapat dilakukan dengan baik tanpa disertai adanya langkah
penilaian. Tes kesiapan menulis termasuk dalam penilaian
performansi. Penilaian performansi adalah penilaian yang menyatu
dengan proses belajar mengajar. Penilaian performansi mampu
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mengungkap informasi tentang performansi nyata siswa dan bukan
sekedar perkiraan hasil belajar yang dicapai siswa pada masa
tertentu, tetapi didasarkan pada kegiatan yang dilakukan siswa
sehari-hari, sehingga hasilnya dapat menggambarkan kemampuan
siswa secara luas dan menyeluruh.
Penilaian pembelajaran yang dilaksanakan bertujuan untuk
melihat perkembangan siswa dalam pembelajaran. Guru membuat
catatan kemajuan belajar pada setiap pembelajaran. Alat yang
digunakan antara lain melalui observasi, unjuk kerja, dan hasil
karya.
Observasi adalah cara pengumpulan data untuk mendapatkan
informasi dengan cara pengamatan langsung terhadap sikap dan
perilaku

siswa.

Agar

terarah,

observasi

menggunakan

pedoman/lembar observasi yang dikembangkan oleh guru dengan
mengacu pada indokator yang telah ditetapkan. Unjuk kerja
merupakan penilaian yang menuntut siswa melakukan perbuatan
yang dapat diamati guru dan siswa lainnya. Sedangkan hasil karya
adalah hasil kerja siswa setelah melakukan kegiatan berupa
pekerjaan tertentu.
Penilaian pembelajaran menulis

dilakukan terhadap pokok

bahasan dan sub pokok bahasan mengenai menulis. Dari data
sebelumnya diketahui bahwa para guru SMA telah menempatkan
penilaian sebagai bagian dari proses pembelajaran. Penilaian
dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus. Kemajuan
belajar siswa dicatat dari pembelajaran ke pembelajaran yang pada
umumnya menggunakan pengamatan untuk kerja dan penugasan
Pembahasan tentang kualifikasi guru, kurikulum dan silabus,
penyusunan RPP, implementasi prosedur pembelajaran menulis,
ketersediaan dan penggunaan media pembelajaran menulis, serta
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penilaian pembelajaran menulis di SMA tersebut secara umum dapat
dikatakan bahwa kualitas pembelajaran menulis di SMA kurang baik.
Hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran.
b. Penerimaan Stakeholders terhadap Pembelajaran Menulis Berbasis
Motivasi ARCES
(1) Penerimaan Guru, Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan terhadap
Model Pembelajaran Menulis Berbasis Motivasi ARCES
Uraian

sebelumnya diketahui bahwa model pembelajaran

menulis berbasis motivasi ARCES sangat dibutuhkan. Sekalipun di
lapangan telah banyak beredar buku-buku tentang menulis, tetapi
belum banyak buku pelajaran menulis yang diikuti dengan teknik
motivasional berbasis motivasi ARCES. Di samping itu buku model
pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES juga dilengkapi
dengan silabus, RPP, dan pedoman penilaian pembelajaran.
(a) Bagi guru
Model ini akan memberikan kontribusi dan menjadi
alternatif serta variasi memilih model untuk diterapkan dalam
pembelajaran menulis, sehingga pembelajaran menjadi mudah
dan

menyenangkan

(enjoyment)

serta

tidak

menjadikan

pembelajaran dan pengajaran ilmu bahasa semata.
Berikut ini disajikan kesan guru
pembelajaran menulis

terhadap model

berbasis motivasi ARCES: Pertama,

uraian tentang konsep pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES bagi siswa SMA mudah dipahami. Kedua, secara
metodologis, buku pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES mudah diterapkan/diaplikasikan dalam pembelajaran di
kelas. Ketiga, skenario pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES dirancang secara prosedural yang dituangkan dalam RPP
mudah diterapkan.
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Keempat, teknik motivasional ARCES merupakan teknik
baru yang dikembangkan dalam pembelajaran menulis, karena
selama ini belum ada model-model pembelajaran dengan teknik
motivasional yang dikembangkan dalam pembelajaran menulis.
Kelima, penilaian perkembangan pembelajaran menggunakan
format pengamatan, penugasan, unjuk kerja, dan hasil karya
mudah diterapkan dalam pembelajaran. Keenam, bahasa, grafik,
dan gambar yang disajikan sangat komunikatif, sehingga mudah
diikuti guru.
Ketujuh,

secara

keseluruhan:

konsep,

metodologi,

skenario, teknik motivasional, penilaian, bahasa, dan grafik,
serta gambar dalam model pembelajaran sangat bermanfaat
untuk peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia, dan
pembelajaran menulis di SMA pada khususnya.
Penerimaan para guru ini dapat dilihat dari data-data
pendukung yang ada instrument penilaian guru terhadap buku
pedoman pengembangan model pembelajaran menulis berbasis
motovasi ARCES sebagai berikut. Pertama kelayakan isi: (a)
kesesuaian uraian materi dengan standar kompetensi dan
kompetensi dasar, (b) keakuratan materi, (c) pendukung materi
pembelajaran. Kedua. kelayakan penyajian: (a) teknik penyajian,
dan (b) penyajian pembelajaran, serta (c) kelengkapan penyajian.
Masing-masing dilengkapi dengan rentangan skor: 1 (Kurang
baik), 2 (Sedang), 3 (Baik) dan 4 (Sangat baik).
Sementara itu instrumen penilaian guru terhadap konsep
motivasi ARCES mengandung sebagai berikut:

Pertama,

kelayakan isi: (a) komponen A=attention (variasi penggunaan
metode, penggunaan media, penggunaan humor, penggunaan
peristiwa nyata untuk memperjelas konsep, melibatkan siswa);
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komponen

R=relevance(guru

menyampaikan

tujuan

pembelajaran, guru menjelaskan manfaat, guru memberi
contoh/latihan/tes);

(c)

komponen

C=confidence(guru

meningkatkan harapan untuk berhasil, guru menyusun materi
ajar dalam bagian-bagian yang lebih kecil, guru menjelaskan
kriteria

tes/ujian);

(d)

komponen

S=satisfactoin

(guru

menggunakan strategi kontrol, guru menggunakan kata-kata
yang mengenakkan, guru memberikan umpan balik); (e)
komponen E=enjoyment (guru mengenal dan memahami siswa,
guru memiliki ketrampilan yang dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran, guru mampu menyadarkan akan pengetahuan/T,
kebutuhan/B, kemampuan/M, kesenangan/S, guru mempunyai
kemampuan mengubah suasana kelas, guru memotivasi dengan
kerangka TANDUR.
Kedua: kelayakan penyajian (a) konsistensi sistematika
penyajian; (b) keruntutan konsep; (c) kesimanbungan antar
pokok pikiran; (d) keterpusatan pada siswa; (e) merangsang
metakognisi siswa, metaafeksi dan metapsikomotorik siswa; (f)
sistematika: pendahuluan, isi, dan penutup. Selain itu dalam
angket juga disediakan tempat khusus untuk menuliskan saran,
masukan, serta catatan lainnya yang belum tercakup dalam
pilihan jawaban. Setiap responden (guru) menerima lembar
validasi

buku

pedoman

guru:

pengembangan

model

pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES bagi siswa
SMA.
Hasil validasi guru bahasa Indonesia terhadap kelayakan
pengembangan model pembelajaran menulis khusus RPP dapat
dilihat pada lampiran 12 halaman 290. Sementara itu hasil
validasi guru terhadap kelayakan
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pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES (khusus
motivasi ARCES) dapat dilihat pada lampiran 13 halaman 292.
Dari lampiran 12 dan 13 sangatlah jelaslah bahwa: model
pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES dinilai lebih
baik daripada pembelajaran menulis secara konvensional oleh
responden dan dapat diterima di kalangan para guru.
Bagi kepala sekolah: model ini bermanfaat sebagai bahan
untuk

menetapkan

kebijakan

dalam

memilih

model

pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan jiwa siswa
SMA. Sementara itu penerimaan pejabat terkait (Dinas
Pendidikan) terhadap model pembelajaran menulis

berbasis

motivasi ARCES adalah sebagai berikut.
Tanggapan

Drs.

Tobaroni,

MM

terhadap

pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES

model

bagi siswa

SMA (CL. 4.2). Pertama, uraian tentang konsep dan kelayakan
isi dinyatakan sangat baik. Hal-hal yang terkait dengan konsep
dan kelayakan isi: (a) kesesuaian uraian materi dengan standar
kompetensi dan kompetensi dasar, dinyatakan

baik; (b)

keakuratan materi, dinyatakan baik; (c) pendukung materi
pembelajaran, dinyatakan baik. Kedua, kelayakan penyajian,
dinyatakan sangat baik. Hal-hal yang terkait dengan kelayakan
penyajian meliputi: (a) teknik penyajian, dinyatakan baik; (b)
penyajian pembelajaran, dinyatakan baik; (c) kelengkapan
penyajian, dinyatakan sangat baik. Masing-masing dilengkapi
dengan rentangan skor: 1 (kurang baik), 2 (sedang), 3 (baik),
dan 4 (sangat baik).
Sementara itu penilaian Drs. Tobaroni, MM., terhadap
instrumen konsep motivasi ARCES menyatakan sangat baik.
Hal-hal yang terkait dengan motivasi ARCES. Pertama,
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kelayakan isi: (a) komponen A=attention (variasi penggunaan
metode, penggunaan media, penggunaan humor, penggunaan
peristiwa nyata untuk memperjelas konsep, melibatkan siswa)
menyatakan sangat baik; (b) komponen R=relevance (guru
menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menjelaskan manfaat,
guru memberi contoh/latihan/tes), dinyatakan sangat baik.
Komponen C=confidence(guru meningkatkan harapan
untuk berhasil, guru menyusun materi ajar dalam bagian-bagian
yang lebih kecil, guru menjelaskan
dinyatakan baik;

kriteria tes/ujian),

(d) komponen S=satisfactoin (guru

menggunakan strategi kontrol, guru menggunakan kata-kata
yang mengenakkan, guru memberikan umpan balik), dinyatakan
baik; (e) komponen E=enjoyment (guru mengenal dan
memahami siswa, guru memiliki ketrampilan yang dapat
meningkatkan

kualitas

pembelajaran,

guru

menyadarkan

akan

pengetahuan/T,

mampu

kebutuhan/B,

kemampuan/M, kesenangan/S, guru mempunyai kemampuan
mengubah suasana kelas, guru memotivasi dengan kerangka
TANDUR), Drs. Tobaroni, MM., menyatakan sangat baik.
Kedua: kelayakan penyajian (a) konsistensi sistematika
penyajian, dinyatakan baik; (b) keruntutan konsep, dinyatakan
sangatbaik;

(c)

kesimanbungan

antar

pokok

pikiran,

dinyatakan baik; (d) keterpusatan pada siswa, dinyatakan baik;
(e)

merangsang

metapsikomotorik

metakognisi
siswa,

siswa,

dinyatakan

metaafeksi
sangat

baik

dan
(f)

sistematika: pendahuluan, isi, dan penutup, Drs. Tobaroni,
MM., menyatakan sangat baik.
Di samping itu, Drs. Tobaroni, MM., memberikan
masukan dan saran terhadap buku pembelajaran menulis
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berbasis motivasi ARCES sebagai berikut: (a) saran dan
masukan dari para guru yang hadir dalam kolakarya agar
diperhatikan, (b) saran dan masukan dari siapapun hendaknya
menjadi sumber dan bahan untuk menyempurnakan buku yang
dicita-citakan, (c) agar buku itu segera disosialisasikan kepada
kelompok guru yang lebih luas, jangan hanya guru bahasa
Indonesia SMA, tetapi juga guru bahasa Indonesia SMP dan
SD. Sebab konsep dan materi dalam buku ini tergolong baru,
dan banyak para guru yang belum mengenalnya.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES bagi siswa
SMA dapat diterima oleh pejabat terkait, dalam hal ini Dinas
Pendidikan dengan memberikan penilaian dan penyataan terkait
dengan model yang ditawarkan antara baik dan sangat baik.
d) Bagi

pengambil

kebijakan:

kepala

Dinas

Pendidikan

Kota/Kabupaten, kepala Kantor Wilayah Dinas Pendidikan
Propinsi, dan Kementerian Pendidikan Nasional buku ini dapat
memberikan kontributif yang bermanfaat sebagai bahan
refleksi, elternatif serta sumber inspirasi untuk menemukan
model pembelajaran yang tepat terkait dengan diberlakukannya
kurikulum. Selain itu juga dapat digunakan sebagai landasan
peninjauan

kurikulum

pada

umumnya,

dan

peninjauan

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA pada khususnya.
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4. Penyusunan Draf Awal Model Pembelajaran Menulis Berbasis Motivasi
ARCES untuk Siswa SMA
Strategi yang ditempuh untuk menyusun draf model pembelajaran
menulis berbasis motivasi ARCES untuk siswa SMA, berdasarkan usahausaha yang dilakukan peneliti dengan para guru bahasa Indonesia untuk
mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa
Indonesia secara khusus dalam aspek menulis. Usaha yang dilakukan oleh
peneliti dan para guru melalui berbagai begiatan yaitu: kegiatan observasi,
wawancara, dan angket.
Deskripsi proses pengembangan draf model pembelajaran menulis
berbasis motivasi ARCESbagi siswa SMA, dilakukan dengan empat tahap.
Empat tahap ini adalah: analisis kebutuhan, pengembangan model
konseptual, pengembangan model operasional, dan expert judgement.
Deskripsi data lebih lanjut dapat dicermati dalam uraian berikut ini.
a. Analisis Kebutuhan
Deskripsi proses pengembangan draf model pembelajaran menulis
menjadi

model konseptual dan operasional pembelajaran menulis

berbasis

motivasi ARCES bagi siswa SMA berdasarkan analisis

kebutuhan.

Sebelumnya telah dikemukakan gambaran umum proses

pengembangan prototype model menjadi model pembelajaran menulis
berbasis

motivasi

ARCES,

berdasarkan hasil

studi

pendahuluan

pembelajaran menulis di lapangan, telah diketahui permasalahan yang
dihadapi para guru, peserta didik, serta kebutuhan akan perbaikan serta
upaya-upaya perbaikan pembelajaran.
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yang hanya berpusat pada
guru, tidak akan dapat menggali potensi peserta didik, lebih-lebih dalam
rangka mempertahankan atau meningkatkan motivasi belajar. Sebab
motivasi belajar, pada gilirannyaakan meningkatkan prestasi belajar.
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Peserta didik sudah tidak selayaknya diperlakukan seperti bejana yang
siap diisi.
Guru sebagai

sumber informasi,

seharusnya juga sebagai

pemegang kendali kelas. Ide peserta didik yang mengejar target
pencapaian nilai batas lulus pada ujian nasional semakin membuat peserta
didik seolah-olah dipaksa untuk menerima informasi tentang soal-soal
ujian. Situasi seperti ini diperburuk oleh kondisi:
(1) Peserta didik menganggap remeh pelajaran menulis;
(2) Orang tua atau keluarga kurang memberikan ruang dan waktu yang
cukup bahkan lebih anak-anak untuk belajar menulis, bahkan kalau
ada kesempatan untuk bimbingan belajar bukan pelajaran menulis
dalam bahasa Indonesia yang diutamakan;
(3) Pihak sekolah pada umumnya apabila memberikan pelajaran
tambahan menjelang ujian, yang diutamakan adalah pelajaran
matematika, fisika, biologi, bahasa inggris, sedangkan pelajaran
bahasa Indonesia menjadi pelajaran yang dikesampingkan;
(4) Diperburuk lagi masih adanya guru yang minus model-model dan
motivasi dalam pembelajaran.
Hampir semua model pembelajaran menulis secara eksplisit
membahas mengenai pengembangan motivasi pembelajaran siswa yang
dikembangkan untuk memproseskan bahan ajar, dan tidak pula
membahas bagaimana cara mempertahankan dan mengembangkan
motivasi belajar agar hasilpembelajaran menjadi menyenangkan (enjoy).
Permasalah di atas dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pijakan di dalam
merancang draf model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES.
Oleh karenanya, kemudian disusunlah pengembangan model
konseptual, pengembangan model operasional dan expert judgement
mengenai pengembangan model pembelajaran menulis berbasis model
motivasi ARCES.
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b. Pengembangan Model Konseptual
Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan kurikulum tingkat
satuan pendidikan (KTSP) berorientasi pada pengalaman belajar sesuai
dengan prinsip belajar sepanjang hayat yang mengacu pada empat pilar
pendidikan universal seperti dirumuskan UNESCO (1996), yaitu: (a)
learning to know, yang berarti juga learning to learn; (b) learning to do;
(c) learning to be dan; (d) learning to live together.
Learning to know atau learning to learn, megandung makna bahwa
belajar pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada produk atau hasil
belajar, akan tetapi harus berorientasi pada proses belajar. Dengan proses
belajar, peserta didik tidak hanya sadar akan apa yang harus dipelajari,
akan tetapi juga memiliki kesadaran dan kemampuan bagaimana cara
mempelajari materi yang harus dipelajari itu. Dengan kemampuan itu
memungkinkan proses belajar tidak akan berhenti atau terbatas di sekolah
saja, akan tetapi memungkinkan peserta didik akan secara terus-menerus
belajar dan belajar. Inilah hakikat belajar sepanjang hayat. Apabila ini
dimiliki peserta didik, maka masyarakat belajar (learning society) sebagai
salah satu tuntutan masyarakat informasi akan terbentuk. Oleh sebab itu di
dalam konteks learning to know juga bermakna learning to think atau
belajar berpikir, sebab setiap individu akan terus belajar ketika dalam
dirinya tumbuh kemampuan dan kemauan untuk berpikir.
Learning to do mengandung pengertian bahwa belajar itu bukan
hanya sekedar mendengar dan melihat dengan tujuan akumulasi
pengetahuan, akan tetapi belajaar untuk berbuat dengan tujuan akhir
penguasaan kompetensi yang sangat diperlukan dalam era persaingan
global ini. Kompetensi akan dimiliki manakala peserta didik diberi
kesempatan untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian learning to do
juga berarti proses pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman
(learning by experience).
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Learning to be, mengandung pengetian bahwa belajar adalah
membentuk peserta didik menjadi dirinya sendiri. Dengan kata lain belajar
untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu dengan
kepribadian yang memiliki tanggung jawab sebagai manusia. Dengan
pengertian ini juga terkandung makna kesadaran diri sebagai makluk yang
memiliki tanggung jawab sebagai ciptaan Tuhan serta menyadari akan
segala kelemahan dan kekurangannya.
Learning to live together adalah belajar untuk bekerjasama dengan
siapapun yang berkehendak baik. Hal ini mutlak diperlukan sesuai dengan
tuntutan kebutuhan masyarakat global dimana manusia sebagai makluk
individu dan makluk sosial tidak mungkin bisa hidup sendiri atau
mengasingkan diri dari orang lain atau komunitas lain. Dalam hal ini juga
terkandung makna pembentukan masyarakat yang demokratis, toleran,
kerjasama dalam tatanan masyarakat multikultural.
Dari keempat pilar yang dirumuskan oleh Komisi Pendidikan
UNESCO itu, tampak dalam KBK dan KTSP ada pergeseran pemaknaan
terhadap proses pendidikan, dari sekedar mengetahui informasi menjadi
proses mencari dan menanfaatkan informasi. Oleh sebab itu dalam tahap
pengembangan model ini setelah menemukan model konseptual,
kemudian perlu dikembangkan ke model operasional, agar teori dan
konsep-konsep

yang

ditemukan

dalam

pembahasan

ini

dapat

diaplikasikan, dilaksanakan dan dioperasionalnya secara efektif dan
efisien.
Dalam pengembangan model konseptual ini disusunlah beberapa
bagian yaitu: (a) landasan keilmuan, (b) prosedur pengembangan model
pembelajaran

menulisberbasis

motivasi

ARCES,

(c)

silabus

pengembangan menulis berbasis motivasi ARCES bagi siswa SMA dan;
(d) contoh RPP pengembangan model pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES.
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Pembahasan tentang landasan keilmuan didalamnya berisi: (a)
hakikat model; (b) hakikat pengembangan; (c) hakikat pembelajaran.
Dalam pembahasan mengenai hakikat pembelajaran berturut-turut
diuraikan mengenai: pengertian belajar, pengetian pembelajaran, variable
pembelajaran, makna mengajar, faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan pembelajaran.
Selanjutnya pembahasan mengenai hakikat pembelajaran menulis
secara berturut-turut diuraikan: (a) pengertian menulis, (b) jenis-jenis
tulisan, (c) syarat menjadi penulis yang baik, (d) faktor kebahasaan dalam
tulisan, (e) ciri-ciri tulisan yang baik, (f) aspek yang dinilai, indikator
kemampuan menulis serta jenis tes menulis, (g) pembiasaan kemampuan
menulis, dan (h) manfaat menulis.
Pembahasan tentang pengembangan pembelajaran menulis berbasis
model motivasi ARCES berisi: (a) pengertian motivasi, (b) jenis-jenis
motivasi, (c) fungsi motivasi dalam pembelajaran, (d) teori motivasi, (e)
faktor yang mempengaruhi motivasi, (f) motivasi ARCS, (g) motivasi
ARCES, (h)

komponen strategi untuk meningkatkan motivasi, (i)

hambatan-hambatan untuk bermotovasi, (j) teknik-teknik memotivasi
siswa, dan (k) asumsi hasil pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES.
Sementara itu pokok pembahasan mengenai model motivasi ARCES
berisi: A=attention (perhatian), R=relevance (relevan), C=confidence
(percaya diri), S=satisfaction (kepuasan). Dan unsur E=enjoyment
(kesenangan/kegemaran belajar).
Uraian di depan merupakan hal-hal penting dalam pengembangan
konseptual. Artinya konsep-konsep dan teori-teori mendasar yang perlu
dikuasai para guru dalam mengembangkan model pembelajaran menulis
berbasis motivasi ARCES, agar pembelajaran menjadi efektif dan efisien
sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan pada awal pembelajaran.
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Pengembangan model

konseptual ini

pada

selanjutnyan

perlu

dikembangkan dalam model operasional agar dapat diaplikasikan dalam
praktik pembelajaran sehari-hari.
c. Pengembangan Model Operasional
Dari hasil studi konseptual yang didalamnya dirumuskan konsepkonsep dan teori-teori yang diperlukan,

kemudian disusun sebuah

pengembangan model prosedural, yang diharapkan dapat dimanfaatkan
guru untuk mempraktikkan dan melaksanakan

pembelajaran menulis

berbasis motivasi ARCES. Oleh sebab itu dalam tahap pengembangan
model operasional ini disusunlah prosedur persiapan pengembangan
model pembelajaran menulis berbasismotivasi ARCES, yang berisi:
(1) Prototipe Silabus Pengembangan Model Pembelajaran Menulis
Berbasis Motivasi ACRES
Untuk kepentingan penyusunan prototype silabus, peneliti
bersama para guru SMA sebagai kolaborator mengadakan lokakarya.
Lokakarya yang diselenggarakan tanggal 16 Juli 2011 bertempat di
aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen diikuti oleh 21 guru
bahasa Indonesia, terlaksana berkat kerjasama antara peneliti, MGMP
Bahasa Indonesia dan dengan dinas pendidikan.
Prototipe silabus pengembangan model pembelajaran menulis
berbasis motivasi ACRES, dibahas dalam lokakarya dengan guru-guru
bahasa Indonesia tingkat SMA, dan setelah dibahas/direvisi melalui
lokakarya dan telah dievaluasi oleh ahli, secara lengkap dilampirkan
dalam disertasi ini ada pada Buku Pedoman Guru.
(2) Prototipe Prosedur/Skenario Pembelajaran Menulis
Mengacu pada pelaksanaan proses pembelajaran menulis di
SMA dilaksanakan dengan prinsip kontekstual, integratif, fungsional,
dan apresiatif.

