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BAB V
PENUTUP
Pada bagian akhir laporan penelitian ini dikemukakan tiga hal yaitu:
(a) simpulan, (b) implikasi hasil penelitian, dan (c) saran.
A. Simpulan
Berdasarkan hasil temuan yang telah dideskripsikan dan pembahasan
hasil analisis data, selanjutnya simpulan hasil penelitian dikemukakan
berikut ini.
1. Studi pendahuluan dimaksudkan untuk menemukan permasalah dan
kebutuhan

guru

dan

siswa

yang

berkaitan

dengan

perbaikan

pembelajaran menulis di sekolah menengah atas. Kebutuhan yang harus
segera

dipenuhi

dalam

pembelajaran

menulis

adalah:

silabus

pembelajaran menulis, RPP, dan perangkat evaluasi. Sementara itu
kebutuhan siswa adalah pembelajaran menulis yang mudah dipelajari dan
suasana yang menyenangkan. Upaya yang dilakukan sebagai rencana
untuk

menjawab

kebutuhan

diatas

adalah

tersedianya

panduan

pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES, yang didalamnya
termuat: landasan keilmuan, prosedur persiapan pembelajaran, ARCES
dalam prosedur pembelajaran, silabus dan, RPP. Hasil (output) dari tahap
pendahuluan (studi eksplorasi) ini adalah draf awal (prototype) model
pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES untuk siswa SMA yang
telah memperoleh validasi dari pakar pendidikan bahasa Indonesia dan
pakar teknologi pendidikan.
2. Pengembangan draf awal (prototype) model menjadi model pembelajaran
menulis berbasis motivasi ARCES untuk siswa sekolah menengah atas ini
termasuk model prosedural. Model prosedural yang dikembangkan
mengutamakan bentuk prosedur pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES. Pengembangkan dilakukan melalui menyusunan draf awal
dalam lokakarya, expert judgement, uji coba terbatas , dan uji coba luas
commit
user (prototype) model menjadi
di lapangan. Hasil pengembangan
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model berdasarkan expert judgement menyatakan bahwa model silabus,
RPP dan perangkan evaluasi yang dikembangkan sesuai dengan prinsip
dan hakikat ARCES. Di dalam RPP skenario pembelajaran mengikuti
prosedur

ARCES

(attention,

relevance,

confidence,

enjoyment,

satisfaction). Sementara itu evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan
kaidah evaluasi pembelajaran menulis. Pengembangan dan perbaikan
model berdasarkan uji coba terbatas di lapangan yang dilakukan di SMA
Negeri 1 Sragen menghasilkan model silabus, RPP dan perangkat
evaluasi.

Kesemuanya layak untuk ditetapkan sebagai model

pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES. Dikatakan layak karena
memenuhi kriteria penilaian kelayakan isi dan kelayakan penyajian dari
pusat buku Departemen Pendidikan Nasional. Pengembangan model
berdasarkan uji coba luas di lapangan dilaksanakan di 3 (tiga) SMA
yaitu: SMA Negeri 1 Gondang, SMA Negeri 1 Sambungmacan, dan
SMA Negeri 3 Sragen,

dengan jumlah sampel 162 siswa, dan

mendapatkan hasil model pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES yang dapat meningkatkan kompetensi menulis untuk siswa SMA
secara signifikan. Signifikansi yang dimaksud adalah berdasarkan
perbandingan hasil nilai pretes dan postes.
3. Uji keefektifan model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES
untuk siswa sekolah menengah atas dilakukan dengan eksperimen
terhadap 81 siswa. Hasil uji keefektivan ini menyimpulkan kompetensi
menulis siswa yang mengikuti pembelajaran menulis berbasis motivasi
ARCES lebih baik daripada siswa yang mengikuti pembelajaran menulis
secara konvensional. Perbedaan ini signifikan, sehingga menandakan
pembelajaran

menulis

berbasis

motivasi

ARCES

lebih

efektif

dibandingkan dengan pembelajaran menulis secara konvensional di
sekolah menengah atas. Kesimpulaan tersebut didukung data kumpulan
dari ke tiga sekolah,

bahwa rata-rata nilai tes akhir (post tes)