Prinsip kontekstual adalah pembelajaran yang

dilakukan secara konteks, baik konteks linguistik maupun konteks non
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(Purnomo,

2005:

10).

Sementara

itu

Depantemen

Pendidikan Nasional (2002: 5) menjelaskan bahwa pembelajaran
kontekstual adalah pembelajaran yang mengkaitkan materi yang
diajarkan dengan dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk
membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan
pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam pembelajaran kontekstual

perlu melibatkan tujuh

komponen untuk pembelajaran yang efektif, yaitu: konstruktivisme
(constructivism),

bertanya

(questioning),

menemukan

(inquiry),

masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modeling), dan
reflektif (reflection), serta penilaian yang sebenarnya (authentic
assesment).
Prinsip integratif artinya pembelajaran bahasa Indonesia
hendaknya tidak disajikan secara terpisal-pisah, pembelajaran harus
secara terpadu atau integratif (Hairuddin, dkk., 2007: 1.15). Prinsip
fungsional artinya pembelajaran pada hakikatnya sejalan dengan
konsep pembelajaran yang komunikatif.

Dalam kurikulum 2004

dinyatakan bahwa tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar
siswa dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi
secara baik dan benar. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran
bahasa yang fungsional, yaitu pembelajaran yang harus dikaitkan
dengan fungsinya,

baik dalam berkomunikasi maupun dalam

memenuhi keterampilan untuk hidup (Purnomo, 2002: 10-11).
Sementara ini prinsip apresiatif dalam pembelajaran bahasa
Indonesia, lebih ditekankan untuk pembelajaran sastra. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1988: 46) kata apresiasi berarti
penghargaan. Dalam tulisan ini istilah apresiasi dimaknai yang
menyenangkan. Jadi prinsip apresiatif berarti prinsip pembelajaran
yang menyenangkan.
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Prosedur/Skrenario pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES ini dirancang secara prosedural dengan memperhatikan prinsip
ARCES yaitu: (a) attention artinya belajar harus memiliki atensi atau
keinginan tentang suatu materi; (b) relevance artinya motovasi belajar
akan tumbuh dan berkembang apabila siswa mengakui bahwa materi
pembelajaran bermanfaat secara langsung terhadap dirinya; (c)
confidence artinya siswa perlu percaya diri bahwa ia mampu dan bisa
berhasil dengan mempelajari sesuatu yang baru; dan (d) enjoyment
artinya guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang
menyenangkan, serta (e) satisfaction

artinya belajar harus

menghasilkan rasa puas, sebab rasa puas akan memberikan kontribusi
terhadap tumbuhnya keinginan tetap belajar.
Prototipe prodedur/skenario pembelajaran menulis

berbasis

motivasi ARCES dibahas dalam lokakarya dengan para guru. Setelah
direvisi dan telah divalidasi ahli, skenario pembelajaran menulis
berbasis motivasi ARCES secara lengkap ada pada Buku Pedoman
Guru.
(3) Prototipe RPP Pengembangan Model Pembelajaran Menulis Berbasis
Motivasi ARCES
Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada hakikatnya

merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau
memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran (E.
Mulyasa, 2006: 213).

Oleh sebab itu perencanaan mengandung

rangkaian putusan yang luas dan penjelasan dari tujuan, penentuan
kebijakan, penentuan program, penentuan metode dan prosedur
tertentu serta penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari.
RPP memainkan peran penting dalam pembelajaran, terutama
dalam memandu dan mengarahkan guru untuk melaksanakan
kewajibannya sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar
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siswanya. Oleh sebeb itu RPP memiliki beberapa manfaat sebagai
berikut: (1) sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan;
(2)sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap
personal yang terlibat dalam pembelajaran; (3) sebagai pedoman kerja
bagi guru maupun siswa; (4) sebagai alat ukur untuk mengetahui
efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat dapat diketahui
ketepatan dan kelambatan pekerjaan; dan (5) menghindari duplikasi
materi pembelajaran, serta (6) meningkatkan akuntabilitas publik.
Sementara itu perinsip pengembangan RPP menurut Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006, pengembangan
RPP berpedoman pada standar kompetensi lulusan (SKL) dan standar
isi (SI), serta penyusunannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip
sebagai berikut: (1) berpusat pada potensi, perkembangan, serta
kebutuhan siswa dan lingkungannya; (2) beragam dan terpadu; (3)
tanggap terhadap perkembangan; (4) relevan dengan kebutuhan; (5)
menyeluruh dan berkesinambungan; dan (6) belajar sepanjang hayat;
serta (7) seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal.
Dalam pengembangan model pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES, penyusunan RPP perlu mengintegrasikan atau
memasukkan prinsip motivasi ARCES, yaitu: (1) attention artinya
belajar harus memiliki atensi atau keinginan tentang suatu materi; (2)
relevance artinya motovasi belajar akan tumbuh dan berkembang
apabila siswa mengakui bahwa materi pembelajaran bermanfaat secara
langsung terhadap dirinya; (3) confidence artinya siswa perlu percaya
diri bahwa ia mampu dan bisa berhasil dengan mempelajari sesuatu
yang baru; dan (4) enjoyment artinya guru harus mampu menciptakan
suasana belajar yang menyenangkan, serta (5) satisfaction artinya
belajar harus menghasilkan rasa puas, sebab rasa puas akan
memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya keinginan tetap belajar.
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Prototype RPP pengembangan model pembelajaran menulis
berbasis model motivasi ARCES dibahas dalam lokakarya dengan
guru. Setelah direvisi dan telah divalidasi ahli, prototipe RPP menulis
berbasis motivasi ARCES secara lengkap pada Buku Pedoman Guru.
d. Prototype Penilaian Pembelajaran Menulis
Pelaksanaan penilaian pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES dirancang dengan menggunakan format penilaian yang
biasanya dikembangkan oleh para guru. Penilaian merupakan usaha
mengumpulkan

berbagai

informasi

secara

sistematis,

berkala,

berkelanjutan, menyeluruh tentang proses dan hasil pembelajaran. Alat
dan cara penilaian yang digunakan meliputi: observasi, penugasan, dan
unjuk kerja, serta hasil karya.
Observasi

digunakan

untuk

mengumpulkan

data

guna

mendapatkan informasi dengan cara pengamatan langsung terhadap
sikap dan perilaku siswa. Agar observasi terarah, maka pedoman yang
digunakan dan dikembangkan mengacu pada indikator yang telah
ditetapkan.

Untuk penugasan merupakan cara penilaian dengan

memberikan tugas yang harus dikerjakan siswa dalam waktu tertentu,
baik secara perorangan maupun kelompok. Unjuk kerja digunakan
untuk memberikan penilaian siswa yang menuntut melakukan tugas
dalam perbuatan yang dapat diamati misalnya praktek menulis dengan
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Data penilaian dengan berbagai cara tersebut dikumpulkan dan
didokumentasikan dalam bentuk portofolio. Berdasarkan data tersebut
dilakukan analisis untuk memperoleh simpulan tentang gambaran
perkembangan siswa berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
Prototipe penilaian, dibahas dalam lokakarya dengan para guru bahasa
Indonesia, dan setelah dibahas serta direvisi melalui lokakarya dan
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juga telah divalidasi ahli menjadi alat penilaian secara lengkap ada
pada Buku Pedoman Guru.
B. Hasil Penelitian Tahap Pengembangan Draf Model
Deskripsi pengembangan draf model pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES untuk siswa SMA terdiri dari beberapa langkah. Masingmasing langkah adalah: (1) validari pakar (expert judgement); (2) fitur draf
model pembelajaran menulis: (3) uji coba terbatas; (3) focus group discussion
(FGD); (4) uji coba luas; dan (5) hasil pengembangan model pembelajaran
menulis berbasis motivasi ARCES untuk siswa SMA.
1. Validasi Pakar (Expert Judgement) terhadap Draf Model Pembelajaran
Menulis Berbasis Motivasi ARCES.
Tahap pengembangan lebih lanjut dilakukan dengan konsultasi untuk
validasi ahli dan revisi prototype buku Pedoman Guru: pengembangan
pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES, atau disebut expertjudgement. Konsultasi kepada ahli terhadap prototype model dilakukan
dengan tujuan untuk mendapatkan validasi, sehingga dapat digunakan untuk
mengembangkan prototype model menjadi model.
Validasi

ahli

terhadap

prototype

model

diperoleh

dari

pembelajaran bahasa Inodenesia dan ahli teknologi pendidikan.

ahli
Pakar

pendidikan bahasa Indonesia dari Universitas Sebelas Maret Surakarta Prof.
Dr.

Andayani, M. Pd (selanjutnya disingkat AN) dan pakar teknologi

pendidikan Dr.Nunuk Suryani, M. Pd (selanjutnya disingkat NS). Saran dan
masukan dari pakar ini digunakan untuk memperbaiki kekurangan yang
masih terdapat dalam prototype model pembelajaran menulis

berbasis

motivasi ARCES yang akan diujicobakan secara terbatas dan diujicoba lebih
luas serta eksperimen di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh
kelayakan prototype model ini apabila diimplementasikan dalam skala yang
lebih luas lagi.
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pelaksanaan

expert

judgement

ini,

prototype

model

pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES dikembangkan berdasarkan
hasil penemuan dan perumusan model konseptual dan model opersional
yang diuji validitasnya oleh kedua ahli yang telah disebutkan diatas. Uji
validitas dari pakar pendidikan bahasa Indonesia terhadap prototypemodel
menggunakan instrumen dengan format dalam lampiran 14 halaman 296.
a. Review Berupa Saran dan Masukan dari AN
Dari hasil validasi ahli pendidikan bahasa Indonesia terhadap
prototype model ini diperoleh dari AN. Prototype ini dikoreksi dan
selanjutnya diberi saran. Saran yang diberikan adalah saran untuk
memperbaiki prosedur persiapan pengembangan model pembelajaran.
Dengan demikian, prototype ini diperbaiki berdasarkan saran tersebut.
Hasil validasi ahli pendidikan bahasa Indonesia tersimulasikan sebagai
berikut:
1) Kelayakan isi
(a) Kesesuaian uraian materi dengan standar kompetensi dan
kompetensi dasar: (1) kelengkapan materi Andayani menyatakan
sudah sangat baik, (2) kedalaman materi juga dinyatakan sudah
sangat

baik.

Dengan

rangkuman

kualifikasi

Andayani

menyatakan bahwa materi sudah sangat lengkap dan mendalam,
sebaiknya

materi

lebih

diringkas,

sehingga

memudahkan

pengguna (guru) jika menerapkannya sebagai pedoman, dan
landasan keilmuannya sebaiknya singkat saja.
(b) Keakuratan materi: (1) keakuratan dalam memilih wacana sudah
baik, (2) keakuratan dalam konsep dan teori sudah baik, (3)
keakuratan dalam memilih contoh Andayani menyatakan sedang,
dan (4) keakuratan dalam evaluasi/umpan balik sudah sangat
baik. Dengan rangkuman kualitatif sebagai berikut: materi cukup
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lengkap, tetapi sebaiknya ada contoh konkret untuk guru jika ingin
menerapkan ARCES.
(c) Pendukung materi pembelajaran Andayani menyatakan sebagai
berikut: (1) kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni

sudah sangat baik, (2) kesesuaian

fitur/contoh/latihan/rujukan

sudah

baik,

(3)

pengembangan

wawasan kebinnekaan sangat baik, dan (4) pengembangan
wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa sudah sangat baik.
Andayani memberikan rangkuman kualitatif bahwa materi
pendukung pembelajaran sudah baik.
2) Kelayakan penyajian
(a) Teknik penyajian dinyatakan oleh AN sebagai berikut: (1)
konsistensi sistematika penyajian sangat baik; (2) keruntutan
konsep sangat baik; dan (3) kesinambungan antar materi/bab
sangat baik. Dengan rangkuman kualitatif teknik penyajian
sangat baik.
(b) Penyajian

pembelajaran

yang

didalamnya

mencakup:

(1)

keterpusatan pada peserta didik sangat baik; (2) merangsang
metakognisi sangat baik, dan merangsang metaafeksi sangat
baik, serta (3) merangsang metapsikomotorik sangat baik.
Dengan rangkuman kualifikasi penyajian pembelajaran sudah
sangat baik.
(c) Kelengkapan penyajian AN memberikan penilaian sebagai
berikut: (1) bagian pendahuluan sangat baik; (2) bagian isi
sangat baik; dan (3) bagian penyudah baik. Sedangkan
rangkuman kualitatif: bagian penyudah perlu dilengkapi
“indeks” dan “glosarium”. Saran yang diberikan untuk
peneliti, supaya mencermati dan memasukkan prosedur
ARCES dalam buku pedoman guru.
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b. Review Berupa Saran dan Masukan dari NS
Validitas dari pakar teknologi pendidikan

terhadap prototype

model yang dilakukan oleh NS menggunakan instrument dengan format
dalam lampiran 4. Validitas ini

juga menggunakan instrument yang

memperhatikan komponen kelayakan isi dan kelayakan penyajian dari
sudut pandang pembelajaran terutama dalam mengembangkan teknik
motivasional terhadap diri peserta didik. Kelayakan isi dari sudut pandang
strategi pembelajaran untuk mengembangkan teknik motivasional
meliputi aspek: (a) A= attention artinya pembelajar harus memiliki atensi
atau keinginan tentang suatu materi, (b) R= relevance artinya motivasi
belajar akan tumbuh dan berkembang apabila peserta didik mengakui
bahwa materi bermanfaat langsung terhadap dirinya, (c) C=confidence
atau kepercayaan diri artinya peserta didik perlu ditumbuhkan
kepercayaan dirinya bahwa ia mampu dan akan berhasil dalam
mempelajari

sesuatu

yang

baru,

(d)

E=enjoyment

atau

kesenangan/kegembiraan yang artinya guru harus mampu menciptakan
suasana

yang

menyenangkan

atau

S=satisfaction ataukepuasan, artinya

menggembirakan,

dan

(e)

belajar harus menimbukan sara

puas, sebab rasa puas dalam belajar mempunyai kontribusi terhadap
keberhasilan belajar.
Antara succesfull learning dan joyfull learning akan saling
mempengaruhi. Sukses dalam belajar akan menjadikan seseorang senang
belajar, dan senang belajar dan menjadikan seseorang sukses dalam
belajar. Dengan demikian, maka teori ini akan memperkuat program
belajar seumur hidup atau program mencintakan masyarakat gemar
belajar.
Dari hasil validasi ahli terhadap prototype model yang diberikan
oleh pakar teknologi pendidikan dari Universitas Sebelas Maret Surakarta
yaitu: NS, saran dan masukan ditujukan untuk memperbaiki komponen
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mengembangan model menulis berbasis motovasional ARCESadalah
sebagai berikut.
a. Kelayakan isi
(1) Attention artinya belajar harus memiliki atensi atau keinginan
tentang suatu materi. NS memberikan pernyataan tentang hal-hal
yang terkait dengan attention sebagai berikut. (a) variasi dalam
penggunaan media, baik;

(b) pengunaan media baik; (c)

mengunaan humor, sangat baik; dan (d) penggunaan peristiwa
nyata untuk memperjelas konsep sangat baik; serta (e) dalam
melibatkan siswa sangat baik.
(2) Relevance artinya motivasi belajar akan tumbuh dan berkembang
apabila siswa mengakui bahwa materi ajar bermanfaat secara
langsung terhadap dirinya. Hal-hal yang terkait dengan masalah
ini, NS memberikan pernyataan sebagai berikut: (a) guru dalam
menyampaikan tujuan pembelajaran, sangat baik; (b) guru dalam
menjelaskan manfaat pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap
yang akan dipelajari serta bagaimana hal tersebut dapat
diaplikasikan dalam kehidupan, baik; dan (c) guru memberikan
contoh latihan dan tes, sangat baik.
(3) Confidence artinya siswa perlu percaya diri, bahwa ia mampu dan
bisa berhasil dengan mempelajari sesuatu yang baru. Nunuk
Suryani memberikan pernyataan terkait dengan hal ini adalah
sebagai berikut: (a) guru meningkatkan harapan untuk berhasil
sudah baik, (b) guru menyusun materi ajar ke dalam bagian-bagian
yang lebih kecil sangat baik, (c) guru menggunakan strategi
kontrol

keberhasilan

sangat

mengembangkan/menggunakan

baik,

kata-kata

dan
yang

(d)

guru

mengenakkan

siswa sudah baik, serta (e) guru memberikan umpan balik sudah
sangat baik.
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(4) Enjoyment artinya belajar harus menghasilkan rasa puas, sebab
rasa puas akan memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya
keinginan tetap belajar. Pakar memberikan pernyataan sebagai
berikut: (a) dalam memberikan pujian, sudah baik; (b) dalam
memberikan evaluasi, sudah sangat baik; (c) dalam memberikan
kesempatan kepada siswa untuk menggunakan/mempraktekkan
pengetahuannya, sudah sangat baik; dan (d) dalam memberikan
kesempatan kepada siswa untuk membantu temannya, sudah
sangat

baik;

serta

(e)

dalam

mencari

waktu

untuk

membandingkan prestasi siswa dengan siwa atau dengan orang
lain, pakar tidak memberikan pernyataan.
(5) Satisfaction

artinya

guru

mampu

menciptakan

suasana

pembelajaran yang menyenangkan. Dalam hal ini NS memberikan
pernyataan

sebagai

berikut:

(a)

guru

dalam

mempunyai

ketrampilan mengajar, sudah baik; (b) kemampuan menyadarkan
akan

pengetahuan

siswa,

sudah

baik;

(c)

kemampuan

menyadarkan kebutuhan siswa, sudah baik; dalam menyadarkan
kemampuan, juga sudah baik; dan (d) dalam menyadarkan akan
kesenangan belajar, sudah sangat baik; serta (e) dalam
menumbuhkan minat dengan kerangkan TANDUR, sudah sangat
baik.
b. Kelayakan penyajian
Selanjutnya komponen kelayakan penyajian dinyatakan oleh pakar
sudah baik, dan memberikan saran agar hal-hal yang kurang diperbaiki
berdasarkan saran tersebut. Komponen-komponen yang lain sudah
dinyatakan baik dan sangat baik. Dengan adanya pernyataan yang
baik dan sangat baik dari kedua expert tersebut di atas, maka buku
pegangan guru: pengembangan model pembelajaran menulis berbasis
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motivasi ARCES

ini sudah siap untuk diujicobakan pada tahap

berikutnya.
2. Fitur Draf Model Pembelajaran Menulis Berbasis Motivasi ARCES
untuk Siswa SMA
Berdasarkan hasil validasi pakar, terhadap draf model pembelajaran
menulis berbasis motivasi ARCES untuk siswa SMA, maka disusunlah fitur
draf model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES untuk siswa
SMA. Dalam rangka menghasilkan fitur draf model pembelajaran, maka
perlu dijelaskan terlebih dahulu dasar filosofis, prinsip-prinsip, sintak, dan
dampak dari pengembangan model pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES untuk siswa SMA.
Dasar filosofis pengembangan model pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES untuk siswa SMA adalah: (1) Teori belajar asosiasi dan
insight. Dalam teori ini dijelaskan bahwa sebuah model pembelajaran
dibangun senantiasa

berdasarkan kepada berbagai

teori, seringkali

kekeliruan terjadi jika menganggap bahwa model pembelajaran yang
dikembangkan hanya pada satu teori tertentu. Oleh karena itu model
pembelajaran yang baik tentu akan menyesuaikan atau berdasarkan kepada
teori-teori yang berkaitan dengan aspek belajar. (2) Teori belajar
konstruktivisme.

Dalam teori ini pengetahuan dibangun oleh manusia

sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas
(sempit) dan tidak sekonyong-konyong. Esensi dari teori konstruktivisme
adalah ide bahwa siswa harus menemukan dan mentransformasikan suatu
informasi kompleks ke situasi lain, dan apabila dikehendaki, informasi itu
menjadi milik mereka sendiri. Dengan dasar itu, model pembelajaran
menulis berbasis motivasi ARCES untuk siswa SMA harus dikemas menjadi
proses mengkonstruksi dan bukan sekadar menerima pengetahuan.
Prinsip-prinsip pengembangan model pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES adalah sebagai berikut. Pertama, sintaks, yang meliputi:
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Pada kegiatan awal/pendahuluan pembelajaran (1) diawali dengan
salam dan doa pembuka; (2) menyampaikan pengantar: membangun
kepercayaan diri/confidence siswa dengan cara menyampaikan tujuan
pembelajaran, dengan tujuan membantu siswa untuk memiliki gambaran dan
arah yang jelas mengenai apa yang akan dipelajari sesuai dengan
kebutuhan/relevance; (3) menyampaikan konsep materi; (4) membangun
kesenangan/enjoyment dengan cara mengajak siswa terlibat dalam
pembelajaran dengan senang; (5) menyampaikan contoh tulisan yang baik
dan benar; setelah kegiatan awal dilakukan yang dilakukan dalam
pembelajaran menulis adalah mendemonstrasikan kegiatan di depan siswa.
Kegiatan inti (1) siswa membaca contoh tulisan yang baik dan benar;
(2) Guru membangun perhatian/attention siswa dengan cara memberi
kesempatan yang kurang aktif untuk aktif; (3) siswa mengerjakan tugas
menulis deskripsi seperti yang ada dalam contoh terdahulu; (4) Guru
membangun kepercayaan diri/confidence, dengan memberi harapan
semakin sering melatih diri untuk menulis, maka nanti akan menjadi penulis
yang baik; (5) Guru mengembangkan kepercayaan diri/confidence dengan
cara meminta kepada siswa untuk mempresentasikan hasil tulisannya; (6)
Guru mengapresiasi/enjoyment, tetapi juga siswa akan puas/satisfaction
atas

karyanya.

Kegiatan

penutup:

(1)

simpulan;

(2)

memberi

penguatan/enjoyment.
Sistem sosial, yang meliputi (1) kegiatan siswa yang diutamakan dalam
kegiatan pembelajaran menulis di kelas adalah menulis secara individu juga
mengerjakan tugas secara kelompok; (2) keterampilan siswa yang
diharapkan dari tugas pembelajaran menulis adalah kompetensi menulis; (3)
kegiatan siswa dalam pembelajaran menulis di kelas yang diharapkan adalah
siswa menulis dilanjutkan membaca karyanya; (4) kegiatan siswa setelah
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menulis adalah siswa membandingkan karya yang ditulisnya dengan tulisan
temannya; dan (5) setelah mengamati contoh

tulisan, kegiatan siswa

membuat tulisan deskripsi sesuai tema.
Peran guru, yang meliputi (1) tugas guru dalam merencanakan kegiatan
pembelajaran menulis adalah menyusun Rencana Pembelajaran berdasarkan
Silabus; (2) pemilihan bahan contoh karangan yang sesuai untuk siswa
sebaiknya menyusun teks bacaan sendiri; (3) memulai pembelajaran menulis
perlu disiapkan media yang relevan; (4) dalam pembelajaran menulis
menggunakan metode secara bervariasi; (5) guru perlu menyiapkan lembar
kerja siswa dalam pembelajaran menulis; (6) guru hendaknya membimbing
siswa secara individu dan kelompok siswa dalam mengerjakan tugas; (7)
guru mengarahkaan siswa cara menulis; (8) guru memberikan tugas menulis
secara individu kepada siswa setelah pembelajaran di kelas; (9) guru
meminta siswa menulis dengan tema lain di rumah; dan (10) guru
penghargaan terhadap siswa/kelompok siswa yang mengerjakan tugas
menulis dengan baik.
Sistem pendukung, yang meliputi (1) media dalam pembelajaran
menulis; (2) lingkungan yang dapat membantu kegiatan menulis; (3) sumber
belajar/bacaan yang dipilih guru dalam pembelajaran menulis guru
mengarang sendiri; dan (5) bahan menulis yang akan dipergunakan dalam
pembelajaran yang menarik perhatian siswa.
Dampak pengiring, yang meliputi (1) tujuan yang hendak dicapai dari
kegiatan pembelajaran menulis berupa kompetensi menulis; (2) keterampilan
yang diharapkan muncul dalam pembelajaran menulis keterampilan
memahami isi tulisan/karangan; (3) tujuan pengiring dari pembelajaran
menulis menanamkan nilai-nilai karakter; (4) nilai-nilai karakter ditanamkan
dalam pembelajaran menulis dari isi materi; (5) dampak pengiring dalam
pembelajaran menulis berupa perubahan tingkah laku siswa
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Untuk kepentingan penyusunan prototype model menulis berbasis
motivasi ARCES, peneliti bersama para guru bahasa Indonesia SMA sebagai
kolaborator mengadakan lokakarya. Lokakarya

yang diselenggarakan

tanggal 16 Juli 2011 bertempat di aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten
Sragen diikuti oleh 21 guru bahasa Indonesia, terlaksana berkat kerjasama
antara peneliti, MGMP Bahasa Indonesia dan dengan dinas pendidikan.
Dalam fitur draf ini didalamnya dirumuskan konsep-konsep dan teoriteori yang diperlukan, untuk menjadi model prosedural, yang diharapkan
dapat dimanfaatkan guru untuk mempraktikkan dan melaksanakan
pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES.
a. Fitur Silabus Pengembangan Model Pembelajaran Menulis Berbasis
Motivasi ACRES
Fitur silabus pengembangan model pembelajaran menulis berbasis
motivasi ACRES, dibahas dalam lokakarya dengan guru-guru bahasa
Indonesia tingkat SMA, dan setelah dibahas/direvisi melalui lokakarya
dan telah dievaluasi oleh ahli, secara lengkap dapat dilihat pada buku
pedoman.
a. Fitur Skenario Pembelajaran Menulis
Mengacu pada pelaksanaan proses pembelajaran menulis di SMA
dilaksanakan dengan prinsip kontekstual, integratif, fungsional, dan
apresiatif.

Prinsip kontekstual adalah pembelajaran yang dilakukan

secara konteks, baik konteks linguistik maupun konteks non linguistik
(Purnomo, 2005: 10). Sementara itu Depantemen Pendidikan Nasional
(2002:

5)

menjelaskan

bahwa

pembelajaran

kontekstual

adalah

pembelajaran yang mengkaitkan materi yang diajarkan dengan dunia
nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara
pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan dalam kehidupan
sehari-hari.
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Dalam pembelajaran kontekstual perlu melibatkan tujuh komponen
untuk pembelajaran yang efektif, yaitu: konstruktivisme (constructivism),
bertanya (questioning), menemukan (inquiry), masyarakat belajar
(learning community), pemodelan (modeling), dan reflektif (reflection),
serta penilaian yang sebenarnya (authentic assesment).
Prinsip integratif artinya pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya
tidak disajikan secara terpisal-pisah, pembelajaran harus secara terpadu
atau integratif (Hairuddin, dkk., 2007: 1.15). Prinsip fungsional artinya
pembelajaran pada hakikatnya sejalan dengan konsep pembelajaran yang
komunikatif.

Dalam

kurikulum

2004

dinyatakan

bahwa

tujuan

pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa dapat menggunakan
bahasa Indonesia dalam berkomunikasi secara baik dan benar. Hal ini
sejalan dengan prinsip pembelajaran bahasa yang fungsional, yaitu
pembelajaran yang harus dikaitkan dengan fungsinya,

baik dalam

berkomunikasi maupun dalam memenuhi keterampilan untuk hidup
(Purnomo, 2002: 10-11).
Sementara ini prinsip apresiatif dalam pembelajaran bahasa
Indonesia, lebih ditekankan untuk pembelajaran sastra. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1988: 46) kata apresiasi berarti
penghargaan. Dalam tulisan ini istilah apresiasi dimaknai yang
menyenangkan. Jadi prinsip apresiatif berarti prinsip pembelajaran yang
menyenangkan.
Fitur skrenario pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES ini
dirancang secara prosedural dengan memperhatikan prinsip ARCES yaitu:
(a) attention artinya belajar harus memiliki atensi atau keinginan tentang
suatu materi; (b) relevance artinya motovasi belajar akan tumbuh dan
berkembang apabila siswa mengakui bahwa materi pembelajaran
bermanfaat secara langsung terhadap dirinya; (c) confidence artinya siswa
perlu percaya diri bahwa ia mampu dan bisa berhasil dengan mempelajari
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sesuatu yang baru; dan (d)

enjoyment artinya guru harus mampu

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, serta (e) satisfaction
artinya belajar harus menghasilkan rasa puas, sebab rasa puas akan
memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya keinginan tetap belajar.
Fitur skenario pembelajaran menulis

berbasis motivasi ARCES

dibahas dalam lokakarya dengan guru-guru bahasa Indonesia. Setelah
direvisi dan telah divalidasi ahli, skenario pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES secara lengkap di lampiran 2 (Buku Pedoman Guru).
b. Fitur RPP Pengembangan Model Pembelajaran Menulis Berbasis
Motivasi ARCES untuk siswa SMA
Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada hakikatnya

merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau
memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran (E.
Mulyasa, 2006: 213). Oleh sebab itu perencanaan mengandung rangkaian
putusan yang luas dan penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan,
penentuan program, penentuan metode dan prosedur tertentu serta
penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari
RPP memainkan peran penting dalam pembelajaran, terutama
dalam

memandu

dan

mengarahkan

guru

untuk

melaksanakan

kewajibannya sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar
siswanya. Oleh sebeb itu RPP memiliki beberapa manfaat sebagai
berikut: (a) sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan;
(b)sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap
personal yang terlibat dalam pembelajaran; (c) sebagai pedoman kerja
bagi guru maupun siswa; (d) sebagai alat ukur untuk mengetahui efektif
tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan
dan kelambatan pekerjaan; dan (e) menghindari duplikasi materi
pembelajaran, serta (f) meningkatkan akuntabilitas publik.
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Sementara itu perinsip pengembangan RPP menurut Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006, pengembangan RPP
berpedoman pada standar kompetensi lulusan (SKL) dan standar isi (SI),
serta penyusunannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai
berikut: (a) berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan siswa
dan lingkungannya; (b) beragam dan terpadu; (c) tanggap terhadap
perkembangan; (d) relevan dengan kebutuhan; (e) menyeluruh dan
berkesinambungan; dan (f) belajar sepanjang hayat; serta (g) seimbang
antara kepentingan global, nasional, dan lokal.
Dalam pengembangan model pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES, penyusunan RPP perlu mengintegrasikan atau
memasukkan prinsip motivasi ARCES, yaitu: (a) attention artinya belajar
harus memiliki atensi atau keinginan tentang suatu materi; (b) relevance
artinya motovasi belajar akan tumbuh dan berkembang apabila siswa
mengakui bahwa materi pembelajaran bermanfaat secara langsung
terhadap dirinya; (c) confidence artinya siswa perlu percaya diri bahwa ia
mampu dan bisa berhasil dengan mempelajari sesuatu yang baru; dan (d)
enjoyment artinya guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang
menyenangkan, serta (e) satisfaction artinya belajar harus menghasilkan
rasa puas, sebab rasa puas akan memberikan kontribusi terhadap
tumbuhnya keinginan tetap belajar.
c. Fitur Penilaian Pembelajaran Menulis
Pelaksanaan penilaian pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES dirancang dengan menggunakan format penilaian yang biasanya
dikembangkan

oleh

para

mengumpulkan

berbagai

guru.

Penilaian

informasi

secara

merupakan
sistematis,

usaha
berkala,

berkelanjutan, menyeluruh tentang proses dan hasil pembelajaran. Alat
dan cara penilaian yang digunakan meliputi: observasi, penugasan, dan
unjuk kerja, serta hasil karya.
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Observasi digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan
informasi dengan cara pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku
siswa. Agar observasi terarah, maka pedoman yang digunakan

dan

dikembangkan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan.
Penugasan merupakan cara penilaian dengan memberikan tugas
yang harus dikerjakan siswa dalam waktu tertentu, baik secara perorangan
maupun kelompok. Unjuk kerja digunakan untuk memberikan penilaian
siswa yang menuntut melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat
diamati misalnya praktek menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia
yang baik dan benar.
3. Uji Coba Terbatas
Uji coba terbatas draf model dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sragen.
Uji coba ini

dilaksanakan dengan tujuan mempraktikkan model

pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES. Pelaksanaan uji coba
terbatas dilaksanakan duabelas kali/jam pelajaran (12 pertemuan)

temu

muka atau selama satu bulan dari 18 Juli sampai 17 Agustus 2011, dimulai
pada minggu terakhir bukan Juli, minggu pertama dan kedua bulan Agustus
dengan rincian materi uji coba: kelas A

pembelajaran menulis secara

konvensional, dan kelas B pembelajaran menulis berbasis ARCES.
Uji coba ini mempraktikkan model pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES dengan bentuk silabus, skenario pembelajaran, RPP dan
penilaian pembelajaran. Pelaksana uji coba terbatas adalah guru SMA yang
bersangkutan.Tujuan uji coba adalah untuk memperoleh data tentang
prosedur yang efektif tentang penerapan ARCES dalam pembelajaran
menulis di SMA.
Hasil wawancara peneliti dengan WT ditemukan beberapa hal terkait
dengan

pengembangan model

pembelajaran menulis berbasis motivasi

ARCES di kelas XI IA 2 SMAN 1 sebagai berikut (CL. 4.3).
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pengalaman melaksanakan model pembelajaran menulis

berbasis motivasi ARCES di SMAN 1 Sragen, WT memberikan
rangkuman kualitatif terhadap kelayakan ini

sebagai

berikut:

Pengembangan model pembelajaran menulis berbasis ARCES bagi siswa
SMA sangat baik dan sangat mudah dilaksanakan. Karena dapat
memberikan motivasi kepada siswa untuk memiliki semangat belajar,
menerapkan, dan pengaplikasikannya dalam kehidupan. Secara tidak
langsung hal tersebut juga mendorong siswa meraih dan memiliki nilai
yang lebih baik atau meningkat dari nilai sebelumnya dari standar yang
ditentukan. Diharapkan pengembangan model

pembelajaran menulis

berbasis motivasi ARCES tidak hanya pada pembelajaran bahasa
Indonesia, tetapi juga pada mata pelajaran lainnya.
2. Dalam kelayakan penyajian yang didalamnya mecakup: konsistensi
sistematika penyajian, keruntutan konsep, kesinambungan antar pokok
pikiran, keterpusatan pada siswa, ternyata juga mampu merangsang
metakognisi, merangsang metapsikomotorik, dan metaafeksi. Guru
bahasa Indonesia kelas XI IA 2 SMAN 1 Sragen ini memberikan
penilaian dalam rangkuman kualitatif sebagai berikut: pengembangan
model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES sangat layak
digunakan

dan

sudah

seharusnya

sebagai

bahan

acuan

dalam

pembelajaran.
3. Dalam kelengkapan penyajian yang didalamnya mencakup: bagian
pendahuluan, bagian isi dan bagian penutup WT memberikan penilaian
sebagai berikut: Tidak ada bagian yang terlalu sulit untuk dilaksanakan,
setidaknya dengan mudah dapat dilaksanakan dari awal sampai akhir,
sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik, lancar dan
menyenangkan.
4. Guru yang bersangkutan menyampaikan penilaian dan evaluasi terhadap
uji coba model sebagai berikut.
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a. Berdasarkan format penilaian yang diadaptasi dari format penilaian
buku ajar bahasa Indonesia kelas XI dari pusat buku Departemen
Pendidikan Nasional, dalam RPP yang dijadikan uji coba, kesesuaian
uraian materi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang
didalamnya memuat kelengkapan materi dan kedalaman materi sudah
baik dan tidak bertentangan dengan kurikulum yang berlaku.
b. Mengenai keakuratan materi yang didalamnya berisi: keakuratan
dalam memilih wacana, keakuratan konsep dan teori, keakuratan
dalam memilik contoh serta keakuratan dalam evaluasi/umpan balik
juga sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan kurikulum.
c. Dalam hal pendukung materi pembelajaran, yang didalamnya berisi:
kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni. Kesesuaian fitur/contoh/latihan/rujukan. Pengembangan wawasan
kebangsaan dan integrasi bangsa guru bahasa Indonesia ini
memberikan penilaian sudah sangat baik dan tidak bertentangan
dengan kurikulum yang berlaku.
d. Sedangkan dalam teknik penyajian yang didalamnya berisi konsistensi
sistematika penyajian, keruntutan konsep dan kesinambungan antar
materi atau bab, dinilainya sudah baik dan sesuai dengan kurikulum.
5. Selanjutnya mengenai penilaian guru bahasa Indonesia kelas XI terhadap
pengembangan model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES
adalah sebagai berikut.
a. Kelayakan isi

ARCES: A=Attention

(perhatian),

R=Relevance

(relevansi atau kegunaan), C=Confidence (kepercayaan diri dan
E=Enjoyment (kesenangan melaksanakan kegiatan berlajar) serta,
S=Satisfaction (kepuasan) TW memberikan penilaian dan evaluasi
seperti berikut ini.
(1) Pengembangan Attention (perhatian)
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Dalam hal ini guru perlu menyakinkan peserta didik bahwa
belajar itu harus memiliki atensi atau keinginan tentang suatu
materi. Ada lima unsur yang tergabung dalam Attenton yang
berfungsi membangkitkan keinginan tentang suatu materi yaitu:
pengunaan metode yang bervariasa, pengunaan media, pengunaan
humor, penggunaan peristiwa nyata untuk memperjelas konsep
dan perlunya melibatkan peserta didik.
Konsep-konsep yang diajukan dan ditawarkan penelitian
menyangkut lima hal tersebut sudah sangat bagus dan itu
merupakan kaidah pembelajaran modern, hanya pelaksanaan di
lapangan ada yang dengan mudah dikembangkan tetapi ada yang
tidak mudah berjalan sesuai yang diharapkan.
Penggunaan metode yang bervariasi dalam pembelajaran
bagi TW sudah tidak menjadi masalah, karena sudah terbiasa
dengan menggunaan metode yang bervariasi dalam suatu
pembelajaran. Dengan menggunakan metode yang bervariasi
menunut konsekuensi bagi guru untuk kaya dan menuntut adanya
kemauan untuk selalu mencari dan menemukan metode-metode
baru balam pembelajaran bahasa Indonesia. Ini merupakan
tantangan tersendiri bagi guru, tetapi hasilnya sangat jelas, peserta
didik semakin meningkat perhatiannya, situasi kelas menjadi lebih
kondusif, pembelajaran menjadi lebih terarah dan peserta didik
pasti akan menjadi senang.
Penggunaan media yang bervariasi merupakan tantangan
tersendiri bagi guru bahasa Indonesia.Keterbatasan ketersediaan
media di sekolah dari tahun ke tahun selalu terjadi dan hal ini juga
dialami oleh hampir semua guru di SMAN 1 Sragen. Guru
dituntut kreatif membuat dan mencari media pembelajaran dan
tidak mengandalkan ketersediaan media yang ada di sekolah. Dari
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pengalaman berproses bersama peserta didik, peserta didik
bergairah belajar ketiga guru kreatif mencari dan menemukan
media pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran
dan relevan dunia peserta didik.
Tidak mudah bagi siapapun termasuk guru bahasa Indonesia
untuk menggunakan humor dalam pembelajaran. Tetapi karena
sebuah tuntutat keilmuan, maka guru perlu membuat dan
memasukkan muhor dalam pembelajaran. Humor yang disenangi
peserta didik adalah humor yang relevan dengan pokok
pembelajaran, disampaikan tepat pada waktunya, mengandung
nilai-nilai keilmiahan, mengandung nilai kebijakan, mengandung
nilai rohani, isinya tidak tendensius, dapat menumbuhkan
semangat, disampaikan secara sopan. Dengan menggunakan
humor yang relevan dengan materi pembelajaran siswa akan
terpelihara

perhatiannya/konsentrasinya

dalam

mengikuti

pembelajaran.
Guru bahasa Indonesia diperkaya pengalamannya ketika
dalam teori yang dikembangkan peneliti untuk meningkatkan
perhatian belajar salah satunya adalah menggunakan peristiwa
nyata untuk memperjelas konsep. Guru tertantang untuk mencari
dan menemukan

serta mengaplikasikan peristiwa nyata untuk

memperjelas konsep dalam pembelajaran. Tantangan baru dari
sebuah teori baru.
Melibatkan peserta didik dalam pembelajaran bukan hal
yang baru bagi guru, tetapi kesempatan uji coba model ini akan
sangat meneguhkan keinginan guru bahwa kalau peserta didik
dilibatkan dalam proses maka perhatiannya akan terpelihara
bahkan

akan

meningkat,

dengan

demikian

diharapkan

pembelajaran menjadi efektif dan efesien dan pada gilirannya hasil
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pembelajaran peserta didik akan menjadi lebih baik dari
sebelumnya.
(2) Pengembangan R=Relevance (relevansi atau kegunaan)
Motivasi belajar akan tumbuh dan berkembang apabila
peserta didik mengakui bahwa meteri pembelajaran bermanfaat
secara langsung terhadap dirinya. Beberapa teknik untuk
meningkatkan motivasi belajar adalah: guru menyampaikan tujuan
pembelajaran,

guru

menjelaskan

manfaat

pengetahuan,

ketrampilan, nilai dan sikap yang akan dipelajari dan bagaimana
hal tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Selain itu guru
perlu memberikan contoh-contoh, latihan-latihan dan tes.
Mengenai penyampaikan tujuan pembelajaran, terkadang
guru lupa melaksanakannya sebelum pembelajaran dimulai. Teori
penelitian yang dikembangkan ini mengingatkan dan memberikan
semangat baru bagi guru bahasa Indonesia untuk melaksanakan
teori lama ini. Dan setelah dicoba, ternyata peserta didik sangat
antusias mengikuti proses pembelajaran, karena mereka tahu akan
dibawa kemana arah pembelaran ini. Ini merupakan pekerjaan
yang tidak mudah dan kadang menyita waktu, tetapi dampaknya
sangat positif untuk peserta didik.
Guru menjelaskan manfaat pengetahuan, ketrampilan, nilai
dan sikap yang akan dipelajari serta bagaimana hal tersebut dapat
diaplikasikan dalam kehidupan, merupakan tantang baru bagi
guru. Biarpun membutuhkan waktu hal ini selalu dicoba dengan
harapan bisa

membuahkan hasil di kemudian hari. Dan yang

terjadi peserta didik sangat menaruh perhatian ketika guru
menjelaskan hal ini.
Memberikan contoh-contoh, latihan-latihan dan tes bukan
merupakan hal yang sulit dilakukan, bahkan pada umumnya
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contoh-contoh, latihan-latihan dan tes lebih diminan dilakukan
oleh guru, ketika guru malas mengajar, atau guru ada tugas dan
pekerjaan lain yang bersamaan dengan jam mengajar.
(3) Pengambangan C=Confidence (kepercayaan diri)
Guru perlu memberikan motivasi kepada peserta didik
bahwa ia perlu percaya diri bahwa ia mampu dan bisa berhasil
dengan mempelajari sesuatu yang baru. Yang perlu dilakukan oleh
guru dalam ranga membangun kepercayaan diri peserta didik
antara lain: guru berusaha membangun dan meningkatkan harapan
berhasil bagi peserta didik, guru perlu menyusun materi ajar ke
dalam bagian-bagian yang lebih kecil, guru menyampaikan
kriteria

tes,

guru

menggunakan

strategi

kontrol,

guru

menggunakan kata-kata yang membuat peserta didik nyaman dan
tidak menyakiti hati peserta didik, dan guru memberikan umpan
balik.
Meningkatkan harapan untuk berhasil dihadapan peserta
didik bukanlah pekerjaan yang mudah, karena faktor hoteroginitas
peserta didik, cita-cita dan tujuan hidup

peserta didik yang

berbeda menjadi pertimbangan, namun demikian hal ini harus
dilakukan demi keberhasilan peserta didik. Oleh sebab itu guru
berusaha seoptimal mungkin memberikan harapan kepada peserta
didik untuk berhasil, demi masa depan mereka.
Menyusun materi ajar menjadi bagian-bagian yang lebih
kecil merupakan pekerjaan baru yang tidak mudah karena harus
meluangkan waktu untuk melakukan pekerjaan ini. Intinya
sebelum mengajar guru harus belajar, agar persiapan lebih matang.
Menyusun materi ajar menjadi bagian-bagian kecil ini dilakukan
agar peserta didik memahami materi pembelajaran secara terinci.
Melakukan pekerjaan ini berakibat menyenangkan hati peserta
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didik, dan peserta didik menjadi tahu banyak tentang materi,
karena sudah terinci sampai bagian kecil dan mendetail.
Menyampaikan tujuan pembelajaran dan kriteria tes/ujian
belum menjadi kebiasaan guru selama ini. Maka ketika teori yang
dikembangkan peneliti menuntut guru melakukan pekerjaan ini,
mau tidak mau guru harus mencoba melakukannya. Ketika
dilakukan peserta didik juga agak heran tetapi merasa senang,
karena

selama

ini

guru

tidak

pernah

melakukan

hal

tersebut.Awalnya agak berat bagi guru, tetapi karena kelihatannya
peserta didik senang, maka selama uji coba model ini menjadi
pembelajaran bagi guru. Harapannya ke depan guru selalu
menyampaikan kriteria tes/ujian.
Menurut guru bahasa Indonesia TW, menggunakan strategi
kontrol dalam setiap pembelajaran sudah menjadi kebiasaan dan
bukan merupakan hal baru. Namun kesediaan melaksanakan
kontrol terhadap keseluruhan peserta didik itu merupakan
pekerjaan yang sulit terlaksana, karena keterbatasan guru dan
banyaknya jumlah siswa di setiap kelas. Ke depan stategi kontrol
akan selalu dilaksanakan secara merasa meskipun jumlah siswa
banyak dengan harapan pembelajaran menjadi lebih efektif dan
efisien.
Guru memberikan umpan balik menjadi bagian dari tugas
guru. Guru selalu berusaha menindaklanjuti setiap ide, gagasan,
masalah, tugas dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses
pembelajaran. Artinya guru harus meluangkan waktu dan tenaga
untuk peserta didik, demi kemajuan belajarnya peserta didik.
Pekerjaan ini dalam pengamatan peneliti dilakukan sepenuh hati
oleh guru bahasa Indonesia.
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(4) Pengembangan E=Enjoyment (kesenangan dalam melakukan
kegiatan belajar)
Kelayakan isi Enjoyment (kesenangan atau kegembiraan)
artinya

guru

mampu

menyenangkan.