pengembangan model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES
commit to user
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yaitu 82,21 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai tes akhir
(post tes) pembelajaran menulis secara konvensional yaitu 76,11.
4. Diseminasi

model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES

untuk siswa sekolah menengah atas

dilaksanakan dengan cara

pengenalan atau penyebarluasan produk melalui:
a. Penerbitan buku berjudul: Panduan Pembelajaran Menulis Berbasis
Motivasi ARCES untuk Siswa SMA dengan ISBN 978-979-1098-2148.
b. Penulisan pada Journal of Education and Practice Vol. 4. No.12,
2013. International Institute for Science, Technology & Education
Accelerating Global Knowledge Creation and Sharing. California
State University, United States. Judul artikel: The Development of
writing Learning Model Based on the ARCES Motivation for Students
of Senior High School. Dengan alamat on line pada: JEP@iiste.org
ISSN 2222-1735 (Paper ) dan ISSN 2222-288X (Online)

B. Implikasi Hasil Penelitian
Kesimpulan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas mempunyai
sejumlah implikasi penting terhadap upaya mewujudkan kompetensi
menulis yang sesuai dengan hakikatnya. Berdasarkan simpulan pertama
dalam studi pendahuluan, bahwa dalam pembelajaran menulis menemui
berbagai permasalahan dan kebutuhan yang belum tercukupi dalam
pembelajaran menulis di sekolah menengah atas. Berbagai permasalahan
yang dihadapi guru tersebut akhirnya berdampak negatif pada pembelajaran
yang dilaksanakan. Dampak negatif itulah yang kemudian menjadikan
siswa

juga

menemui

permasalahan

dalam

pembelajaran

menulis.

Permasalahan siswa ditandai dengan adanya anggapan bahwa pembelajaran
menulis adalah sukar dipelajari, dan sikap siswa yang tidak suka terhadap
pembelajaran menulis.
Fenomena permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi guru maupun
commit
to usermenengah atas, sebenarnya
siswa dalam pembelajaran menulis
di sekolah
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sudah diupayakan untuk diatasi oleh beberapa guru. Namun para guru
belum merasa bahwa cara-cara yang digunakan untuk mengatasi
permasalahan tersebut memadai. Oleh karena itu para guru sangat berharap
ada bimbingan dan penguatan dari pihak lain selain pihak sekolah untuk ikut
serta mengatasi permasalahannya.
Upaya mengatasi permasalahan dalam pembelajaran menulis yang
dapat dilakukan melalui kajian ini adalah menawarkan sebuah model yang
relevan untuk mengatasi permasalahannya. Model yang dipandang relevan
tersebut adalah model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES
(attention, relevance, confidence, enjoyment, satisfaction).
Model pembelajaran berbasis motivasi ARCES yang dikembangkan
untuk pembelajaran menulis dapat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan
guru. Kebutuhan yang dimaksud adalah persiapan pembelajaran yang terdiri
dari silabus, RPP dan perangkat evaluasi pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES.
Penyusunan silabus, RPP dan perangkat evaluasi pembelajaran
menulis melalui lokakarya yang diikuti para guru yang terlibat dalam
penelitian. Meskipun penyusunan silabus, RPP dan perangkat evaluasi di
atas tidak dapat diikuti oleh seluruh guru sekolah menengah yang mengajar
di berbagai kelas, namun model ini dapat dijadikan acuan/panduan oleh
semua guru pada tingkat yang lebih rendah (sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama) maupun tingkat yang lebih tinggi (perguruan tinggi).
Model rancangan program pembelajaran (RPP) berbasis motivasi
ARCES yang disusun ini mengacu pada format petunjuk teknis penyusunan
RPP yang telah disepakati oleh guru peserta lokakarya. Dalam RPP
pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES ini ciri khasnya yang
terlihat pada format langkah-langkah pembelajaran yang didalamnya
memuat kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Di dalam langkahlangkah tersebut dirancang berdasarkan petunjuk teknis dengan prosedur
ARCES (attention, relevence, confidence, enjoyment, dan satisfaction).
commit to user
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Pengembangan prosedur berbasis ARCES yang dirancang dalam RPP
bukan hal yang sama sekali baru, karena model ini sangat terkenal dalam
teknologi pendidikan, dan barangkali sudah ada guru-guru yang
mengembangkan model ini dalam pembelajaran lain. Hanya saja pada
pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, pelaksanaan ARCES prosedur itu
tidak didesain secara cermat. Para guru: ( sekolah dasar, sekolah menengag
pertama), dan bahkan para dosen dapat mengunakan model yang sudah
dikembangkan untuk siswa sekolah menengah atas kelas XI dari temuan
penelitian ini sebagai bahan pertimbangan. Hanya saja untuk penerapan
ARCES ini guru dan dosen harus menyusun perencanaan pembelajaran yang
sesuai dengan hakikat ARCES.
Pertama, guru harus menumbuhkan, pengembangkan dan menjaga
perhatian (A =attention). Metode yang dapat dikembangkan yang mampu
menarik perhatian siswa antara lain: (a) aktif berpartisipasi dengan cara
antara lain: mengunakan permainan atau bermain secara bergiliran dengan
tujuan siswa terlibat dalam pencarian materi pembelajaran. (b) strategi
untuk merangsang minat dan perhatian siswa dengan cara: mengunakan
metode pembelajaran yang bervariasai, menggunakan media untuk
melengkapi penyampaian bahan kajian, menggunakan humar bilamana
diperlukan, menggunakan peristiwa nyata untuk memperjelas konsep yang
diutarakan, serta melibatkan siswa.
Kedua, R = relevance (relevansi = kegunaan), artinya motivasi belajar
akan tumbuh dan berkembang apabila siswa mengakui bahwa materi ajar
mempunyai manfaat langsung dalam dirinya. Motivasi siswa akan tumbuh,
terpelihara, dan terbangkitkan apabila siswa merasakan apa yang dipelajari
memenuhi kebutuhan pribadi, bermanfaat serta sesuai dengan nilai yang
diyakini, diperjuangkan dan dipegangnya. Strategi untuk menunjukkan
relevansi antara lain dengan cara berikut. (a) Sampaikan kepada siswa
tentang apa yang akan dapat mereka lakukan setelah mempelajari materi. Ini
berarti guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran. (b) Jelaskan manfaat
to useryang akan dipelajari, dan
pengetahuan, ketrampilan, nilaicommit
dan sikap
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bagaimana hal tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan kelak
kemudian hari. (c) Berikan contoh, latihan atau tes yang langsung
berhubungan dengan kondisi siswa atau profesi tertentu.
Ketiga, C = confidence (kepercayaan diri), artinya perlu dihilangkan
kekuatiran dalam diri siswa bahwa meteri tertentu tidak mampu ia pelajari.
Siswa perlu percaya diri bahwa ia mampu dan bisa berhasil dengan
mempelajari sesuatu yang baru. Oleh sebab itu siswa perlu didorong dan
ditumbuhkan harapan positif untuk berhasil. Strategi

yang dapat

dikembangkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan diri
adalah sebagai berikut. (a) Meningkatkan harapan siswa untuk berhasil
dengan memperbanyak contoh-contoh berhasilnya siswa atau tokoh lain,
dengan cara mempersiapkan pembelajaran agar mudah dipahami oleh siswa
dengan cara mengurutkan dari materi yang mudah ke materi yang sulit. (b)
Menyusun materi ajar ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga
siswa tidak dituntut untuk mempelajari terlalu banyak konsep baru
sekaligus. (c) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan kriteria tes atau
ujian pada awal pembelajaran. Hal ini dilakukan agar dapat membantu siswa
mempunyai gambaran yang jelas mengenai apa yang diharapkan. (d)
Menggunakan strategi kontrol keberhasilan yang ada dalam diri prserta
didik sendiri. (e) Menumbuhkembangkan kepercayaan diri dengan kata-kata
yang mengenakkan siswa. Contoh: kalian telah memahami konsep ini
dengan baik, namun demikian masih arus ditingkatkan agar pemahaman
kalian semakin sempurna. (f) Memberikan umpan balik yang konstruktif.
Keempat, Unsur E yang dimaksud dalam ARCES adalah Enjoyment
yaitu siswa memiliki rasa senang terhadap idea melakukan kegiatan
pembelajaran. 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. Enjoyment learning
commitdimaksudkan
to user
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menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga siswa dapat
memusatkan perhatian secara penuh. 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. 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. 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 pengetahuan (kognitif), ketrampilan (psikomotorik) dan
sikapnya (afektif).
Kelima,