menciptakan

Upaya

suasana

menciptakan

belajar

pembelajaran

yang
yang

menyenangkan antara lain yang dapat ditempuh oleh guru adalah
dengan cara:
(a) Guru mengenal dan memahami sifat peserta didik,
(b)Guru memiliki keterampilan yang dapat mengadakan variasi,
kemampuan menjelaskan, kemampuan membuka dan menutup
pembelajaran, kemampuan membimbing diskusi, kemampuan
mengelola kelas, dan kemampuan mengajar kelompok kecil
atau mengajar perorangan,
(c) Guru mempunyai kemampuan untuk menyadarkan akan T =
pengetahuan yang cukup tentang detail perbuatan belajar yang
sedang dikembangkan,
(d)Guru mempunyai kemampuan untuk menyadarkan akan B =
kebutuhan melakukan kegiatan belajar,
(e) Guru mempunyai kemampuan untuk menyadarkan akan M =
kemampuan melakukan perbuatan belajar,
(f) Guru mempunyai mempunyai kemampuan akan menyadarkan
akan S = kesenangan akan idea belajar,
(g)Guru mampu mengubah keadaan kelas dari yang biasa menjadi
kelas yang menarik serta,
(h)Memotivasi dan menumbhkan minat dengan menerangkan
kerangka

rancangan

yang

di

kenal

dengan

singkatan

TANDUR= tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi
dan rayakan.
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Untuk menumbuhkan rasa senang belajar antara lain guru
memiliki

ketrampilan-ketrampilan

dasar

dalam

Keterampilan dasar yang didalamnya mencakup:

mengajar.

keterampilan

mengadakan variasi, kemampuan menjelaskan, kemampuan
membuka dan menutup pembelajaran, kemampuan membimbing
diskusi, kemampuan mengelola kelas, dan kemampuan mengajar
kelompok kecil atau mengajar perorangan sudah sangat dikuasai
oleh guru bahasa Indonesia. Maka ketika mengembangkan pokokpokok pikiran ini dalam pembelajaran, bagi guru bahasaIndonesia
tidak

mengalami

masalah

dan

nampak

sudah

terbiasa

melakukannya.
Salah satu cara untuk menumbukan atau meningkatkan rasa
senang adalah guru mempunyai kemampuan untuk menyadarkan
peserta didik akan T = pengetahuan yang cukup tentang detail
perbuatan belajar yang sedang dikembangkan. Kegiatan

ini

dilakukan dengan baik oleh guru dan kelihatan tidak mengalami
kesulitan. Dalam pengamatan peneliti ketika guru melakukan
kegiatan ini

peserta

didik senang dan

dengan

antusian

memperhatikan.
Selain mempunyai kemampuan untuk menyadarkan akan
pengetahuan yang perlu dimiliki peserta didik, guru juga perlu
mempunyai

kemampuan

untuk

menyadarkan

akan B =

kebutuhan melakukan kegiatan belajar. Dalam pengamatan
peneliti, kegiatan menyadarkan

akan kebutuhan melakukaan

kegiatan belajar dilakukan oleh guru bahasa Indonesia TW dengan
baik,

sebagai

bukti

bahwa

peserta

didik

dalam

proses

pembelajaran bahasa Indonesia aktif melakukan kegiatan belajar
dengan aktifitasnya

masing-masing sesuai
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kebutuhan

tetapi

masih

dalam

pokok

atau

tema

yang

dikembangkan oleh guru.
Selain beberapa hal seperti disebutkan di atas yang sudah
dilakukan guru, hal

lain

yang dianggap

penting dalam

pelaksanakan pengembangan strategi pembelajaran berbasis
model motivasi ARCES ini adalah perlunya guru memiliki
kemampuan menyadarkan peserta didik akan S = kesenangan akan
idea

belajar.

Paham

yang

dikembangkan

dalam

upaya

menyadarkan kesenangan belajar adalah paham hubungan antara
joyfull learning dan succesfull learning. Antara joyfull learning
dan succesfull learning saling memberikan pengaruh positif.
Kesenangan

belajar

akan

kesuksesan/keberhasilan

membawa

pengaruh

terhadap

dalam belajar, demikian sebaliknya

kesuksesan/keberhasilan dalam belajar akan membawa pengaruh
pada kesenangan melakukan kegiatan belajar.
(5)Pengembangan S=Satisfaction (kepuasan)
Artinya belajar harus menghasilkan rasa puas, sebab rasa
puas akan memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya keinginan
tetap belajar. Dalam menumbuhkan kepuasan belajar beberapa
hal yang perlu diperhatikan guru antara lain adalah: guru berusaha
memberikan pujian dan hadiah, guru memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk evaluasi dan refleksi diri, guru
memberikan

kesempatan

kepada

peserta

didik

untuk

menggunakan atau mempraktekkan pengetahuan, ketrampilan,
sikap dan nilai yang sudah diperolehnya. Selain itu guru berusaha
memberi

kesempatan

kepada

peserta

didik

untuk

saling

membantu.
Pada umumnya peserta didik merasa senang kalau di puji
apalagi kalau diberi hadiah. Pemberian pujian ini juga harus adil
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dan ini dilakukan oleh guru bahasa Indonesia di kelas ini. Sebagai
indikatornya bisa dilihat dari kedekatan antara peserta didik
dengan guru, dan respons peserta didik terhadap guru.
Guru berusaha memberikan kesempatan kepada

peserta

didik evaluasi dan refleksi diri. Evaluasi dan refleksi diri
merupakan refleksi. Dengan harapan peserta didik mengetahui
kelebihan, keunggulan, kelemahan dan

kekurangan yang ada

dalam dirinya. Setelah mengetahui kelebihan dan keuanggulan
peserta didik dapat menjaganya bahkan bisa meningkatkan
prestasi tersebet.Tetapi dengan mengetahui kelemahan dan
kekurangannya peserta didik dapat mengeliminirnya dan tidak
mengulanginya kembali. Oleh sebab itu sangatlah penting guru
dapat menanamkan kebiasaan terhadap peserta didik untuk
evaluasi diri dan refleksi.
Guru berusaha memberikan kesempatan

kepada peserta

didik untuk menggunakan atau mempraktekkan pengetahuan,
ketrampilan, sikap dan nilai yang sudah diperolehnya. Hal ini
sering dilakukan oleh guru dan menurut pengamatan peneliti
dengan banyaknya karya-karya peserta didik merupakan bukti
bahwa guru melakukan kegiatan ini.
Guru berusaha memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk saling membantu atau membantu temannya. Ini adalah
pembuktian adanya saling peduli dan berbagi antar peserta didik
dan sekaligus uji kepekaan terhadap sesama. Suasana kelas yang
didalamnya para peserta didik saling peduli dan saling membantu
adalah suasana yang dicita-citakan dan menjadi kelas yang ideal di
jaman ini. Menurut pengamatan peneliti, kelas XI adalah kelas
yang didalamnya peserta didik saling membantu, saling peduli dan
saling berbagi.
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Guru

berusaha

mencari

waktu

yang

tepat

untuk

menbandingkan prestasi peserta didik dengan siapapun, dengan
harapan bisa memacu semangat peserta didik untuk berhasil dan
kemudian puas diri. Dengan membandingkan prestasi diharapkan
dapat memacu semangat peserta didik untuk berhasil. Oleh sebab
itu ketika guru membandingkan prestasi peserta didik dengan yang
lebih berhasil dengan harapan peserta didik mampu meneladinya,
dan ketika dibandingkan dengan yang lebih rendah prestasinya,
maka diharapkan peserta didik tidak menirunya. Kegiatan ini
menurut pengamatan peneliti di kelas sering dilakukan oleh guru.
Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan penilaian
guru yang melaksanakan uji coba terbatas pengembangan draf model
pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES, apabila dikaji dari segi
kelayakan isi dan kelayakan penyajian sangat baik dan tidak bertentangan
dengan kurikulum yang berlaku sekarang ini. Sehingga layak untuk
dilaksanakan dalam pembelajaran.

4. Focus Group Discussion (FGD) dan Revisi Draf Awal (Prototype) Model
Uji coba terbatas di SMA Negeri 1 Sragen yang dilaksanakan oleh
guru bahasa Indonesia kelas XI TW, peneliti, guru bahasa lainnya dan pakar
melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev). Catatan hasil monitoring
dan evaluasi dipadukan dengan hasil evaluasi dan refleksi guru yang
melaksanakan uji coba yang dilaksanakan dalam focus group discussion
(FGD) dihadapan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) bahasa
Indonesia. Focus group discussion (FGD) kedua setelah pelaksanaan uji
coba terbatas ini dilaksanakan di Rumah makan Roso Joyo, jalan Irian
Sragen pada pada tanggal 17 September 2011.
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Kegiatan focus group discussion (FGD) dilaksanakan dengan tujuan
untuk memperbaiki, menyempurnakan model yang ada yang telah
dilaksanakan dalam uji coba terbatas. Hasil perbaikan dan penyempurnaan
model akan dikembangkan dalam uji coba luas berikutnya.
5. Uji Coba Luas

Draf Awal Model Pembelajaran Menulis Berbasis

Motivasi ARCES
Uji coba luas model dilaksanakan di tiga SMA yaitu: (a) SMAN 1
Gondang; (b) SMAN 1
coba ini

Sambungmacan dan; (c) SMAN 3 Sragen. Uji

dilaksanakan dengan tujuan mempraktikkan

draf model yang

dibuat peneliti setelah disempurnakan atas dasar masukan, saran, kritik,
evaluasi, dan refleksi serta masukan dari pakar yang dilaksanakan dalam
focus group discussion (FGD). Pelaksanaan uji coba dilakukan duabelas
kali/jam pelajaran (12 pertemuan) temu muka atau selama tiga minggu,
dimulai pada minggu terakhir bulan September, minggu pertama dan kedua
bulan Oktober 2011 dengan rincian materi uji coba: kelas A pembelajaran
menulis secara konvensional, dan kelas B pembelajaran menulis berbasis
ARCES.
Pelaksanaan uji coba luas mengikuti langkah konkret yang telah
direncanakan sebelumnya seperti diterangkan dalam bab III disertasi ini.
Sebelum uji coba masing-masing kelas diadakan pretes, kemudian selama
dua belas kali pertemuan diberi materi pembelajaran dengan pokok materi
yang sama dan perbedaan masing-masing terletak pada penggunaan motivasi
dan setelah selesai dua belas kali dilaksanakan postes. Uji coba luas
melibatkan guru kelas XI SMA: SMAN 1 Gondang Eko Jatmiko Totok
Saputro, SMAN Sambungmacan Dra. Eni Rahayu, M. Pd, dan SMAN 3
Sragen Ediyati Tri Setyaningrum, S.Pd.
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a. Uji Coba Luas Draf Awal Model Pembelajaran Menulis Berbasis
Motivasi ARCES di SMA Negeri 1 Gondang
Guru bahasa Indonesia yang melaksanakan uji coba luas
pengembangan model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES di
SMA Negeri 1 Gondang adalah EJTS. Guru yang bersangkutan
menyampaikan penilaian dan evaluasi terhadap uji coba draf model
sebagai berikut (CL. 4. 4).
1. Pengembangan Attention (perhatian)
Guru perlu menyakinkan peserta didik bahwa dalam belajar itu
siswa harus memiliki atensi atau keinginan tentang suatu materi. Ada
lima

unsur

yang tergabung dalam

Attenton

yang berfungsi

membangkitkan keinginan tentang suatu materi yaitu: pengunaan
metode yang bervariasa, pengunaan media, pengunaan humor,
penggunaan peristiwa nyata untuk memperjelas konsep dan perlunya
melibatkan peserta didik. Konsep-konsep yang diajukan dan
ditawarkan penelitian menyangkut lima hal tersebut sudah sangat
bagus dan itu merupakan kaidah pembelajaran modern, hanya
pelaksanaan di lapangan ada yang dengan mudah dikembangkan tetapi
ada yang tidak mudah berjalan sesuai yang diharapkan.
Penggunaan metode yang bervariasi dalam pembelajaran bagi
EJTS sudah tidak menjadi masalah, karena sudah terbiasa dengan
menggunaan metode yang bervariasi dalam suatu pembelajaran.
Dengan menggunakan metode yang bervariasi menunut konsekuensi
bagi guru untuk kaya dan menuntut adanya kemauan untuk selalu
mencari dan menemukan metode-metode baru balam pembelajaran
bahasa Indonesia. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi guru, tetapi
hasilnya sangat jelas, peserta didik semakin meningkat perhatiannya,
situasi kelas menjadi lebih kondusif, pembelajaran menjadi lebih
terarah dan peserta didik pasti akan menjadi senang.
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Penggunaan media yang bervariasi merupakan tantangan
tersendiri bagi guru bahasa Indonesia. Keterbatasan ketersediaan
media di sekolah dari tahun ke tahun selalu terjadi dan hal ini juga
dialami oleh hampir semua guru di SMA Negeri 1 Gondang. Guru
dituntut kreatif membuat dan mencari media pembelajaran dan tidak
mengandalkan ketersediaan media yang ada di sekolah. Dari
pengalaman berproses bersama peserta didik, peserta didik bergairah
belajar ketiga guru

kreatif mencari dan menemukan media

pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran dan
relevan dunia peserta didik.
Tidak mudah bagi siapapun termasuk guru bahasa Indonesia
untuk menggunakan humor dalam pembelajaran. Tetapi karena sebuah
tuntutan keilmuan, maka guru perlu membuat dan memasukkan humor
dalam pembelajaran. Humor yang disenangi peserta didik adalah
humor yang relevan dengan pokok pembelajaran, disampaikan tepat
pada waktunya, mengandung nilai-nilai keilmiahan, mengandung nilai
kebijakan, mengandung nilai rohani, isinya tidak tendensius, dapat
menumbuhkan

semangat,

disampaikan

secara

sopan.

Dengan

menggunakan humor yang relevan dengan materi pembelajaran siswa
akan

terpelihara

perhatiannya/konsentrasinya

dalam

mengikuti

pembelajaran.
Guru bahasa Indonesia diperkaya pengalamannya ketika dalam
teori yang dikembangkan peneliti untuk meningkatkan perhatian
belajar salah satunya adalah

menggunakan peristiwa nyata untuk

memperjelas konsep. Guru tertantang untuk mencari dan menemukan
serta mengaplikasikan peristiwa nyata untuk memperjelas konsep
dalam pembelajaran. Tantangan baru dari sebuah teori baru.
Melibatkan peserta didik dalam pembelajaran bukan hal yang
baru bagi guru, tetapi kesempatan uji coba model ini akan sangat
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meneguhkan keinginan guru bahwa kalau peserta didik dilibatkan
dalam proses. Maka perhatiannya akan terpelihara bahkan akan
meningkat, dengan demikian diharapkan pembelajaran menjadi efektif
dan efesien dan pada gilirannya hasil pembelajaran peserta didik akan
menjadi lebih baik dari sebelumnya.
2. Pengembangan R=Relevance (relevansi atau kegunaan)
Motivasi belajar akan tumbuh dan berkembang apabila peserta
didik mengakui bahwa meteri pembelajaran bermanfaat secara
langsung terhadap dirinya. Beberapa teknik untuk meningkatkan
motivasi belajar adalah: guru menyampaikan tujuan pembelajaran,
guru menjelaskan manfaat pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap
yang akan dipelajari dan bagaimana hal tersebut dapat diaplikasikan
dalam kehidupan. Selain itu guru perlu memberikan contoh-contoh,
latihan-latihan dan tes.
Mengenai penyampaikan tujuan pembelajaran, terkadang guru
lupa melaksanakannya sebelum pembelajaran dimulai. Teori penelitian
yang dikembangkan ini mengingatkan dan memberikan semangat baru
bagi guru bahasa Indonesia untuk melaksanakan teori lama ini. Dan
setelah dicoba, ternyata peserta didik sangat antusias mengikuti proses
pembelajaran, karena mereka tahu akan dibawa kemana arah
pembelaran ini. Ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan
kadang menyita waktu, tetapi dampaknya sangat positif untuk peserta
didik.
Guru menjelaskan manfaat pengetahuan, ketrampilan, nilai dan
sikap yang akan dipelajari serta bagaimana hal tersebut dapat
diaplikasikan dalam kehidupan, merupakan tantang baru bagi guru.
Biarpun membutuhkan waktu hal ini selalu dicoba dengan harapan
bisa membuahkan hasil di kemudian hari. Dan yang terjadi peserta
didik sangat menaruh perhatian ketika guru menjelaskan hal ini.
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Memberikan contoh-contoh, latihan-latihan dan tes bukan
merupakan hal yang sulit dilakukan, bahkan pada umumnya contohcontoh, latihan-latihan dan tes lebih diminan dilakukan oleh guru,
ketika guru malas mengajar, atau guru ada tugas dan pekerjaan lain
yang bersamaan dengan jam mengajar.
3. Pengambangan C=Confidence (kepercayaan diri)
Guru perlu memberikan motivasi kepada peserta didik bahwa ia
perlu percaya diri bahwa ia mampu dan bisa berhasil dengan
mempelajari sesuatu yang baru. Yang perlu dilakukan oleh guru dalam
rangka membangun kepercayaan diri peserta didik antara lain: guru
berusaha membangun dan meningkatkan harapan berhasil bagi peserta
didik, guru perlu menyusun materi ajar ke dalam bagian-bagian yang
lebih kecil, guru menyampaikan kriteria tes, guru menggunakan
strategi kontrol, guru menggunakan kata-kata yang membuat peserta
didik nyaman dan tidak menyakiti hati peserta didik, dan guru
memberikan umpan balik.
Meningkatkan harapan untuk berhasil dihadapan peserta didik
bukanlah pekerjaan yang mudah, karena faktor hiteroginitas peserta
didik, cita-cita dan tujuan hidup peserta didik yang berbeda menjadi
pertimbangan. Mamun demikian hal ini harus dilakukan demi
keberhasilan peserta didik. Oleh sebab itu guru berusaha seoptimal
mungkin memberikan harapan kepada peserta didik untuk berhasil,
demi masa depan mereka.
Menyusun materi ajar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil
merupakan pekerjaan baru yang tidak mudah karena harus meluangkan
waktu untuk melakukan pekerjaan ini. Intinya sebelum mengajar guru
harus belajar, agar persiapan lebih matang. Menyusun materi ajar
menjadi bagian-bagian kecil ini dilakukan agar peserta didik
memahami materi pembelajaran secara terinci. Melakukan pekerjaan
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ini berakibat menyenangkan hati peserta didik, dan peserta didik
menjadi tahu banyak tentang materi, karena sudah terinci sampai
bagian kecil dan mendetail.
Menyampaikan tujuan pembelajaran dan kriteria tes/ujian belum
menjadi kebiasaan guru selama ini. Maka ketika teori yang
dikembangkan peneliti menuntut guru melakukan pekerjaan ini, mau
tidak mau guru harus mencoba melakukannya. Ketika dilakukan
peserta didik juga agak heran tetapi merasa senang, karena selama ini
guru tidak pernah melakukan hal tersebut. Awalnya agak berat bagi
guru, tetapi karena kelihatannya peserta didik senang, maka selama uji
coba model ini menjadi pembelajaran bagi guru. Harapannya ke depan
guru selalu menyampaikan kriteria tes/ujian.
Menurut guru bahasa Indonesia EJTS, menggunakan strategi
kontrol dalam setiap pembelajaran sudah menjadi kebiasaan dan bukan
merupakan hal baru. Namun kesediaan melaksanakan kontrol terhadap
keseluruhan peserta didik itu merupakan pekerjaan yang sulit
terlaksana, karena keterbatasan guru dan banyaknya jumlah siswa di
setiap kelas. Ke depan stategi kontrol akan selalu dilaksanakan secara
merasa meskipun jumlah siswa banyak dengan harapan pembelajaran
menjadi lebih efektif dan efisien.
Dalam pengamatan peneliti terhadap proses pembelajaran yang
dikembangkan EJTS, guru bahasa Indonesia tersebut sangat potensial,
berkemauan keras untuk maju dan berkembang, serta guru yang
berkarakter positif. EJTS adalah guru yang santun dan berbudi pekerti
luhur, maka selalu menggunakan kata-kata yang membuat peserta
didik nyaman dan tidak menyakiti hati. Maka tidak mengherankan
kalau guru bahasa Indonesia ini sangat dicintai peserta didiknya.
Guru memberikan umpan balik menjadi bagian dari tugas guru.
Guru selalu berusaha menindaklanjuti setiap ide, gagasan, masalah,
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tugas dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
Artinya guru harus meluangkan waktu dan tenaga untuk peserta didik,
demi kemajuan belajarnya peserta didik. Pekerjaan ini dalam
pengamatan peneliti dilakukan sepenuh hati oleh guru bahasa
Indonesia.
4. Pengembangan E=Enjoyment (kesenangan dalam melakukan kegiatan
belajar)
Kelayakan isi Enjoyment (kesenangan atau kegembiraan) artinya
guru mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Upaya
menciptakan pembelajaran yang menyenangkan antara lain yang dapat
ditempuh oleh guru adalah dengan cara:
(a) Guru mengenal dan memahami sifat peserta didik.
(b)Guru memiliki keterampilan yang dapat mengadakan variasi,
kemampuan menjelaskan, kemampuan membuka dan menutup
pembelajaran, kemampuan membimbing diskusi, kemampuan
mengelola kelas, dan kemampuan mengajar kelompok kecil atau
mengajar perorangan.
(c) Guru mempunyai kemampuan untuk menyadarkan akan T =
pengetahuan yang cukup tentang detail perbuatan belajar yang
sedang dikembangkan.
(d) Guru mempunyai kemampuan untuk menyadarkan akan B =
kebutuhan melakukan kegiatan belajar.
(e) Guru mempunyai kemampuan untuk menyadarkan akan M =
kemampuan melakukan perbuatan belajar.
(f) Guru mempunyai mempunyai kemampuan akan menyadarkan akan
S = kesenangan akan idea belajar.
(g) Guru mampu mengubah keadaan kelas dari yang biasa menjadi
kelas yang menarik serta.
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(h) Memotivasi dan menumbuhkan minat dengan menerangkan
kerangka rancangan yang di kenal dengan singkatan TANDUR=
tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi dan rayakan.
Hasil mengamatan peneliti terhadap guru mengenai kemampuan
memahami sifat peserta didik dapat dijelaskan sebagai berikut: guru
bahasa Indonesia EJTS sangat mengenal dan memahami sifat peserta
didik, karena banyak peserta didik yang sudah berproses bersama dalam
pembelajaran bahasa Indonesia di kelas X. Guru sudah sangat mengenal
dan mngemahami sifat peserta didik tidak. Ini merupakan potensi awal,
sehingga guru dengan mudah mengarahkan dan membimbing peserta
didik di kelas XI yang hiterogin ini. Kenyataannya peserta didik sangat
senang apabila guru mengenal dan memahami sifat dan karakternya.
Untuk menumbuhkan rasa senang belajar antara lain guru
memiliki ketrampilan-ketrampilan dasar dalam mengajar. Keterampilan
dasar yang didalamnya mencakup: keterampilan mengadakan variasi,
kemampuan
pembelajaran,