S

=

satisfaction

(kepuasan),

artinya

belajar

harus

menghasilkan rasa puas. Sebab rasa puas akan menyokong dan mendorong
tumbuhnya keinginan untuk tetap belajar. Joyfull learning
mengakibatkan succesfull learning,

akan

atau sebaliknya succesfull learning

akan mengakibatkan Joyfull learning. Keberhasilan dalam mencapai suatu
tujuan akan mengakibatkan kepuasan dan siswa akan termotivasi untuk
terus berusaha mencapai tujuan serupa. Untuk meningkatkan dan
memelihara

motivasi

siswa, commit
guru todapat
user memberikan
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(reinforcement) berupa pijuan, pemberian kesempatan atau bahkan kalau
mungkin diberi hadiah. Strategi untuk meningkatkan kepuasan antara lain
dengan: (a) menggunakan pujian; (b) memberikan umpan balik; (c)
memberikan

kesempatan

kepada

siswa

untuk

menggunakan

atau

mempraktekkan pengetahuan yang sudah diperolehnya; (d) Memberi
kesempatan kepada siswa yang menguasai untuk membantu temannya yang
belum menguasai; (e) Baik juga kalau guru membandingkan prestasi siswa
dengan prestasiguru dengan suatu standar tertentu.
Pelaksanaan

pembelajaran

yang

menyenangkan

hendaknya

memperhatikan hal-hal berikut. (a) 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. (b) 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.
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:

(a)

Keterampilan bertanya sangat penting bagi guru untuk menciptakan
commit
to user
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pembelajaran guru dituntut untuk mengajukan pertanyaan, dan kualitas
pertanyaan yang diajukan oleh guru akan menentukan kualitas jawaban
siswa. (b) Penguatan merupakan respons terhadap suatu perilaku yang dapat
meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut.
Penguatan bertujuan untuk meningkatkan
pembelajaran,

merangsang

dan

perhatian siswa terhadap

meningkatkan

motivasi

belajar,

meningkatkan kegiatan pembelajaran dan membina perilaku yang produktif.
(c) Adanya variasi dalam pembelajaran. 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. (d) 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 diberikan untuk menjawab pertanyaan siswa dan harus sesuai dengan
latar belakang dan tingkat kemampuan siswa. (e) Kemampuan membuka
dan menutup pembelajaran. Membuka dan menutup pembelajaran
merupakan dua kegiatan rutin yang dilakukan guru untuk memulai dan
mengakhiri pelajaran. Membuka dan menutup pembelajaran harus
dilakukan

secara profesional akan memberikan pengaruh yang positif

terhadap siswa yaitu antara lain: (1) membangkitkan motivasi belajar; (2)
siswa memiliki kejelasan mengenai tugas-tugas yang harus dikerjakan; (3)
siswa memperoleh gambaran yang jelas mengenai pembelajaran yang akan
berlangsung; (4) siswa memahami hubungan antara pengalaman belajar
yang dimiliki sebelumnya dengan

hal-hal yang baru; (5) siswa dapat

menghubungkan konsep-konsep atau generalisasi dalam suatu peristiwa
commit tingkat
to user keberhasilannya terhadap
pembelajaran; (6) siswa mengetahui
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materi yang dipelajari; (7) guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan dan
efektifitas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. (f) Kemampuan
membimbing diskusi. Membimbing diskusi kelompok kecil dengan manfaat
agar siswa: (1) dapat berbagi informasi dan pengalaman dalam pemecahan
suatu masalah; (2) meningkatkan pemahaman terhadap masalah yang
penting dalam pembelajaran; (3) meningkatkan ketrampilan dalam
merencanakan

dan

pengambilan

keputusan;