menjelaskan,
kemampuan

kemampuan

membuka

membimbing

diskusi,

dan

menutup

kemampuan

mengelola kelas, dan kemampuan mengajar kelompok kecil atau
mengajar perorangan sudah sangat dikuasai oleh guru bahasa Indonesia.
Maka ketika mengembangkan pokok-pokok pikiran ini dalam
pembelajaran, bagi guru bahasa Indonesia tidak mengalami masalah dan
nampak sudah terbiasa melakukannya.
Salah satu cara untuk menumbukan atau meningkatkan rasa
senang adalah guru mempunyai kemampuan untuk menyadarkan peserta
didik akan T = pengetahuan yang cukup tentang detail perbuatan belajar
yang sedang dikembangkan. Kegiatan ini dilakukan dengan baik oleh
guru dan kelihatan tidak mengalami kesulitan. Dalam pengamatan
peneliti ketika guru melakukan kegiatan ini peserta didik senang dan
dengan antusian memperhatikan.
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mempunyai

kemampuan

untuk

menyadarkan

akan

pengetahuan yang perlu dimiliki peserta didik, guru juga perlu
mempunyai kemampuan untuk menyadarkan akan B = kebutuhan
melakukan kegiatan belajar. Dalam pengamatan peneliti, kegiatan
menyadarkan akan kebutuhan melakukaan kegiatan belajar dilakukan
oleh guru bahasa Indonesia EJTS dengan baik, sebagai bukti bahwa
peserta didik dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia aktif
melakukan kegiatan belajar dengan aktifitasnya masing-masing sesuai
dengan tingkat kebutuhan tetapi masih dalam pokok atau tema yang
dikembangkan oleh guru.
Guru bahasa Indonesia kelas XI SMA Negeri 1 Gondang ini juga
memiliki kemampuan menyadarkan peserta didik akan M = kemampuan
melakukan belajar. Kemampuan menyadarkan peserta didik dilakukan
antara lain dengan cara menyadarikan peserta didik akan potensi yang
mereka miliki. Potensi yang dimiliki antara lain adalah potensi
melakukan kegiatan belajar. Dengan mengoptimalkan potensi yang ada
dalam diri, maka sangat mungkin seseorang akan menikmati hasil dari
kegiatan belajar yaitu nilai atau hasil belajar yang lebih baik dari hasil
sebelumnya.
Selain beberapa hal seperti disebutkan di atas yang sudah
dilakukan guru, hal lain yang dianggap penting dalam pelaksanakan
pengembangan strategi pembelajaran berbasis model motivasi ARCES
ini adalah perlunya guru memiliki kemampuan menyadarkan peserta
didik akan S = kesenangan akan idea belajar. Paham yang
dikembangkan dalam upaya menyadarkan kesenangan belajar adalah
paham hubungan antara joyfull learning dan succesfull learning. Antara
joyfull learning dan succesfull learning saling memberikan pengaruh
positif. Kesenangan belajar akan membawa pengaruh terhadap
kesuksesan/keberhasilan

dalam belajar,
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kesuksesan/keberhasilan dalam belajar akan membawa pengaruh pada
kesenangan melakukan kegiatan belajar.
Mengubah keadaan kelas dari yang biasa menjadi kelas yang
menarik menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan oleh guru bahasa
Indonesia dalan uji coba model ini. Kegiatan yang dilakukan oleh guru
antara lain: melakukan rotasi tempat duduk peserta didik, melakukan
kegiatan belajar di luar ruangan, melakukan perubahan susunan ruangan
kelas. Membawa dan meletakkan barang-barang yang di dalam kelas
tidak selalu ada: tanaman, sound sistem, alat-alat peraga, media
pembelajaran (LCD/OHP, DVD, tape recorder, gambar-gambar, koran
dan lain-lain). Ini merupakaan salah satu strategi merubah keadaan kelas
dari yang biasa menjadi kelas yang menarik, dengan harapan peserta
didik dapat enjoy melakukan kegiatan pembelajaran.
Kegiatan lain yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan dan
memelihara serta menumbuhkan rasa senang belajar adalah memotivasi
dan menumbuhkan minat belajar dengan cara menerangkan kerangkan
rancangan yang dikenal dengan istilah singkatan TANDUR yaitu
tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi dan rayakan.
Kegiatan

yang

dilakukan

guru

yaitu

antara

lain

selalu

menumbuhkan semangat belajar, mengajar peserta didik untuk
mengalami

apa

yang

pernah

dilami

orang

lain,

menamai-

menamai/memberi judul, mendemonstrasikan/mempraktekkan suatu
teori, mengulangi secara terus-menerus/melakukan pembasaan kegiatan
baik serta merayakan keberhasilan biarpun dengan cara yang sangat
sederhana.
5. Pengembangan S=Satisfaction (kepuasan)
Artinya belajar harus menghasilkan rasa puas, sebab rasa puas
akan memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya keinginan tetap
belajar. Dalam menumbuhkan kepuasan belajar beberapa hal yang perlu
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diperhatikan guru antara lain adalah: guru berusaha memberikan pujian
dan hadiah, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
evaluasi dan refleksi diri, guru memberikan kesempatan kepada peserta
didik

untuk

menggunakan

atau

mempraktekkan

pengetahuan,

ketrampilan, sikap dan nilai yang sudah diperolehnya. Selain itu guru
berusaha memberi kesempatan kepada peserta didik untuk saling
membantu.
Pokok yang terakhir dari usaha menumbuhkan kepuasan adalah
guru perlu mencari waktu yang tepat untuk membandingkan prestasi
antar peserta didik, prestasi peserta didik dengan guru atau
membandingkan dengan prestasi siapapun yang bermanfaat.
Guru berusaha memberikan pujian atau hadiah. Memberi pujian
kepada peserta didik bukan pekerjaan yang sulit bagi guru, tetapi guru
harus betul-betul tepat dalam memberikannya. Pada umumnya peserta
didik merasa senang kalau di puji apalagi kalau diberi hadiah.
Pemberian pujian ini juga harus adil dan ini dilakukan oleh guru bahasa
Indonesia di kelas ini. Sebagai indikatornya bisa dilihat dari kedekatan
antara peserta didik dengan guru, dan respons peserta didik terhadap
guru.
Guru berusaha memberikan kesempatan kepada

peserta didik

evaluasi dan refleksi diri. Evaluasi dan refleksi diri merupakan refleksi.
Dengan harapan peserta didik mengetahui kelebihan, keunggulan,
kelemahan dan

kekurangan yang ada dalam dirinya. Setelah

mengetahui kelebihan dan keuanggulan peserta didik dapat menjaganya
bahkan bisa meningkatkan prestasi tersebet.Tetapi dengan mengetahui
kelemahan dan kekurangannya peserta didik dapat mengeliminirnya dan
tidak mengulanginya kembali. Oleh sebab itu sangatlah penting guru
dapat menanamkan kebiasaan terhadap peserta didik untuk evaluasi diri
dan refleksi.
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Guru berusaha memberikan kesempatan

kepada peserta didik

untuk menggunakan atau mempraktekkan pengetahuan, ketrampilan,
sikap dan nilai yang sudah diperolehnya. Hal ini sering dilakukan oleh
guru dan menurut pengamatan peneliti dengan banyaknya karya-karya
peserta didik merupakan bukti bahwa guru melakukan kegiatan ini.
Guru berusaha memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk saling membantu atau membantu temannya. Ini adalah
pembuktian adanya saling peduli dan berbagi antar peserta didik dan
sekaligus uji kepekaan terhadap sesama. Suasana kelas yang didalamnya
para peserta didik saling peduli dan saling membantu adalah suasana
yang dicita-citakan dan menjadi kelas yang ideal di jaman ini. Menurut
pengamatan peneliti, kelas XI adalah kelas yang didalamnya peserta
didik saling membantu, saling peduli dan saling berbagi.
Guru berusaha mencari waktu yang tepat untuk menbandingkan
prestasi peserta didik dengan siapapun, dengan harapan bisa memacu
semangat peserta didik untuk berhasil dan kemudian puas diri. Dengan
membandingkan prestasi diharapkan dapat memacu semangat peserta
didik untuk berhasil. Oleh sebab itu ketika guru membandingkan
prestasi peserta didik dengan yang lebih berhasil dengan harapan peserta
didik mampu meneladinya, dan ketika dibandingkan dengan yang lebih
rendah prestasinya, maka diharapkan peserta didik tidak menirunya.
Kegiatan ini menurut pengamatan peneliti di kelas sering dilakukan oleh
guru.
Dengan demikian dapat disimpulkan, berdasarkan penilaian guru yang
melaksanakan uji coba terbatas pengembangan model pembelajaran menulis
berbasis motivasi ARCES, apabila dikaji dari segi kelayakan isi dan
kelayakan penyajian sudah sangat baik dan tidak bertentangan dengan
kurikulum yang berlaku sekarang ini.
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b. Uji Coba Luas Pengembangan Draf Awal Model Pembelajaran Menulis
Berbasis Motivasi ARCES di SMA Negeri 1 Sambungmacan
Guru

bahasa

Indonesia

yang

melaksanakan

uji

coba

luas

pengembangan draf awal model pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES di SMA Negeri 1 Sambungmacan adalah Dra. Eny Rahayu, M.Pd
(selanjutnya disingkat ER). Guru bahasa Indonesia ini

menyampaikan

penilaian dan evaluasi terhadap uji coba model sebagai berikut (CL. 4. 5).
Mengacu pada format penilaian yang diadaptasi dari format penilaian
buku ajar bahasa Indonesia SMA Kelas XI dari pusat buku Departemen
Pendidikan Nasional, dapat disimpulkan bahwa guru bahasa Indonesia SMA
Negeri 1 Sambungmacan ini memberikan penilaian terhadap RPP
pengembangan draf awal model pembelajaran menulisberbasis motivasi
ARCES ini baik dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku
di KTSP. Selain itu teori ini juga sangat memungkinkan dikembangkan tidak
dahnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga dalam mata
pelajaran lain. Bukan hanya di tingkah sekolah menengah atas, tetapi juga di
pendidikan dasar bahkan di pendidikan tinggi.
Berikutnya mengenai penilaian guru bahasa Indonesia kelas XI
terhadap pengembangan model pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES adalah sebagai berikut.
a. Pengembangan Attention (perhatian)
Guru perlu menyakinkan peserta didik bahwa dalam belajar itu
siswa harus memiliki atensi atau keinginan tentang suatu materi. Ada
lima

unsur

yang

tergabung

dalam

Attenton

yang

berfungsi

membangkitkan keinginan tentang suatu materi yaitu: pengunaan metode
yang bervariasa, pengunaan media, pengunaan humor, penggunaan
peristiwa nyata untuk memperjelas konsep dan perlunya melibatkan
peserta didik.
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yang

diajukan

dan

ditawarkan

penelitian

menyangkut lima hal tersebut sudah sangat bagus dan itu merupakan
kaidah pembelajaran modern, hanya pelaksanaan di lapangan ada yang
dengan mudah dikembangkan tetapi ada yang tidak mudah

berjalan

sesuai yang diharapkan.
Penggunaan metode yang bervariasi dalam pembelajaran bagi ER
sudah tidak menjadi masalah, karena sudah terbiasa dengan menggunaan
metode yang bervariasi dalam suatu pembelajaran. Dengan menggunakan
metode yang bervariasi menunut konsekuensi bagi guru untuk kaya dan
menuntut adanya kemauan untuk selalu mencari dan menemukan
metode-metode baru balam pembelajaran bahasa Indonesia. Ini
merupakan tantangan tersendiri bagi guru, tetapi hasilnya sangat jelas,
peserta didik semakin meningkat perhatiannya, situasi kelas menjadi
lebih kondusif, pembelajaran menjadi lebih terarah dan peserta didik
pasti akan menjadi senang.
Penggunaan media yang bervariasi merupakan tantangan tersendiri
bagi guru bahasa Indonesia. Keterbatasan ketersediaan media di sekolah
dari tahun ke tahun selalu terjadi dan hal ini juga dialami oleh hampir
semua guru di SMA Negeri 1 Sambungmacan. Guru dituntut kreatif
membuat dan mencari media pembelajaran dan tidak mengandalkan
ketersediaan media yang ada di sekolah. Dari pengalaman berproses
bersama peserta didik, peserta didik bergairah belajar ketiga guru kreatif
mencari dan menemukan media pembelajaran yang relevan dengan
kebutuhan pembelajaran dan relevan dunia peserta didik.
Tidak mudah bagi siapapun termasuk guru bahasa Indonesia untuk
menggunakan humor dalam pembelajaran. Tetapi karena sebuah tuntutat
keilmuan, maka guru perlu membuat dan memasukkan muhor dalam
pembelajaran. Humor yang disenangi peserta didik adalah humor yang
relevan dengan pokok pembelajaran, disampaikan tepat pada waktunya,
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mengandung nilai-nilai keilmiahan, mengandung nilai kebijakan,
mengandung nilai rohani, isinya tidak tendensius, dapat menumbuhkan
semangat, disampaikan secara sopan. Dengan menggunakan humor yang
relevan

dengan

materi

pembelajaran

siswa

akanterpelihara

perhatiannya/konsentrasinya dalam mengikuti pembelajaran.
Guru bahasa Indonesia diperkaya pengalamannya ketika dalam teori
yang dikembangkan peneliti untuk meningkatkan perhatian belajar salah
satunya adalah menggunakan peristiwa nyata untuk memperjelas konsep.
Guru tertantang untuk mencari dan menemukan serta mengaplikasikan
peristiwa nyata untuk memperjelas konsep dalam pembelajaran.
Tantangan baru dari sebuah teori baru.
Melibatkan peserta didik dalam pembelajaran bukan hal yang baru
bagi guru, tetapi kesempatan uji coba model ini akan sangat meneguhkan
keinginan guru bahwa kalau peserta didik dilibatkan dalam proses. Maka
perhatiannya akan terpelihara bahkan akan meningkat, dengan demikian
diharapkan pembelajaran menjadi efektif dan efesien dan pada gilirannya
hasil pembelajaran peserta didik akan menjadi lebih baik dari
sebelumnya.
b. Pengembangan R=Relevance (relevansi atau kegunaan)
Motivasi belajar akan tumbuh dan berkembang apabila peserta
didik mengakui bahwa meteri pembelajaran bermanfaat secara langsung
terhadap dirinya. Beberapa teknik untuk meningkatkan motivasi belajar
adalah: guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menjelaskan
manfaat pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang akan dipelajari
dan bagaimana hal tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Selain
itu guru perlu memberikan contoh-contoh, latihan-latihan dan tes.
Mengenai penyampaikan tujuan pembelajaran, terkadang guru lupa
melaksanakannya sebelum pembelajaran dimulai. Teori penelitian yang
dikembangkan ini mengingatkan dan memberikan semangat baru bagi
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guru bahasa Indonesia untuk melaksanakan teori lama ini. Dan setelah
dicoba, ternyata peserta didik sangat antusias mengikuti proses
pembelajaran, karena mereka tahu akan dibawa kemana arah pembelaran
ini. Ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan kadang menyita
waktu, tetapi dampaknya sangat positif untuk peserta didik.
Guru menjelaskan manfaat pengetahuan, ketrampilan, nilai dan
sikap yang akan dipelajari serta bagaimana hal tersebut dapat
diaplikasikan dalam kehidupan, merupakan tantang baru bagi guru.
Biarpun membutuhkan waktu hal ini selalu dicoba dengan harapan bisa
membuahkan hasil di kemudian hari. Dan yang terjadi peserta didik
sangat menaruh perhatian ketika guru menjelaskan hal ini.
Memberikan

contoh-contoh,

latihan-latihan

dan

tes

bukan

merupakan hal yang sulit dilakukan, bahkan pada umumnya contohcontoh, latihan-latihan dan tes lebih diminan dilakukan oleh guru, ketika
guru malas mengajar, atau guru ada tugas dan pekerjaan lain yang
bersamaan dengan jam mengajar.
c. Pengambangan C=Confidence (kepercayaan diri)
Guru perlu memberikan motivasi kepada peserta didik bahwa ia
perlu percaya diri bahwa ia mampu dan bisa berhasil dengan mempelajari
sesuatu yang baru. Yang perlu dilakukan oleh guru dalam rangka
membangun kepercayaan diri peserta didik antara lain: guru berusaha
membangun dan meningkatkan harapan berhasil bagi peserta didik, guru
perlu menyusun materi ajar ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil.
Selain itu guru perlu menyampaikan kriteria tes, guru menggunakan
strategi kontrol, guru menggunakan kata-kata yang membuat peserta
didik nyaman dan tidak menyakiti hati peserta didik, dan guru
memberikan umpan balik.
Meningkatkan harapan untuk berhasil dihadapan peserta didik
bukanlah pekerjaan yang mudah, karena faktor hiteroginitas peserta
commit to user

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

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
159

didik, cita-cita dan tujuan hidup peserta didik yang berbeda menjadi
pertimbangan.

Namun demikian hal ini harus dilakukan demi

keberhasilan peserta didik.

Oleh sebab itu guru berusaha seoptimal

mungkin memberikan harapan kepada peserta didik untuk berhasil, demi
masa depan mereka.
Menyusun materi pembelajaran menulis

menjadi bagian-bagian

yang lebih kecil merupakan pekerjaan baru yang tidak mudah karena
harus meluangkan waktu untuk melakukan pekerjaan ini. Intinya sebelum
mengajar guru harus belajar, agar persiapan lebih matang. Menyusun
materi ajar menjadi bagian-bagian kecil ini dilakukan agar peserta didik
memahami materi pembelajaran secara terinci. Melakukan pekerjaan ini
berakibat menyenangkan hati peserta didik, dan peserta didik menjadi
tahu banyak tentang materi, karena sudah terinci sampai bagian kecil dan
mendetail.
Menyampaikan tujuan pembelajaran dan kriteria tes/ujian belum
menjadi

kebiasaan

guru selama ini.

Maka

ketika teori

yang

dikembangkan peneliti menuntut guru melakukan pekerjaan ini, mau
tidak mau guru harus mencoba melakukannya. Ketika dilakukan peserta
didik juga agak heran tetapi merasa senang, karena selama ini guru tidak
pernah melakukan hal tersebut. Awalnya agak berat bagi guru, tetapi
karena kelihatannya peserta didik senang, maka selama uji coba model
ini menjadi pembelajaran bagi guru. Harapannya ke depan guru selalu
menyampaikan kriteria tes/ujian.
Menurut guru bahasa Indonesia ER, menggunakan strategi kontrol
dalam setiap pembelajaran sudah menjadi kebiasaan dan bukan
merupakan hal baru. Namun kesediaan melaksanakan kontrol terhadap
keseluruhan peserta didik itu merupakan pekerjaan yang sulit terlaksana,
karena keterbatasan guru dan banyaknya jumlah siswa di setiap kelas. Ke
depan stategi kontrol akan selalu dilaksanakan secara merasa meskipun
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jumlah siswa banyak dengan harapan pembelajaran menjadi lebih efektif
dan efisien.
Dalam pengamatan peneliti terhadap proses pembelajaran yang
dikembangkan ER, guru bahasa Indonesia tersebut sangat potensial,
berkemauan keras untuk maju dan berkembang, serta guru yang
berkarakter positif. ER adalah guru yang santun dan berbudi pekerti
luhur, maka selalu menggunakan kata-kata yang membuat peserta didik
nyaman dan tidak menyakiti hati. Maka tidak mengherankan kalau guru
bahasa Indonesia ini sangat dicintai peserta didiknya.
Guru memberikan umpan balik menjadi bagian dari tugas guru.
Guru selalu berusaha menindaklanjuti setiap ide, gagasan, masalah, tugas
dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Artinya
guru harus meluangkan waktu dan tenaga untuk peserta didik, demi
kemajuan belajarnya peserta didik. Pekerjaan ini dalam pengamatan
peneliti dilakukan sepenuh hati oleh guru bahasa Indonesia.
d. Pengembangan E=Enjoyment (kesenangan dalam melakukan kegiatan
belajar)
Kelayakan isi Enjoyment (kesenangan atau kegembiraan) artinya
guru mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Upaya
menciptakan pembelajaran yang menyenangkan antara lain yang dapat
ditempuh oleh guru adalah dengan cara:
(1) Guru mengenal dan memahami sifat peserta didik.
(2) Guru memiliki keterampilan yang dapat mengadakan variasi,
kemampuan menjelaskan, kemampuan membuka dan menutup
pembelajaran,

kemampuan

membimbing

diskusi,

kemampuan

mengelola kelas, dan kemampuan mengajar kelompok kecil atau
mengajar perorangan.
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(3) Guru mempunyai kemampuan untuk menyadarkan akan T =
pengetahuan yang cukup tentang detail perbuatan belajar yang sedang
dikembangkan.
(4) Guru mempunyai kemampuan untuk menyadarkan akan B =
kebutuhan melakukan kegiatan belajar.
(5) Guru mempunyai kemampuan untuk menyadarkan akan M =
kemampuan melakukan perbuatan belajar.
(6) Guru mempunyai mempunyai kemampuan akan menyadarkan akan S
= kesenangan akan idea belajar.
(7) Guru mampu mengubah keadaan kelas dari yang biasa menjadi kelas
yang menarik serta.
(8) Memotivasi dan menumbhkan minat dengan menerangkan kerangka
rancangan yang di kenal dengan singkatan TANDUR= tumbuhkan,
alami, namai, demonstrasikan, ulangi dan rayakan.
Hasil mengamatan peneliti terhadap kemampuan memahami sifat
peserta didik dapat dijelaskan sebagai berikut: guru bahasa Indonesia ER
sangat mengenal dan memahami sifat peserta didik, karena banyak
peserta didik yang sudah berproses bersama dalam pembelajaran bahasa
Indonesia di kelas X. Guru sudah sangat mengenal dan mngemahami
sifat peserta didik tidak. Ini merupakan potensi awal, sehingga guru
dengan mudah mengarahkan dan membimbing peserta didik di kelas XI
yang hiterogin ini. Kenyataannya peserta didik sangat senang apabila
guru mengenal dan memahami sifat dan karakternya.
Untuk menumbuhkan rasa senang belajar antara lain guru memiliki
ketrampilan-ketrampilan dasar dalam mengajar. Keterampilan dasar yang
didalamnya mencakup: keterampilan mengadakan variasi, kemampuan
menjelaskan, kemampuan membuka dan menutup pembelajaran,
kemampuan membimbing diskusi, kemampuan mengelola kelas, dan
kemampuan mengajar kelompok kecil atau mengajar perorangan sudah
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dikuasai

oleh

guru

bahasa

Indonesia.