(4)

mengembangkan

kemampuan berpikir dan berkomunikasi; (5) membina kerjasama yang sehat
dalam kelompok yang kohesif dan bertanggungjawab. (g) 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: (1) kehangatan dan
keantusiasan; (2) variasi; (3) fleksibel; (4) penekanan pada hal-hal positif;
(5) penanaman disiplin diri. (h) 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 costbenefit 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: (a) T = Pengetahuan. Apakah siswa

memiliki pengetahuan yang cukup
tentang
detail perbuatan belajar yang
commit
to user
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sedang dikembangkan. (b) B = Kebutuhan. Apakah siswa merasa butuh
melakukan kegiatan belajar yang sedang dipertimbangkan, karena kegiatan
itu menjanjikan pemenuhan suatu kebutuhan. (c) M = Kemampuan. Apakah
siswa merasa mampu melakukan perbuatan belajar

yang sedang

dipertimbangkan. (d) 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. (a) mengubah keadaan kelas dari yang biasa menjadi kelas
yang menarik; (b) memotivasi dan menumbuhkan minat dengan
menerangkan kerangka rancangan yang dikenal dengan singkatan TANDUR
(tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi dan rayakan); (c)
membangun rasa kebersamaan; (d) menumbuhkan dan mempertahankan
daya ingat; (e) merangsang daya dengar siswa.
Dalam kaitannya dengan pengembangan motivasi pembelajaran, peran
guru sangat penting. Guru perlu memahami dan mengaplikasikan strategi
pembelajaran yang mampu merangsang dan mengembangkan motivasi yang
berorientasi pada aktifitas siswa, dengan harapan melalui pembelajaran
menulis,

siswa

dikembangkan

pengetahuan

(kognitif),

ketrampilan

(psikomotorik) dan sikapnya (afektif).
Dalam pelaksanaan di lapangan, model pembelajaran berbasis
motivasi ARCES telah mendapatkan respons yang positif oleh guru maupun
siswa setelah pembelajaran. Dicermati dari segi pelaksanaan interaksinya,
penerapan pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES telah memenuhi
kriteria interaksi edukatif berdasarkan Classroom Guidance Schedule
(CGS). Berdasarkan kriteria ini, pembelajaran dapat mencapai aspek-aspek:
(a) memotivasi siswa, (b) mengorganisasi pembelajaran, (c) memberi
fasilitas dalam pembelajaran, dan (d) melaksanakan evaluasi.
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Pelaksanaan prosedur pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES
bukanlah prosedur yang sukar dilaksanakan oleh guru. Dengan demikian
pada hakikatnya para guru dapat melaksanakannya dengan kondisi kelas apa
pun. Kondisi kelas dengan latar belakang siswa apapun dapat menerima
prosedur ini secara baik, seperti hasil penelitian yang telah dibahas dalam
bab terdahulu.
Pelaksanaan prosedur pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES
seperti dalam kajian penelitian ini memang membutuhkan variasi. Namun
variasi yang dimaksudkan bukanlah variasi yang sukar dilaksanakan.
Kalaupun variasi yang dimaksudkan adalah adanya variasi media, maka
media-media murah dan sederhana juga dapat digunakan tergantung dari
tema-tema atau pokok bahasan yang dikembangkan.
Model evaluasi pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES
berbentuk teknik evaluasi yang menjadi rangkaian komponen RPP. Format
evaluasi pembelajaran ini berbentuk penilaian kinerja, sehingga alat
penilaian dapat menghasilkan respons terhadap siswa. Respons yang timbul
tentu saja menyenangkan bagi siswa, sehingga kesenangan siswa terhadap
pembelajaran menulis merupakan bagian dari pembelajaran bahasa
Indonesia dapat terlaksana.
Tanggapan ahli dan stakeholders terhadap model pembelajaran
berbasis motivasi ARCES, ahli menanggapi secara positif adanya model ini
yang dikembangkan dalam pembelajaran menulis untuk siswa sekolah
menengah atas. Demikian juga seluruh stakeholders pengambil kebijakan
dan guru juga menanggapi dengan sikap positif terhadap model
pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES ini. Hal ini disebabkan
orientasi banyak orang terhadap pembelajaran menulis memang pada hasil
belajar, sehingga proses dalam pembelajaran sering diabaikan.
Sikap mengabaikan proses belajar itu menyebabkan guru tidak dapat
mengevaluasi siswa secara cermat sesuai dengan kondisi individu. Padahal
kondisi individu yang dievaluasi setiap saat dapat mendatangkan manfaat
commit
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dan mendorong para guru menerima model pembelajaran menulis berbasis
motivasi ARCES, bahkan menganggap pengembangam model ini istimewa.
Dikatakan istimewa karena penerapan pembelajaran berbasis motivasi
ARCES dapat menumbuhkan: attentian (perhatian), relevance (kegunaan),
confidence (kepercayaan diri), enjoyment (kesenangan melakukan idea
belajar), satisfaction (kepuasan atas hasil belajar). Tanggapan-tanggapan
positif ini menjadi pertanda bahwa pengembangan model pembelajaran
menulis berbasis motivasi ARCES di sekolah menengah atas ini diterima.
Keefektivan model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES
yang diteliti secara kuantitatif secara keseluruhan menunjukkan kesimpulan
bahwa lebih baik atau lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran
menulis secara konvensional.
Dengan adanya hasil penelitian secara kuantitatif menunjukkan bahwa
model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES lebih baik dan secara
efektif dan signifikan mampu meningkatkan kompetensi menulis siswa
sekolah menengah. Hal tersebut juga didukung oleh keberterimaan ahli
pembelajaran bahasa Indonesia, ahli teknologi pembelajaran, pengambil
kebijakan dalam pendidikan menengah, para guru, serta para siswa.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa saatnya telah tiba untuk
mengembangkan model pembelajaran menulis berbasis motivasi ARCES
untuk siswa sekolah menengah. Selain itu model ini juga menjadi jalan
keluar untuk mengurai masalah pembelajaran menulis yang selama ini
menjadi pembelajaran yang tidak menyenangkan.