Maka

ketika

mengembangkan pokok-pokok pikiran ini dalam pembelajaran, bagi guru
bahasa Indonesia tidak mengalami masalah dan nampak sudah terbiasa
melakukannya.
Salah satu cara untuk menumbukan atau meningkatkan rasa senang
adalah guru mempunyai kemampuan untuk menyadarkan peserta didik
akan T = pengetahuan yang cukup tentang detail perbuatan belajar yang
sedang dikembangkan. Kegiatan ini dilakukan dengan baik oleh guru
dan kelihatan tidak mengalami kesulitan. Dalam pengamatan peneliti
ketika guru melakukan kegiatan ini peserta didik senang dan dengan
antusian memperhatikan.
Selain

mempunyai

kemampuan

untuk

menyadarkan

akan

pengetahuan yang perlu dimiliki peserta didik, guru juga perlu
mempunyai kemampuan untuk menyadarkan akan B = kebutuhan
melakukan kegiatan belajar. Dalam pengamatan peneliti, kegiatan
menyadarkan akan kebutuhan melakukaan kegiatan belajar dilakukan
oleh guru bahasa Indonesia ER dengan baik, sebagai bukti bahwa peserta
didik dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia aktif melakukan
kegiatan belajar dengan aktifitasnya masing-masing sesuai dengan
tingkat kebutuhan tetapi masih dalam pokok atau tema yang
dikembangkan oleh guru.
Guru bahasa Indonesia kelas XI SMA Negeri 1 Sambungmacan ini
juga memiliki kemampuan menyadarkan peserta didik akan M =
kemampuan melakukan belajar. Kemampuan menyadarkan peserta didik
dilakukan antara lain dengan cara menyadarikan peserta didik

akan

potensi yang mereka miliki. Potensi yang dimiliki antara lain adalah
potensi melakukan kegiatan belajar. Dengan mengoptimalkan potensi
yang ada dalam diri, maka sangat mungkin seseorang akan menikmati
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hasil dari kegiatan belajar yaitu nilai atau hasil belajar yang lebih baik
dari hasil sebelumnya.
Selain beberapa hal seperti disebutkan di atas yang sudah dilakukan
guru, hal lain yang dianggap penting dalam pelaksanakan pengembangan
strategi pembelajaran berbasis model motivasi ARCES ini adalah
perlunya guru memiliki kemampuan menyadarkan peserta didik akan S =
kesenangan akan idea belajar. Paham yang dikembangkan dalam upaya
menyadarkan kesenangan belajar adalah paham hubungan antara joyfull
learning dan succesfull learning. Antara joyfull learning dan succesfull
learning saling memberikan pengaruh positif. Kesenangan belajar akan
membawa pengaruh terhadap kesuksesan/keberhasilan
demikian sebaliknya kesuksesan/keberhasilan

dalam belajar,

dalam belajar akan

membawa pengaruh pada kesenangan melakukan kegiatan belajar.
Mengubah keadaan kelas dari yang biasa menjadi kelas yang
menarik menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan oleh guru bahasa
Indonesia dalan uji coba model ini. Kegiatan yang dilakukan oleh guru
antara lain: melakukan rotasi tempat duduk peserta didik, melakukan
kegiatan belajar di luar ruangan, melakukan perubahan susunan ruangan
kelas. Selain itu juga guru perlu

meletakkan barang-barang yang di

dalam kelas belum ada seperti: tanaman, sound sistem, alat-alat peraga,
media pembelajaran (LCD/OHP, DVD, tape recorder, gambar-gambar,
koran dan lain-lain). Ini merupakaan salah satu strategi merubah keadaan
kelas dari yang biasa menjadi kelas yang menarik, dengan harapan
peserta didik dapat enjoy melakukan kegiatan pembelajaran.
Kegiatan lain yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan dan
memelihara serta menumbuhkan rasa senang belajar adalah memotivasi
dan menumbuhkan minat belajar dengan cara menerangkan kerangka
rancangan yang dikenal dengan istilah singkatan TANDUR yaitu
tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi dan rayakan.
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Kegiatan

yang

dilakukan

guru

menumbuhkan semangat

belajar,

mengalami

pernah

apa

yang

yaitu

mengajar
dilami

antara
peserta

orang

lain

selalu

didik untuk

lain,

menamai-

menamai/memberi judul, mendemonstrasikan/mempraktekkan suatu
teori, mengulangi secara terus-menerus/melakukan pembasaan kegiatan
baik serta merayakan keberhasilan biarpun dengan cara yang sangat
sederhana.
e. Pengembangan S=Satisfaction (kepuasan)
Artinya belajar harus menghasilkan rasa puas, sebab rasa puas akan
memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya keinginan tetap belajar.
Dalam menumbuhkan kepuasan belajar beberapa hal yang perlu
diperhatikan guru antara lain adalah: guru berusaha memberikan pujian
dan hadiah, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
evaluasi dan refleksi diri, guru memberikan kesempatan kepada peserta
didik

untuk

menggunakan

atau

mempraktekkan

pengetahuan,

ketrampilan, sikap dan nilai yang sudah diperolehnya. Selain itu guru
berusaha memberi kesempatan kepada peserta didik untuk saling
membantu.
Pokok yang terakhir dari usaha menumbuhkan kepuasan adalah
guru perlu mencari waktu yang tepat untuk membandingkan prestasi
antar

peserta

didik,

prestasi

peserta

didik

dengan

guru

atau

membandingkan dengan prestasi siapapun yang bermanfaat. Guru
berusaha memberikan pujian atau hadiah. Memberi pujian kepada peserta
didik bukan pekerjaan yang sulit bagi guru, tetapi guru harus betul-betul
tepat dalam memberikannya. Pada umumnya peserta didik merasa senang
kalau di puji apalagi kalau diberi hadiah. Pemberian pujian ini juga harus
adil dan ini dilakukan oleh guru bahasa Indonesia di kelas ini. Sebagai
indikatornya bisa dilihat dari kedekatan antara peserta didik dengan guru,
dan respons peserta didik terhadap guru.
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peserta didik

evaluasi dan refleksi diri. Evaluasi dan refleksi diri merupakan refleksi.
Dengan harapan peserta didik mengetahui kelebihan, keunggulan,
kelemahan dan kekurangan yang ada dalam dirinya. Setelah mengetahui
kelebihan dan keuanggulan peserta didik dapat menjaganya bahkan bisa
meningkatkan prestasi tersebet. Tetapi dengan mengetahui kelemahan
dan kekurangannya peserta didik dapat mengeliminirnya dan tidak
mengulanginya kembali. Oleh sebab itu sangatlah penting guru

dapat

menanamkan kebiasaan terhadap peserta didik untuk evaluasi diri dan
refleksi.
Guru berusaha memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
menggunakan atau mempraktekkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan
nilai yang sudah diperolehnya. Hal ini sering dilakukan oleh guru dan
menurut pengamatan peneliti dengan banyaknya karya-karya peserta
didik merupakan bukti bahwa guru melakukan kegiatan ini.
Guru berusaha memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
saling membantu atau membantu temannya. Ini adalah pembuktian
adanya saling peduli dan berbagi antar peserta didik dan sekaligus uji
kepekaan terhadap sesama. Suasana kelas yang didalamnya para peserta
didik saling peduli dan saling membantu adalah suasana yang dicitacitakan dan menjadi kelas yang ideal di jaman ini. Menurut pengamatan
peneliti, kelas XI adalah kelas yang didalamnya peserta didik saling
membantu, saling peduli dan saling berbagi.
Guru berusaha mencari waktu yang tepat untuk menbandingkan
prestasi peserta didik dengan siapapun, dengan harapan bisa memacu
semangat peserta didik untuk berhasil dan kemudian puas diri. Dengan
membandingkan prestasi diharapkan dapat memacu semangat peserta
didik untuk berhasil. Oleh sebab itu ketika guru membandingkan prestasi
peserta didik dengan yang lebih berhasil dengan harapan peserta didik
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mampu meneladinya, dan ketika dibandingkan dengan yang lebih rendah
prestasinya, maka diharapkan peserta didik tidak menirunya. Kegiatan ini
menurut pengamatan peneliti di kelas sering dilakukan oleh guru.
Dengan demikian dapat disimpulkan, berdasarkan penilaian guru yang
melaksanakan uji coba luas pengembangan model pembelajaran menulis
berbasis motivasi ARCES, apabila dikaji dari segi kelayakan isi dan
kelayakan penyajian sudah sangat baik dan tidak bertentangan dengan
kurikulum yang berlaku sekarang ini.
c. Uji Coba Luas Pengembangan Draf Awal Model Pembelajaran Menulis
Berbasis Motivasi ARCES di SMA Negeri 3 Sragen.
Hasil pembicaraan peneliti dengan guru ETS, dan juga berdasarkan
refleksi dan evaluasi ditemukan beberapa hal terkait dengan pengembangan
model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES sebagai berikut (CL.
4.6).
1) Berdasarkan

pengalaman melaksanakan model pembelajaran menulis

berbasis motivasi ARCES di SMA Negeri 3 Sragen, ETS memberikan
rangkuman kualitatif terhadap kelayakan ini sebagai berikut:
a) Pengembangan pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES di
SMA sangat baik dan sangat mudah dilaksanakan. Karena dapat
memberikan motivasi kepada peserta didik untuk memiliki semangat
belajar, menerapkan, dan mengaplikasikan dalam kehidupan. Secara
tidak langsung hal tersebut juga mendorong peserta didik meraih dan
memiliki nilai yang lebih baik atau meningkat dari nilai sebelumnya
dari standar yang ditentukan.
b) Diharapkan penerapan model pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES tidak hanya pada pembelajaran bahasa Indonesia, tetapi
pembelajaran menarik dan menyenangkan untuk peserta didik dan
guru dalam berbagai mata pelajaran.
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c) Dalam kelayakan penyajian yang didalamnya mecakup: konsistensi
sistematika penyajian, keruntutan konsep, kesinambungan antar
pokok pikiran, keterpusatan pada peserta didik, merangsang
metakognisi, merangsang metapsikomotorik. Guru bahasa Indonesia
kelas XI SMA Negeri 3 Sragen yang berinisial ETS memberikan
penilaian dalam rangkuman kualitatif sebagai berikut: pengembangan
model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES sangat layak
digunakan dan sudah seharusnya sebagai bahan acuan dalam
pembelajaran.
d) Sementara itu dalam kelengkapan penyajian yang didalamnya
mencakup: bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian penutup. ETS
memberikan penilaian sebagai berikut: tidak ada bagian yang terlalu
sulit

untuk

dilaksanakan,

setidaknya

dengan

mudah

dapat

dilaksanakan dari awal sampai akhir, sehingga pembelajaran dapat
berjalan dengan baik, lancar dan menyenangkan.
e) Berikutnya mengenai penilaian guru bahasa Indonesia kelas XI
terhadap pengembangan model pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES adalah sebagai berikut.
(1) Pengembangan Attention (perhatian)
Guru perlu menyakinkan peserta didik bahwa dalam
belajar itu siswa harus memiliki atensi atau keinginan tentang
suatu materi. Ada lima unsur yang tergabung dalam Attenton yang
berfungsi membangkitkan keinginan tentang suatu materi yaitu:
pengunaan metode yang bervariasa, pengunaan media, pengunaan
humor, penggunaan peristiwa nyata untuk memperjelas konsep
dan perlunya melibatkan peserta didik.
Konsep-konsep yang diajukan dan ditawarkan penelitian
menyangkut lima hal tersebut sudah sangat bagus dan itu
merupakan kaidah pembelajaran modern, hanya pelaksanaan di
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lapangan ada yang dengan mudah dikembangkan tetapi ada yang
tidak mudah berjalan sesuai yang diharapkan.
Penggunaan metode yang bervariasi dalam pembelajaran
bagi ETS sudah tidak menjadi masalah, karena sudah terbiasa
dengan menggunaan metode yang bervariasi dalam suatu
pembelajaran. Dengan menggunakan metode yang bervariasi
menunut konsekuensi bagi guru untuk kaya dan menuntut adanya
kemauan untuk selalu mencari dan menemukan metode-metode
baru balam pembelajaran bahasa Indonesia. Ini merupakan
tantangan tersendiri bagi guru, tetapi hasilnya sangat jelas, peserta
didik semakin meningkat perhatiannya, situasi kelas menjadi
lebih kondusif, pembelajaran menjadi lebih terarah dan peserta
didik pasti akan menjadi senang.
Penggunaan media yang bervariasi merupakan tantangan
tersendiri bagi guru bahasa Indonesia. Keterbatasan ketersediaan
media di sekolah dari tahun ke tahun selalu terjadi dan hal ini juga
dialami oleh hampir semua guru di SMA Negeri 3 Sragen. Guru
dituntut kreatif membuat dan mencari media pembelajaran dan
tidak mengandalkan ketersediaan media yang ada di sekolah. Dari
pengalaman berproses bersama peserta didik, peserta didik
bergairah belajar ketiga guru kreatif mencari dan menemukan
media

pembelajaran

yang

relevan

dengan

kebutuhan

pembelajaran dan relevan dunia peserta didik.
Tidak mudah bagi siapapun termasuk guru bahasa
Indonesia untuk menggunakan humor dalam pembelajaran. Tetapi
karena sebuah tuntutat keilmuan, maka guru perlu membuat dan
memasukkan muhor dalam pembelajaran. Humor yang disenangi
peserta didik adalah humor yang relevan dengan pokok
pembelajaran, disampaikan tepat pada waktunya, mengandung
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nilai-nilai keilmiahan, mengandung nilai kebijakan, mengandung
nilai rohani, isinya tidak tendensius, dapat menumbuhkan
semangat, disampaikan secara sopan. Dengan menggunakan
humor yang relevan dengan materi pembelajaran siswa akan
terpelihara

perhatiannya/konsentrasinya

dalam

mengikuti

pembelajaran.
Guru bahasa Indonesia diperkaya pengalamannya ketika
dalam teori yang dikembangkan peneliti untuk meningkatkan
perhatian belajar salah satunya adalah menggunakan peristiwa
nyata untuk memperjelas konsep. Guru tertantang untuk mencari
dan menemukan serta mengaplikasikan peristiwa nyata untuk
memperjelas konsep dalam pembelajaran. Tantangan baru dari
sebuah teori baru.
Melibatkan peserta didik dalam pembelajaran bukan hal
yang baru bagi guru, tetapi kesempatan uji coba model ini akan
sangat meneguhkan keinginan guru bahwa kalau peserta didik
dilibatkan dalam proses maka perhatiannya akan terpelihara
bahkan

akan

meningkat,

dengan

demikian

diharapkan

pembelajaran menjadi efektif dan efesien dan pada gilirannya
hasil pembelajaran peserta didik akan menjadi lebih baik dari
sebelumnya.
(2) Pengembangan R=Relevance (relevansi atau kegunaan)
Motivasi belajar akan tumbuh dan berkembang apabila
peserta didik mengakui bahwa meteri pembelajaran bermanfaat
secara langsung terhadap dirinya. Beberapa teknik untuk
meningkatkan motivasi belajar adalah: guru menyampaikan
tujuan pembelajaran, guru menjelaskan manfaat pengetahuan,
ketrampilan, nilai dan sikap yang akan dipelajari dan bagaimana
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hal tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Selain itu guru
perlu memberikan contoh-contoh, latihan-latihan dan tes.
Mengenai penyampaikan tujuan pembelajaran, terkadang
guru lupa melaksanakannya sebelum pembelajaran dimulai. Teori
penelitian yang dikembangkan ini mengingatkan dan memberikan
semangat baru bagi guru bahasa Indonesia untuk melaksanakan
teori lama ini. Dan setelah dicoba, ternyata peserta didik sangat
antusias mengikuti proses pembelajaran, karena mereka tahu
akandibawa kemana arah pembelaran ini. Ini merupakan
pekerjaan yang tidak mudah dan kadang menyita waktu, tetapi
dampaknya sangat positif untuk peserta didik.
Guru menjelaskan manfaat pengetahuan, ketrampilan,
nilai dan sikap yang akan dipelajari serta bagaimana hal tersebut
dapat diaplikasikan dalam kehidupan, merupakan tantang baru
bagi guru. Biarpun membutuhkan waktu hal ini selalu dicoba
dengan harapan bisa membuahkan hasil di kemudian hari. Dan
yang terjadi peserta didik sangat menaruh perhatian ketika guru
menjelaskan hal ini.
Memberikan contoh-contoh, latihan-latihan dan tes bukan
merupakan hal yang sulit dilakukan, bahkan pada umumnya
contoh-contoh, latihan-latihan dan tes lebih diminan dilakukan
oleh guru, ketika guru malas mengajar, atau guru ada tugas dan
pekerjaan lain yang bersamaan dengan jam mengajar.
(3) Pengambangan C=Confidence (kepercayaan diri)
Guru perlu memberikan motivasi kepada peserta didik
bahwa ia perlu percaya diri bahwa ia mampu dan bisa berhasil
dengan mempelajari sesuatu yang baru. Yang perlu dilakukan
oleh guru dalam ranga membangun kepercayaan diri peserta didik
antara lain: guru berusaha membangun dan meningkatkan harapan
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berhasil bagi peserta didik, guru perlu menyusun materi ajar ke
dalam bagian-bagian yang lebih kecil, guru menyampaikan
kriteria

tes,

guru

menggunakan

strategi

kontrol,

guru

menggunakan kata-kata yang membuat peserta didik nyaman dan
tidak menyakiti hati peserta didik, dan guru memberikan umpan
balik.
Meningkatkan harapan untuk berhasil dihadapan peserta
didik bukanlah pekerjaan yang mudah, karena faktor hoteroginitas
peserta didik, cita-cita dan tujuan hidup

peserta didik yang

berbeda menjadi pertimbangan, namun demikian hal ini harus
dilakukan demi keberhasilan peserta didik. Oleh sebab itu guru
berusaha seoptimal mungkin memberikan harapan kepada peserta
didik untuk berhasil, demi masa depan mereka.
Menyusun materi ajar menjadi bagian-bagian yang lebih
kecil merupakan pekerjaan baru yang tidak mudah karena harus
meluangkan waktu untuk melakukan pekerjaan ini.Intinya
sebelum mengajar guru harus belajar, agar persiapan lebih
matang.Menyusun materi ajar menjadi bagian-bagian kecil ini
dilakukan agar peserta didik memahami materi pembelajaran
secara terinci.Melakukan pekerjaan ini berakibat menyenangkan
hati peserta didik, dan peserta didik menjadi tahu banyak tentang
materi, karena sudah terinci sampai bagian kecil dan mendetail.
Menyampaikan tujuan pembelajaran dan kriteria tes/ujian
belum menjadi kebiasaan guru selama ini. Maka ketika teori yang
dikembangkan peneliti menuntut guru melakukan pekerjaan ini,
mau tidak mau guru harus mencoba melakukannya. Ketika
dilakukan peserta didik juga agak heran tetapi merasa senang,
karena selama ini guru tidak pernah melakukan hal tersebut.
Awalnya agak berat bagi guru, tetapi karena kelihatannya peserta
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didik senang, maka selama uji coba model ini menjadi
pembelajaran bagi guru. Harapannya ke depan guru selalu
menyampaikan kriteria tes/ujian.
Menurut guru bahasa Indonesia ETS,

menggunakan

strategi kontrol dalam setiap pembelajaran sudah menjadi
kebiasaan dan bukan merupakan hal baru. Namun kesediaan
melaksanakan kontrol terhadap keseluruhan peserta didik itu
merupakan pekerjaan yang sulit terlaksana, karena keterbatasan
guru dan banyaknya jumlah siswa di setiap kelas. Ke depan
stategi kontrol akan selalu dilaksanakan secara merasa meskipun
jumlah siswa banyak dengan harapan pembelajaran menjadi lebih
efektif dan efisien.
Dalam pengamatan peneliti terhadap proses pembelajaran
yang dikembangkan ETS, guru bahasa Indonesia tersebut sangat
potensial, berkemauan keras untuk maju dan berkembang, serta
guru yang berkarakter positif. ETS adalah guru yang santun dan
berbudi pekerti luhur, maka selalu menggunakan kata-kata yang
membuat peserta didik nyaman dan tidak menyakiti hati. Maka
tidak mengherankan kalau guru bahasa Indonesia ini sangat
dicintai peserta didiknya.
Guru memberikan umpan balik menjadi bagian dari tugas
guru. Guru selalu berusaha menindaklanjuti setiap ide, gagasan,
masalah, tugas dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses
pembelajaran. Artinya guru harus meluangkan waktu dan tenaga
untuk

peserta

didik,

demi

kemajuan

belajarnya

peserta

didik.Pekerjaan ini dalam pengamatan peneliti dilakukan sepenuh
hati oleh guru bahasa Indonesia.
(4) Pengembangan E=Enjoyment (Kesenangan dalam melakukan
kegiatan belajar)
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Kelayakan isi Enjoyment (kesenangan atau kegembiraan)
artinya

guru

mampu

menyenangkan.

menciptakan

Upaya

suasana

menciptakan

belajar

pembelajaran

yang
yang

menyenangkan antara lain yang dapat ditempuh oleh guru adalah
dengan cara:
(a) Guru mengenal dan memahami sifat peserta didik.
(b) Guru memiliki keterampilan yang dapat mengadakan variasi,
kemampuan

menjelaskan,

kemampuan

membuka

dan

menutup pembelajaran, kemampuan membimbing diskusi,
kemampuan mengelola kelas, dan kemampuan mengajar
kelompok kecil atau mengajar perorangan.
(c) Guru mempunyai kemampuan untuk menyadarkan akan T =
pengetahuan yang cukup tentang detail perbuatan belajar yang
sedang dikembangkan.
(d) Guru mempunyai kemampuan untuk menyadarkan akan B =
kebutuhan melakukan kegiatan belajar.
(e) Guru mempunyai kemampuan untuk menyadarkan akan M =
kemampuan melakukan perbuatan belajar.
(f) Guru mempunyai mempunyai kemampuan akan menyadarkan
akan S = kesenangan akan idea belajar.
(g) Guru mampu mengubah keadaan kelas dari yang biasa
menjadi kelas yang menarik serta.
(h) Memotivasi dan menumbhkan minat dengan menerangkan
kerangka rancangan yang di kenal dengan singkatan
TANDUR= tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi
dan rayakan.
Hasil

mengamatan

peneliti

terhadap

kemampuan

memahami sifat peserta didik dapat dijelaskan sebagai berikut:
guru bahasa Indonesia ETS sangat mengenal dan memahami sifat
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peserta didik, karena banyak peserta didik yang sudah berproses
bersama dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas X. Guru
sudah sangat

mengenal dan mngemahami sifat peserta didik

tidak. Ini merupakan potensi awal, sehingga guru dengan mudah
mengarahkan dan membimbing peserta didik di kelas XI yang
hiterogin ini. Kenyataannya peserta didik sangat senang apabila
guru mengenal dan memahami sifat dan karakternya.
Untuk menumbuhkan rasa senang belajar antara lain guru
memiliki

ketrampilan-ketrampilan

dasar

dalam

mengajar.

Keterampilan dasar yang didalamnya mencakup: keterampilan
mengadakan variasi, kemampuan menjelaskan, kemampuan
membuka dan menutup pembelajaran, kemampuan membimbing
diskusi, kemampuan mengelola kelas, dan kemampuan mengajar
kelompok kecil atau mengajar perorangan sudah sangat dikuasai
oleh guru bahasa Indonesia. Maka ketika mengembangkan pokokpokok pikiran ini dalam pembelajaran, bagi guru bahasa
Indonesia tidak mengalami masalah dan nampak sudah terbiasa
melakukannya.
Salah satu cara untuk menumbuhkan atau meningkatkan
rasa senang adalah guru mempunyai kemampuan untuk
menyadarkan peserta didik akan T = pengetahuan yang cukup
tentang detail perbuatan belajar yang sedang dikembangkan.
Kegiatan ini dilakukan dengan baik oleh guru dan kelihatan tidak
mengalami kesulitan. Dalam pengamatan peneliti ketika guru
melakukan kegiatan ini peserta didik senang dan dengan antusian
memperhatikan.
Selain mempunyai kemampuan untuk menyadarkan akan
pengetahuan yang perlu dimiliki peserta didik, guru juga perlu
mempunyai

kemampuan untuk menyadarkan
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kebutuhan melakukan kegiatan belajar. Dalam pengamatan
peneliti, kegiatan menyadarkan

akan kebutuhan melakukaan

kegiatan belajar dilakukan oleh guru bahasa Indonesia ETS
dengan baik, sebagai bukti bahwa peserta didik dalam proses
pembelajaran bahasa Indonesia aktif melakukan kegiatan belajar
dengan aktifitasnya masing-masing sesuai dengan tingkat
kebutuhan

tetapi

masih

dalam

pokok

atau

tema

yang

dikembangkan oleh guru.
Guru bahasa Indonesia kelas XI SMA Negeri 3 Sragen ini
juga memiliki kemampuan menyadarkan peserta didik akan M =
kemampuan melakukan belajar. Kemampuan menyadarkan
peserta didik dilakukan antara lain dengan cara menyadarikan
peserta didik

akan potensi yang mereka miliki. Potensi yang

dimiliki antara lain adalah potensi melakukan kegiatan belajar.
Dengan mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri, maka
sangat mungkin seseorang akan menikmati hasil dari kegiatan
belajar yaitu nilai atau hasil belajar yang lebih baik dari hasil
sebelumnya.
Selain beberapa hal seperti disebutkan di atas yang sudah
dilakukan guru, hal lain yang dianggap penting dalam
pelaksanakan pengembangan strategi pembelajaran berbasis
model motivasi ARCES ini adalah perlunya guru memiliki
kemampuan menyadarkan peserta didik akan S = kesenangan
akan idea belajar. Paham yang dikembangkan dalam upaya
menyadarkan kesenangan belajar adalah paham hubungan antara
joyfull learning dan succesfull learning. Antara joyfull learning
dan succesfull learning saling memberikan pengaruh positif.
Kesenangan

belajar

akan

membawa

pengaruh

terhadap

kesuksesan/keberhasilan dalam belajar, demikian sebaliknya
commit to user

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

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
176

kesuksesan/keberhasilan dalam belajar akan membawa pengaruh
pada kesenangan melakukan kegiatan belajar.
Mengubah keadaan kelas dari yang biasa menjadi kelas
yang menarik menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan oleh
guru bahasa Indonesia dalan uji coba model ini. Kegiatan yang
dilakukan oleh guru antara lain: melakukan rotasi tempat duduk
peserta didik, melakukan kegiatan belajar di luar ruangan,
melakukan perubahan susunan ruangan kelas, membawa dan
meletakkan barang-barang yang di dalam kelas tidak selalu ada:
tanaman, sound sistem, alat-alat peraga, media pembelajaran
(LCD/OHP, DVD, tape recorder, gambar-gambar, koran dan lainlain). Ini merupakaan salah satu strategi merubah keadaan kelas
dari yang biasa menjadi kelas yang menarik, dengan harapan
peserta didik dapat enjoy melakukan kegiatan pembelajaran.
Kegiatan lain yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan
dan memelihara serta menumbuhkan rasa senang belajar adalah
memotivasi dan menumbuhkan minat belajar dengan cara
menerangkan kerangkan rancangan yang dikenal dengan istilah
singkatan

TANDUR

yaitu

tumbuhkan,

alami,

namai,

demonstrasikan, ulangi dan rayakan.
Kegiatan yang dilakukan guru yaitu antara lain selalu
menumbuhkan semangat belajar, mengajar peserta didik untuk
mengalami apa yang pernah dilami orang lain, menamaimenamai/memberi

judul,

mendemonstrasikan/mempraktekkan

suatu teori. Selain di atas siswa diajak mengulangi secara terusmenerus/melakukan pembasaan kegiatan baik serta merayakan
keberhasilan biarpun dengan cara yang sangat sederhana.
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(5) Pengembangan S=Satisfaction (kepuasan)
Artinya belajar harus menghasilkan rasa puas, sebab rasa
puas akan memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya keinginan
tetap belajar. Dalam menumbuhkan kepuasan belajar beberapa
hal yang perlu diperhatikan guru antara lain adalah:

guru

berusaha memberikan pujian dan hadiah, guru memberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk evaluasi dan refleksi diri,
guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
menggunakan atau mempraktekkan pengetahuan, ketrampilan,
sikap dan nilai yang sudah diperolehnya. Selain itu guru berusaha
memberi kesempatan kepada peserta didik untuk saling
membantu.
Hal yang terakhir dari usaha menumbuhkan
adalah

guru

perlu

mencari

waktu

yang

kepuasan

tepat

untuk

membandingkan prestasi antar peserta didik, prestasi peserta didik
dengan guru atau membandingkan dengan prestasi siapapun yang
bermanfaat.
Guru berusaha memberikan pujian atau hadiah. Memberi
pujian kepada peserta didik bukan pekerjaan yang sulit bagi guru,
tetapi guru harus betul-betul tepat dalam memberikannya. Pada
umumnya peserta didik merasa senang kalau di puji apalagi kalau
diberi hadiah. Pemberian pujian ini juga harus adil dan ini
dilakukan oleh guru bahasa Indonesia di kelas ini. Sebagai
indikatornya bisa dilihat dari kedekatan antara peserta didik
dengan guru, dan respons peserta didik terhadap guru.
Guru berusaha memberikan kesempatan kepada peserta
didik evaluasi dan refleksi diri. Evaluasi dan refleksi diri
merupakan refleksi. Dengan harapan peserta didik mengetahui
kelebihan, keunggulan, kelemahan dan
commit to user

kekurangan yang ada

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

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
178

dalam dirinya. Setelah mengetahui kelebihan dan keuanggulan
peserta didik dapat menjaganya bahkan bisa meningkatkan
prestasi tersebet.Tetapi dengan mengetahui kelemahan dan
kekurangannya peserta didik dapat mengeliminirnya dan tidak
mengulanginya kembali. Oleh sebab itu sangatlah penting guru
dapat menanamkan kebiasaan terhadap peserta didik untuk
evaluasi diri dan refleksi.
Guru berusaha memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk menggunakan atau mempraktekkan pengetahuan,
ketrampilan, sikap dan nilai yang sudah diperolehnya. Hal ini
sering dilakukan oleh guru dan menurut pengamatan peneliti
dengan banyaknya karya-karya peserta didik merupakan bukti
bahwa guru melakukan kegiatan ini.
Guru berusaha memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk saling membantu atau membantu temannya. Ini
adalah pembuktian adanya saling peduli dan berbagi antar peserta
didik dan sekaligus uji kepekaan terhadap sesama. Suasana kelas
yang didalamnya para peserta didik saling peduli dan saling
membantu adalah suasana yang dicita-citakan dan menjadi kelas
yang ideal di jaman ini. Menurut pengamatan peneliti, kelas XI
adalah kelas yang didalamnya peserta didik saling membantu,
saling peduli dan saling berbagi.
Guru

berusaha

mencari

waktu

yang

tepat

untuk

menbandingkan prestasi peserta didik dengan siapapun, dengan
harapan bisa memacu semangat peserta didik untuk berhasil dan
kemudian puas diri. Dengan membandingkan prestasi diharapkan
dapat memacu semangat peserta didik untuk berhasil. Oleh sebab
itu ketika guru membandingkan prestasi peserta didik dengan
yang lebih berhasil dengan harapan peserta didik mampu
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meneladinya, dan ketika dibandingkan dengan yang lebih rendah
prestasinya, maka diharapkan peserta didik tidak menirunya.
Kegiatan ini menurut pengamatan peneliti di kelas sering
dilakukan oleh guru.
Bertitik tolak dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hasil
penilaian guru mengenai draf awal model dari segi kelayakan isi dan
penyajian adalah baik dan tidak bertentangan dengan kurikulum yang
berlaku.
6. Hasil Pengembangan Draf Awal Model Pembelajaran Menulis Berbasis
Motivasi ARCES untuk Siswa SMA
Hasil pengembangan draf awal model pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES, dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Mampu meningkatkan perhatian.
2. Mampu membangun dan meningkatkan motivasi belajar, karena siswa
mengakui bahwa materi pembelajaran bermanfaat dalam kehidupan siswa.
3. Mampu membangun dan menumbuhkan kepercayaan diri.
4. Menghasilkan rasa puas dalam belajar, sebab rasa puas akan memberikan
kontribusi terhadap tumbuhnya keinginan tetap belajar.
5. Mampu menciptakan, menumbuhkan, dan membangun suasana belajar yang
menyenangkan
Berdasarkan evaluasi dan refleksi uji coba luas pengembangan draf awal
model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES, diperoleh gambaran
sebagai berikut. (a) Guru dituntut untuk mempersiapkan diri sebelum
melaksanakan proses pembelajaran. Persiapan yang dilakukan antara lain:
menyusun RPP dengan prosedur berbasis motivasi ARCES. (b) Guru dituntut
kreatif dan inovatif, sebab pembelajaran ini

mengandaikan guru menguasai

sekian banyak hal terkait dengan pembelajaran yang menyangkut basis motivasi
ARCES. (c) Siswa pada awalnya merasa aneh, sebab pembelajaran yang
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dikembangkan oleh guru tidak seperti biasanya, tetapi berikutnya siswa merasa
senang dan nyaman dengan proses pembelajaran. (d) Siswa terbangun
perhatiannya terhadap materi pembelajaran. (e) Motivasi siswa tumbuh dan
berkembang, karena

merasa materi pembelajaran sangat bermanfaatdalam

kehidupannya. (f) Siswa

semakin percaya diri dan

merasa mampu untuk

memelajari materi yang baru, sebab rasa percaya diri tumbuh karena adanya
motivasi yang ada dalam dirinya. (g) Siswa merasa puas dengan proses dan hasil
belajar, hal ini terjadi karena adanya kesadaran bahwa rasa puas akan
memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya keingingan tetap belajar. (h)
Suasana pembelajaran menyenangkan, hubungan antara siswa dengan siswa,
siswa dengan guru terbangun secara harmonis dan saling menghargai.
Kelemahan yang ditemukan pada uji coba luas antara lain dapat
digambarkan sebagai berikut. (a) Dengan kualifikasi pendidikan, pengalaman
mengajar, latar belakang kehidupan, bakat, dan minat, serta motivasi yang
beragam, maka guru dalam mengembangkan model pembelajaran menulis
berbasis motivasi ARCES dapat dipastikan proses dan hasilnya juga beragam. (b)
Pembelajaran berbasis motivasi ARCES menuntut keseriusan guru, sebab model
dalam teori ini diakui oleh para guru merupakan konsep baru, yang belum
banyak diketahui guru. Maka perlu adanya sosialisasi yang tidak mengenal
lelah, agar banyak guru bisa mengenal model ini. Keberhasilan dan kegagalan
mengembangkan model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES sangat
tergantung dari pemahaman guru terhadap konsep dan prosedur yang ada. (c)
Tidak semua guru memiliki kesediaan untuk merancang pembelajaran
(menyusun RPP) sebelum guru memproseskan materi pembelajaran. (d) Pada
umumnya para guru merasakan kesulitan dalam memanfaat media pembelajaran
karena keterbatasan penyediaan media di sekolah.
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C. Hasil Penelitian Tahap Pengujian Model
Pada bagian ini disajikan hasil pengujian secara empirik pengaruh model
pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES untuk siswa SMA terhadap
kompetensi menulis. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah model yang
dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan secara efektif benar-benar
dapat mempengaruhi peningkatan hasil kompetensi menulis. Pengujian model
dilakukan terhadap 162 siswa yang tersebar di 3 SMA Negeri dan swasta. SMA
yang dimaksud adalah: (1) SMA Negeri 2 Sragen, (2) SMA Muhammadiyah 1
Sragen, dan (3) SMA PGRI Karangmalang. Dengan rincian sebagai berikut:
kelas eksperimen yang diajar menggunakan model pembelajaran menulis
berbasis motivasi ARCES di SMA Negeri 2 Sragen kelas XI A 5 berjumlah 37
siswa, SMA Muhammadiyah 1 Sragen kelas XI A 2 berjumlah 27 siswa, dan
SMA PGRI Karangmalang kelas XI S 3, berjumlah 17 siswa. Sementara itu
kelas kontrol yang diajar menggunakan pembelajaran menulis secara
konvensional di SMA Negeri 2 Sragen kelas XI A 4 berjumlah 37 siswa, SMA
Muhammadiyah 1 Sragen kelas XI S 1 berjumlah 27 siswa, dan SMA PGRI
Karangmalang kelas XI S 2 berjumlah 17 siswa.
Sesuai dengan tahapan pengujian model, secara berturut-turut akan
dipaparkan: (1) deskripsi data, (2) hasil uji persyaratan, (3) hasil pengujian
hipotesis, (4) pembahasan, dan (5) keterbahasan hasil penelitian yang telah
dilaksanakan.
1. Deskripsi Data
Berikut ini disajikan berturut-turut mengenai (a) nilai tes awal
kompetensi menulis secara konvensional pada kelas kontrol, (b) nilai tes
awal kompetensi menulis berbasis motivasi ARCES pada kelas eksperimen,
(c) nilai tes akhir

kompetensi menulis secara konvensional pada kelas

kontrol, dan (d) nilai tes akhir kompetensi menulis berbasis motivasi ARCES
pada kelas eksperimen.
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a. Nilai Tes Awal Kompetensi Menulis yang Diajar dengan Model
Pembelajaran secara Konvensional pada Kelas Kontrol
Nilai tes awal kompetensi menulis, pada kelas kontrol ini secara
keseluruhan memiliki rentang nilai 50 – 85. Nilai terendah 50 dan nilai
tertinggi 85, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 66,11, dengan standar
deviasi (simpangan baku) sebesar 7,41. Distribusi frekuensi nilai tes awal
kompetensi menulis pada kelas kontrol ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 4.1. Distribusi Frekuansi Nilai Tes Awal Kompetensi Menulis yang Diajar
dengan Model Pembelajaran secara Konvensional pada Kelas Kontrol

Interval
50 – 56
57 – 63
64 – 70
71 – 77
78 – 85
Jumlah

f absolut
6
24
36
12
3
81

f relatiif %
7,40
29,65
44,44
14,81
3,70
100 %

Berpijak pada tabel distribusi frekuensi nilai tes awal kompetensi
menulis pada kelas kontrol tersebut dapat dilihat dengan gambar
histogram frekuensi nilai data ini sebagai berikut.
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40
35

Frequency

30
25
20
15
10
5
0
0-49,5

49,5–56,5

56,5–63,5

63,5–70,5

70,5–77,5

77,5–85,5

85,5-100,5

X1

Gambar 8. Histogram Frekuensi Nilai Awal Kompetensi Menulis secara Konvensional
pada Kelas Kontrol

b. Nilai Tes Awal Kompetensi Menulis Siswa yang Diajar dengan Model
Pembelajaran Menulis Berbasis Motivasi ARCES pada Kelas Eksperimen
Nilai tes awal kompetensi menulis berbasis pada kelas eksperimen
secara keseluruhan memiliki rentang skor 40 – 95 dengan skor terendah
40 dan skor tertinggi 95, skor rata-rata (mean) sebesar 73,77 dengan
standar deviasi (simpangan baku) sebesar 10,68. Distribusi frekuensi
nilai tes awal kompetensi menulis berbasis motivasi ARCES pada kelas
eksperimen dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.2. Distribusi Frekuansi Nilai Tes Awal Kompetensi Menulis Siswa yang Diajar
Menggunakan Model Berbasis Motivasi ARCES pada Kelas Eksperimen

Interval
45 – 55
56 – 66
67 – 77
78 – 88
89 – 99
Jumlah

f absolut
2
11
20
32
16
81
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Berpijak pada tabel distribusi frekuensi nilai tes awal kompetensi
menulis berbasis motivasi ARCES pada kelas eksperimen pada dilihat
dengan gambar histogram frekuensi nilai data ini sebagai berikut.
35
30

Frequency

25
20
15
10
5
0
0-44,5

44,5–55,5

55,5–66,5

66,5–77,5

77,5–88,5

88,5–99,5

99,5-100,5

X3
Gambar 9. Histogram Frekuensi Nilai Awal Kompetensi Menulis Berbasis Motivasi
ARCES pada Kelas Eksperimen

c. Nilai Tes Akhir Kompetensi Menulis yang Diajar dengan Model secara
Konvensional pada Kelas Kontrol
Nilai tes akhir kompetensi menulis secara konvensional pada kelas
kontrol secara keseluruhan memiliki rentang skor 50 – 95 dengan skor
terendah 50 dan skor tertinggi 95. Nilai tes akhir kompetensi menulis
secara konvensional pada kelas kontrol mempunyai skor rata-rata (mean)
sebesar 76,11, dengan standar deviasi (simpangan baku) sebesar 9,56.
Distribusi frekuensi skor nilai tes akhir kompetensi menulis secara
konvensional pada kelas kontrol dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4.3. Distribusi Frekuansi Nilai Tes Akhir Kompetensi Menulis yang diajar secara
Konvensional pada Kelas Kontrol

Interval
50 – 57
58 – 65
66 – 73
74 – 81
82 – 89
90 – 97
Jumlah

f absolut
2
8
15
19
14
23
81

f relatif %
2,58
9,88
18,50
23,45
17,29
28,30
100 %

Berpijak dari distribusi frekuensi

nilai tes akhir kompetensi

menulis secara konvensional pada kelas kontrol dapat dlihat dengan
gambar histogram frekuensi skor data ini sebagai berikut.
25

Frequency

20

15

10

5

0
0-49,5

49,5–57,5 57,5–65,5 65,5–73,5 73,5–81,5 81,5–89,5 89,5–97,5 97,5-100,5

X2

Gambar 10. Histogram Frekuensi Nilai Akhir Kompetensi secara Konvensional pada
kelas Kontrol

d. Nilai Tes Akhir Kompetensi Menulis yang Diajar dengan Model
Pembelajaran Berbasis Motivasi ARCES pada Kelas Eksperimen
Nilai tes akhir kompetensi menulis berbasis motivasi ARCES pada
kelas eksperimen secara keseluruhan memiliki rentang skor 60 – 100
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dengan skor terendah 60 dan skor tertinggi 100.