C. Saran
Berdasar simpulan dan implikasi hasil penelitian yang dipaparkan
pada bagian terdahulu, berikut ini diusulkan saran-saran sebagai berikut.
Pertama, dalam upaya meningkatkan kompetensi menulis, guru dalam
melaksanakan

pembelajaran

sebaiknya

melaksanakan

prinsip-prinsip

pengembangan motivasional peserta didik yang mencakup: (1) attention:
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relevance: relevansi/kegunaan, artinya motivasi belajar akan tumbuh dan
berkembang apabila peserta didik mengakui bahwa materi pembelajaran
bermanfaat secara langsung terhadap didinya; (3) confidence: kepercayaan
diri, artinya peserta didik perlu ditumbuhkan rasa percaya diri bahwa ia
mampu dan bisa berhasil dengan memperlajari sesuatu yang baru; (4)
enjoyment: kesenangan/ kegembiraan, artinya guru mampu menciptakan
suasana belajar yang menyenangkan; dan (5) satisfaction: kepuasan, artinya
belajar harus menhasilkan rasa puas, sebab rasa puas akan memberikan
kontribusi terhadap tumbuhnya keinginan tetaap belajar dan terbukti dapat
meningkatkan nilai belajar.
Kedua, dalam rangka meningkatkan kompetensi menulis, diharapkan
para siswa memiliki motivasi belajar dan berusaha untuk selalu senang
(enjoy) dalam melakukan kegiatan belajar.
Ketiga, dalam rangka membentuk karakter dan meningkatkan
komptensi menulis, orang tua diharapkan

memantau dan mendampingi

anaknya agar prinsip-prinsip yang ada dalam ARCES tidak diabaikan. Sebab
kalau karakter dan kompetensi siswa baik, hal tersebut akan membuat
orang tua bangga.
Keempat,

pengambil

kebijakan

(menteri

pendidikan nasional,

gubernur, kepala dinas pendidikan propinsi, bupati, kepala dinas
pendidikan, pengurus MGMP, kepala sekolah), diharapkan berperanserta
mengatasi permasalahan yang dihadapi guru dan peserta didik, terutama
dalam usaha membangun dan meningkatkan motivasi serta menumbuhkan
rasa senang (enjoy) melakukan kegiatan belajar. Peran serta itu antara lain
dengan

cara

mengadakan

dan

memfasilitasi,

penyebarluasan/

mensosialisasikan pokok-pokok pikiran yang ada dari hasil penelitian ini
yaitu pengembangan model pembelajaran menulisberbasis motivasi ARCES
(ARCES Motivation Based).
Kelima, saran ditujukan kepada peneliti berikutnya diharapkan dapat
mengembangkan penelitian secara konseptual, operasional, dan empirikal
commit to user

216

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

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

pengembangan model pembelajaran menulis berbasis
untuk bidang studi yang lain.
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