Nilai tes akhir

kompetensi menulis berbasis motvasi ARCES pada kelas eksperimen
mempunyai skor rata-rata (mean) sebesar 88,21, dengan standar deviasi
(simpangan baku) sebesar 8,12. Distribusi frekuensi skor nilai tes akhir
kompetensi menulis berbasis motivasi ARCES pada kelas eksperimen
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.4. Distribusi Frekuansi Nilai Tes Akhir Kompetensi Menulis yang Diajar
dengan Model Pembelajaran Berbasis Motivasi ARCES pada Kelas
Eksperimen

Interval
60 – 66
67 – 73
74 – 80
81 – 87
88 – 94
95 – 100
Jumlah

f absolut
3
2
13
16
38
9
81

f relatif %
3,70
2,46
16,04
19,75
46,91
11,11
100 %

Berpijak pada tabel distribusi frekuensi nilai tes akhir kompetensi
menulis berbasis motivasi ARCES pada kelas eksperimen dapat di lihat
dengan gambar histogram sebagai berikut.
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40
35

Frequency

30
25
20
15
10
5
0
0-59,5

59,5-66,5

66,5–73,5

73,5–80,5

80,5–87,5

87,5–94,5

94,5–100,5

X4

Gambar 11. Histogram Frekuensi Nilai Akhir Kompetensi Menulis Berbasis Motivasi
ARCES pada kelas Eksperimen

2. Hasil Uji Persyaratan
a. Uji Normalitas
Ubahan yang akan diuji sebenarnya adalah skor kompetensi
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: 446448). Kriteria yang digunakan adalah jika Lo < Lt, maka data memiliki
distribusi normal.
1) Hasil Uji Normalitas Data Tes Awal Pembelajaran Menulis secara
Konvensional (kelas kontrol)
Pengujian normalitas terhadap data tes awal pembelajaran
menulis secara konvensional menghasilkan Lo maksimum sebesar
0,0980 dari daftar nilai kritis L untuk uji Liliefors dengan n = 81
dan taraf nyata α = 0,05 diperoleh Lt = 0,0984. Dari perbandingan
di atas tampak bahwa Lo lebih kecil daripada Lt , sehingga dapat
disimpulkan bahwa data kompetensi menulis secara konvensional
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yang ada pada kelompok ini berasal dari populasi yang berdistribusi
normal.
2) Hasil Uji Normalitas Tes Awal Pembelajaran Menulia Berbasis
Motivasi ARCES (kelas eksperimen)
Pengujian normalitas terhadap data tes awal pembelajaran
menulis berbasis motivasi ARCES menghasilkan Lo maksimum
sebesar 0,0937 dari daftar nilai kritis L untuk uji Liliefors dengan n
= 81 dan taraf nyata α = 0,05 diperoleh Lt = 0,0984. Dari
perbandingan di atas tampak bahwa Lo lebih kecil daripada Lt, sehingga
dapat disimpulkan bahwa data ketrampilan menulis berbasis motivasi
ARCES yang ada pada kelompok ini berasal dari populasi yang
berdistribusi normal.

3) Hasil Uji Normalitas Data Tes Akhir Pembelajaran Menulis secara
Konvensional (kelas kontrol)
Pengujian normalitas terhadap data tes akhir pembelajaran
menulis secara konvensional menghasilkan Lo maksimum sebesar
0,0979 dari daftar nilai kritis L untuk uji Liliefors dengan n = 81
dan taraf nyata α = 0,05 diperoleh Lt = 0,0984. Dari perbandingan
di atas tampak bahwa Lo lebih kecil daripada Lt, sehingga dapat
disimpulkan bahwa data ketrampilan menulis secara konvensional yang
ada pada kelompok ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

4) Hasil Uji Normalitas Tes Akhir Pembelajaran Menulis Berbasis
Motivasi ARCES (kelas eksperimen)
Pengujian normalitas terhadap data tes akhir pembelajaran
menulis berbasis motivasi ARCES menghasilkan Lo maksimum
sebesar 0,0981 dari daftar nilai kritis L untuk uji Liliefors dengan n = 81

dan taraf nyata α = 0,05 diperoleh Lt = 0,0984. Dari perbandingan
di atas tampak bahwa Lo lebih kecil daripada Lt, sehingga dapat
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disimpulkan bahwa data ketrampilan menulis berbasis motivasi
ARCES yang ada pada kelompok ini berasal dari populasi yang
berdistribusi normal. Hasil perhitungan secara lengkap dapat dilihat
pada lampiran 6, halaman 280.
b. 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 tabel
pada taraf signifikansi a = 0.05 yang berarti data bersifat homogen.
Perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 7 halaman 305.
c. 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 (kelas kontrol), dan model pembelajaran menulis
berbasis motovasi ARCES (kelas eksperimen).
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. Uji
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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. Data selengkapnya mengenai uji
keseimbangan dapat dilihat pada lampiran 3 halaman 272.
3. Pengujian Hipotesis (pengujian model)
Setelah diadakan pengujian persyaratan analisis data yaitu uji
normalitas dan uji homogenitas, pada tahap berikutnya adalah pengujian
hipotesis, 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
secara kovensional (kelompok A), dan model pembelajaran menulis
berbasis motivasi ARCES (kelompok B). Data selengkapnya mengenai
pengujian hipotesis dapat dilihat pada lampiran 8 halaman 283.
Senada dengan uraian diatas
menggunakan

anava

dalam teknik análisis data ini

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
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model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES akan tepat apabila
menggunakan teknik tersebut.
Untuk menguji efektivitas model pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES, dilakukan dengan cara membandingkan hasil tes akhir
(post test) siswa SMA antara yang diajar model menulis berbasis motivasi
ARCES dengan yang diajar

secara konvensional. 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. Uji Anova (one way anova) satu jalur dengan
sel tidak sama, untuk membandingkan dua kelompok (kelompok A dan
B).
Berdasarkan penggabungan dari tiga SMA yang menjadi tempat
pengujian model, yaitu SMA Negeri 2 Sragen, SMA Muhammadiyah
Sragen dan

SMA PGRI Karangmalang diketahui

perbandingan

keseluruhan rata-rata nilai tes akhir pembelajaran menulis secara
konvensional

76,11, sedangkan rata-rata nilai tes akhir pembelajaran

menulis berbasis motivasi ARCES diperoleh hasil 88,21. Dengan selisih
rerata nilai tes akhir antara kelas kontrol dan kelas eksperimen sebesar
15,80. Data induk selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2 halaman
260.
Seperti telah disebutkan sebelumnya untuk menguji efektivitas
model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES, dilakukan dengan
cara membandingkan hasil tes akhir (post test) siswa SMA antara yang
diajar model menulis berbasis motivasi ARCES dengan yang diajar
secara konvensional. Untuk membandingkan dua kelompok yaitu
berdasarkan jenis tes dan model pembelajaran digunakan Uji Anova (one
way anova) satu jalur dengan sel tidak sama, untuk membandingkan dua
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kelompok (kelompok A dan B) dengan hasil sebagai berikut. Data
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8, halaman 283.
Dari kumpulan data

yang ada dari uji keefektivan model

disimpulkan bahwa pengembangan model pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES (ARCES Motivation Based) lebih baik (dengan rata-rata
nilai tes akhir 88,21) dibandingkan dengan pembelajaran menulis secara
konvensional (dengan rata-rata nilai tes akhir 76,11).
4. Pembahasan Uji Keefektivan Model
Tahap ketiga dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah
menguji keefektifan model pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES (ARCES Based of Motivation) yang mengambil sampel di tiga
SMA negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Sragen, yaitu SMA
Negeri 2 Sragen, SMA Muhammadiyah 1 Sragen, dan
Karangmalang.

SMA PGRI

Hal-hal penting yang layak dibahas pada kedua

kelompok, yaitu pembelajaran menulis secara konvensional (kelompok
A), dan pengembangan model pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES (ARCES Motivation Based)(kelompok B) adalah sebagai berikut.
a. Pembahasan Pembelajaran Menulis secara Konvensional.
Uji keefektivan model ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas
dari pembelajaran menulis, dengan tetap mengacu pada kompetensi
menulis. Seperti dalam pembahasan sebelumnya, dalam pembelajaran
menulis secara konvensional guru tidak mengalami kesulitan apapun,
kerena guru melaksanakan pembelajaran
biasanya, tidak ada hal-hal

seperti pembelajaran

istimewa yang perlu dipersiapkan dan

dipelajari. Sehingga tidak ada kesulitan sama sekali yang terjadi pada
guru yang mengajar secara konvensional pada kelompok kelas kontrol.
Kegiatan yang berbeda dengan kegiatan pembelajaran sebelumnya
hanyalah melaksanakan pretes dan postes dalam kurun interval waktu
duabelas kali pertemuan tatap muka. Demikian juga yang terjadi
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dalam diri siswa juga tidak ada hal-hal yang istimewa yang terjadi
dalam proses pembelajaran selama duabelas kali temu muka.
Dengan demikian kalau dilihat dari perbandingan rata-rata nilai uji
keefektivan model terhadap pelaksanaan pembelajaran menulis secara
konvensional di tiga SMA tersebut diketahui rata-rata (mean) nilai
pretes 66,11 dan rata-rata nilai postes 76,11. Rata-rata (mean) nilai
postes lebih tinggi daripada nilai pretes.
b. Pembahasan

Pengembangan

Model

Pembelajaran

Menulis

Berbasis Motivasi ARCES
1) Motivasi Berbasis ARCES (ARCES Motivation Based)
(a) Komponen Dasar Motivasi Berbasis ARCES
Motivasi berbasis ARCES (ARCES Motivation Based) ini
merupakan pengembangan dari motivasi

ARCS yang

dikembangkan oleh John M. Keller. Menurut peneliti keempat
prinsip motivasi yang disebut dengen ARCS
cukup,

ini belumlah

sebab keempatnya lebih cenderung dan dominan

menggarap ranah kognitif dan

psikomotorik dan perlu

dikembangkan penggarapan ranah afektifnya siswa secara lebih
tajam.
Oleh

sebab

dikembangkannnya
pembelajaran

itu,

menurut

ARCS

bahasa

menjadi

Indonesia,

peneliti

perlu

ARCES

dalam

dengan

harapan

pengembangan model ini pengembangan ranah dalam diri
siswa lebih intergral dan holistik. Unsur E yang dimaksud
dalam ARCES adalah Enjoyment yaitu siswa memiliki rasa
senang terhadap idea melakukan kegiatan pembelajaran.
Mengenai Motivasi

ARCS telah diuraikan secara

mendalam pada pembahasan sebelumnya dan berikut ini uraian
mengenai unsur E/Enjoyment dalam ARCES. E =Enjoyment
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(kesenangan/ kegembiraan). Rasa senang dalam kegiatan
pembelajaran banyak ditentukan oleh keberhasilan belajar pada
waktu-waktu sebelumnya. Selain itu rasa senang juga
ditentukan oleh hasil analisis cost-benefit perbuatan belajar,
serta rasa butuh belajar dan keyakinan bahwa ia akan mempu
mencapai tujuan belajar (Haris Mudjiman, 2008: 91).
Enjoyment learning dimaksudkan

agar guru mampu

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga
siswa dapat memusatkan perhatian secara penuh (Just another
Blog.unila.ac.id weblog). Pembelajaran yang menyenangkan
merupakan suatu usaha membangun pengalaman belajar siswa
dengan berbagai proses untuk mendapatkan pengalaman baru,
melalui penciptaan kegiatan belajar yang beragam dan
mengkondisikan

suasana

belajar,

sehingga

mampu

memberikan pelayanan pada berbagai tingkat kemampuan dan
gaya belajar siswa, serta siswa lebih terpusat perhatiannya
secara penuh.
Guru dalam pembelajaran perlu tahu tentang kesenangan
belajarnya siswa. Seperti apakah kesenangan belajar itu dapat
dilihat,

didengar

dan

dirasakan?

Apabila

para

guru

menginginkan siswanya senang belajar, maka mereka harus
mengetahui karakteristik dari kecintaan dan kesenangan ini
(Eric Jensen dan LeAnn Nickelsen, 2011: 5). Kita perlu sadar
bahwa kesenangan belajar itu jarang timbul sebagai suatu
keadaan yang murni, faktor-faktor lain tampaknya menyertai
motivasi diri, seperti kelas, senang dengan orang lain, pujian,
umpan balik guru, peluang dan perayaan kesuksesan,
pengukuhan yang positif, minat terhadap topik/tema, peluang
untuk dilibatkan dan lain-lain.
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Pelaksanaan

pembelajaran

yang

menyenangkan

hendaknya memperhatikan hal-hal berikut:
(1) Memahami sifat siswa
Pada dasarnya siswa memilik sifat: rasa ingin dan
kebebasan imajinasi. Kedua sifat tersebut merupakan
modal dasar bagi berkembangnya sikap dan pola pikir
kritis dan kreatif. Kegiatan pembelajaran perlu dikelola
secara baik demi berkembangnya kedua sifat tersebut.
(2) Mengenal siswa secara perorangan
Para siswa berasal dari lingkungan keluarga yang
bervariasi dan memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam
pembelajaran yang menyenangkan

perbedaan individu

perlu diperhatikan dan perlu tercermin dalam kegiatan
pembelajaran. Semua siswa dalam kelas tidak selalu
mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan berbeda
sesuai dengen kecepatan belajarnya. Siswa yang memiliki
kemampuan lebih dapat dimanfaatkan untuk membantu
temannya yang berkemampuan lemah (tutor sebaya).
Dengan

mengenal

kemampuan

siswa,

guru

dapat

membantunya bila siswa mendapatkan kesukitan, sehingga
siswa dapat belajar secara maksimal.
(b) Keterampilan-keterampilan guru yang dapat menentukan
kualitas pembelajaran yang menyenangkan.
Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks
dan perlu melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan.
Oleh karena itu, untuk menciptakan pembelajaran yang
menyenangkan diperlukan berbagai ketrampilan.

Beberapa

ketrampilan mengajar yang sangat berperan dan menentukan
kualitas pembelajaran menyenangkan meliputi:
commit to user

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

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
196

(1) Keterampilan bertanya sangat penting bagi guru untuk
menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sebab
hampir dalam, setiap tahap pembelajaran guru dituntut
untuk mengajukan pertanyaan, dan kualitas pertanyaan
yang diajukan oleh guru akan menentukan kualitas
jawaban siswa.
(2) Penguatan merupakan respons terhadap suatu perilaku
yang dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya
kembali perilaku tersebut. Penguatan bertujuan untuk
meningkatkan
merangsang

perhatian siswa terhadap pembelajaran,
dan

meningkatkan

meningkatkan

kegiatan

motivasi

pembelajaran

dan

belajar,
membina

perilaku yang produktif.
(3) Adanya variasi
Mengadakan

variasi

pembelajaran

merupakan

ketrampilan yang harus dikuasai oleh guru yang bertujuan
untuk meningkatkan

perhatian siswa terhadap materi

standar yang relevan. Variasi dapat dilakukan pada gaya
mengajar, metode mengajar, penggunaan media dan
sumber belajar, pola interaksi dan variasi dalam kegiatan
pembelajaran.
(4) Kemampuan menjelaskan
Menjelaskan adalah mendeskripsikan secara lisan
tentang benda, keadaan, fakta, dan data sesuai dengan
waktu dan hukum-hukum yang berlaku. Penjelasan dapat
dilakukan selama pembelajaran, baik di awal, pertengahan
maupun di akhir pembelajaran. Penjelasan harus bermakna
dan menarik perhatian siswa dan sesuai dengan stadart
materi dan kompetensi dasar. Selain itu penjelasan dapat
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diberikan untuk menjawab pertanyaan siswa dan harus
sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan
siswa.
(5) Kemampuan membuka dan menutup pembelajaran
Membuka dan menutup pembelajaran merupakan
dua kegiatan rutin yang dilakukan guru untuk memulai dan
mengakhiri

pelajaran.

Membuka

pembelajaran harus dilakukan

dan

menutup

secara profesional akan

memberikan pengaruh yang positif terhadap siswa yaitu
antara lain: (a) membangkitkan motivasi belajar; (b) siswa
memiliki kejelasan mengenai tugas-tugas yang harus
dikerjakan; (c) siswa memperoleh gambaran yang jelas
mengenai pembelajaran yang akan berlangsung; (d) siswa
memahami hubungan antara pengalaman belajar yang
dimiliki sebelumnya dengan hal-hal yang baru; (e) siswa
dapat menghubungkan konsep-konsep atau generalisasi
dalam suatu peristiwa pembelajaran; (f) siswa mengetahui
tingkat keberhasilannya terhadap materi yang dipelajari;
(g) guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan dan
efektifitas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan.
(6) Kemampuan membimbing diskusi
Membimbing

diskusi

kelompok

kecil

dengan

manfaat agar siswa: (a) dapat berbagi informasi dan
pengalaman

dalam pemecahan suatu masalah; (b)

meningkatkan pemahaman terhadap masalah yang penting
dalam pembelajaran; (c) meningkatkan ketrampilan dalam
merencanakan

dan

pengambilan

keputusan;

(d)

mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi;
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(e) membina kerjasama yang sehat dalam kelompok yang
kohesif dan bertanggungjawab.
(7) Kemampuan mengelola kelas
Mengelola kelas merupakan ketrampilan guru untuk
menciptakan iklim pembelajaran (academic atmosfir) yang
kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan
dalam pembelajaran.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

dalam pengelolaan kelas adalah: (a) kehangatan dan
keantusiasan; (b) variasi; (c) fleksibel; (d) penekanan pada
hal-hal positif; (e) penanaman disiplin diri.
(8) Kemampuan mengajar kelompok kecil dan perorangan
Mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan
suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan

guru

memberikan perhatian terhadap setiap individual. Juga
dalam rangka menjalin hubungan yang akrab antara guru
dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Khusus
dalam

melakukan

pembelajaran

individual

perlu

diperhatikan kemampuan dan kematangan berpikir siswa,
agar apa yang disampaikan bisa diserap dan diterima oleh
siswa dengan baik.
Di depan sudah dibahas bahwa bahwa rasa senang
terhadap kegiatan belajar banyak ditentukan oleh keberhasilan
belajar pada waktu-waktu sebelumnya. Selain itu rasa senang
juga ditentukan oleh hasil analisis cost-benefit perbuatan
belajar, serta rasa butuh belajar dan keyakinan bahwa ia akan
mampu mencapai tujuan belajar (Haris Mudjiman, 2008: 91).
Oleh sebab itu untuk menumbuhkan rasa senang belajar dapat
dilakukan dengan menyadarkan siswa dengan cara:
(1) T = Pengetahuan
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Apakah siswa memiliki pengetahuan yang cukup tentang
detail perbuatan belajar yang sedang dikembangkan.
(2) B = Kebutuhan
Apakah siswa merasa butuh melakukan kegiatan belajar
yang sedang dipertimbangkan, karena kegiatan itu
menjanjikan pemenuhan suatu kebutuhan.
(3) M = Kemampuan
Apakah siswa merasa mampu melakukan perbuatan belajar
yang sedang dipertimbangkan.
(4) S = Kesenangan
Apakah siswa

merasa senang dengan melakukan ide

belajar.
Dalam pelaksanaan pembelajaran (DePorter, 2003: 4-5)
menguraikan cara-cara efektif untuk menciptakan pembelajaran
yang menyenangkan sebagai berikut.
(1) mengubah keadaan kelas dari yang biasa menjadi kelas
yang menarik;
(2) memotivasi

dan

menumbuhkan

minat

dengan

menerangkan kerangka rancangan yang dikenal dengan
singkatan

TANDUR

(tumbuhkan,

alami,

namai,

demonstrasikan, ulangi dan rayakan);
(3) membangun rasa kebersamaan;
(4) menumbuhkan dan mempertahankan daya ingat;
(5) merangsang daya dengar siswa.
Dalam kaitannya dengan pengembangan motivasi pembelajaran,
peran guru

sangat penting.

Maka

guru perlu memahami dan

mengaplikasikan strategi pembelajaran yang mampu merangsang dan
mengembangkan motivasi yang berorientasi pada aktifitas siswa,
dengan harapan melalui pembelajaran bahasa, siswa dikembangkan
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pengetahuan (kognitif), ketrampilan (psikomotorik) dan sikapnya
(afektif).
2) Uji Keefektifan Model
Uji keefektifan model dalam pembelajaran menulis bertujuan
untuk mengetahui efektifitas dari pembelajaran, dengan tetap mengacu
pada kompetensi menulis. Dalam uji keefektivan pengembangan
model pembelajaraan menulis berbasis

motivasi ARCES dapat

dijelaskan berikut ini.
(a) Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru mengikuti lokakarya
yang dilaksanakan oleh peneliti di Kantor Dinas Pendidikan
Kabupaten Sragen 16 Juli 2011.
(b) Pada tanggal 17 September 2011 bertempat di RM Roso Joyo
Sragen dilaksanakan facus group discussion (FGD).
(c) Pada tanggal 15 Oktober di RM Roso Joyo Sragen dilaksanakan
facus group discussion (FGD). FGD dilaksanakan dengan tujuan
untuk menyempurnakan model yaitu buku pedoman guru:
pengembangan model pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES (ARCES Motivation Based) berdasarkan hasil pengamatan
peneliti, saran, masukan, evaluasi dari peserta FGD, serta evaluasi
dan refleksi dari guru yang melaksanakan uji coba luas.
(d) Guru mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang ditawarkan
oleh peneliti secara mandiri lebih mendalam.
(e) Guru melaksanakan tes awal (pretes) yang dibuat peneliti.
(f) Guru mengaplikasikan teori-teori dan konsep-konsep yang
ditawarkan peneliti dalam pembelajaran di kelas.
(g) Guru melakukan evaluasi dan refleksi pada setiap akhir akhir
pembelajaran.
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(h) Guru melaksanakan

tes akhir (post-tes) setelah duabelas kali

pembelajaran (12 temu muka) dengan mengembangkan model
pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES.
(i) Guru menyampaikan setiap hasil evaluasi dan refleksi kepada
peneliti.
Dari hasil evaluasi dan refleksi serta hasil pengamatan peneliti
diketahui:
(a) Para guru bahasa Indonesia kelas XI sangat senang, bersemangat
melaksanakan

teori

dan

konsep

pengembangan

model

pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES serta berusaha
mengaplikasikan dalam pembelajaran.
(b) Dengan dikembangkan model pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES:
(1) perhatian siswa terhadap pembelajaran terbangun;
(2) pembelajaran yang dilakukan oleh guru relevan dan sesuai
dengan kebutuhan siswa;
(3) rasa kepercayaan diri siswa semakin tinggi;
(4) Siswa merasa senang melakukan kegiatan belajar;
(5) Siswa puas dengan hasil belajarnya
(c) Siswa senang dan bersemangat dalam berproses mengikuti
pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, karena dalam
pembelajaran ada
pembelajaran

sesuatu yang

sebelumnya

yaitu

baru yang tidak seperti
dengan

pengembangan

pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES.
(d) Dengan mengembangkan model pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES ini guru tambah pekerjaan sebelum mengajar,
karena guru harus betul-betul mempersiapkan diri sesuai dengan
harapan dengan dikembangkannya motivasi ARCES itu dalam
RPP.
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(e) Dengan dikembangkan model pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES pembelajaran motivasi siswa tumbuh dan
berkembang,

serta

senang

Pembelajaran menulis
kompetensi

melakukan

kegiatan

belajar.

menjadi lebih efektif dan efisien serta

berbahasa

terutama

kompetensi

menulis

meningkat/semakin baik dengan indikator perbandingan rata-rata
nilai pretes dan postes.
(f) Pembelajaran menjadi tidak membosankan, bervariasi,

dan

menyenangkan.
Dari kumpulan data

yang ada dari uji keefektivan model

disimpulkan bahwa pengembangan model pembelajaran menulis
berbasis motivasi ARCES (ARCES Motivation Based) lebih baik
(dengan rata-rata nilai tes akhir 88,21) dibandingkan dengan
pembelajaran menulis secara konvensional (dengan rata-rata nilai tes
akhir 76,11).
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