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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini dikemukakan hasil penelitian yang meliputi lima tahap
sebagaimana yang telah diutarakan di BAB III. Kelima tahap tersebut adalah
sebagai berikut: (1) tahap analisis permasalahan praktis, (2) tahap pengembangan
buku ajar, (3) tahap uji kelayakan buku ajar, (4) tahap uji keefektifan buku ajar,
dan (5) tahap refleksi dan penetapan produk final. Deskripsi dari masing-masing
tahap tersebut adalah sebagai berikut.
A. Hasil Penelitian
1.

Tahap Analisis Permasalahan Praktis
Pada tahap ini akan dikemukakan keberadaan dan kualitas buku ajar

membaca bahasa Inggris yang digunakan di MA Solo Raya selama ini dan analisis
kebutuhan.
a.

Ketersediaan dan Kualitas Buku Ajar Membaca Bahasa Inggris yang
Digunakan di MA Selama ini.
Buku ajar bahasa Inggris yang wajib digunakan di tingkat MA sudah

diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)
nomor 8 tahun 2016. Buku tersebut adalah Bahasa Inggris untuk SMA/SMK/MA
(BI) yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Balitbang
Kemendikbud Jakarta dan bebas diunduh melalui web yang tersedia.
Berdasarkan hasil refleksi tertulis terbimbing, analisis dokumen dan
wawancara terhadap anggota MGMP dan pemangku kepentingan diketahui bahwa
belum semua MA di Solo Raya menggunakan buku wajib tersebut karena
beberapa alasan. Pertama, di MA tidak ada subsidi buku “Bahasa Inggris”
sebagaimana yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kedua, belum semua guru bahasa Inggris berpedoman pada Permendikbud nomor
8 tahun 2016 tentang buku wajib bahasa Inggris yang harus digunakan. Ketiga,
para guru menolak menggunakan buku tersebut karena buku tersebut dianggap
belum bisa membantu guru untuk memandu pembelajaran secara praktis.
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Selain buku wajib di atas, Koordinator Kelompok Kerja Madrasah Aliyah
(KKMA) Jawa Tengah termasuk Solo Raya mengeluarkan kesepakatan bersama
untuk menggunakan buku ajar Pathway To English (PTE) dari penerbit Erlangga.
Namun kenyataan di lapangan juga menunjukkan bahwa penggunaan buku ajar di
MA masih bervariasi. Buku-buku bahasa Inggris yang digunakan di tujuh
Kabupaten di Solo Raya, yaitu (1) Surakarta, (2) Sukoharjo, (3) Klaten, (4)
Boyolali, (5) Sragen, (6) Karanganyar, dan (7) Wonogiri adalah sebagaimana
disajikan pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Daftar Buku Ajar Bahasa Inggris dan Pengguna di MA Solo Raya
No
1

Nama Buku Teks

Penyusun

Tahun

Kabupaten
Penyusun
1

2

3

4

5 6

√

√

√

√

√ √

√

√

√

Bahasa Inggris
(BI) Untuk
SMA/MA/SMK

Utami
Widiati,
Zuliati Rohmah,
Furaidah

2016

Pathway
To
English (PTE)

Th.M.
Sudarwati,
Eudia grace

2016

3

English
Target (EoT)

Sarwoko

2016

Erlangga

√

4

Contextual
English (CE)

Bambang
Sugeng

2014

PT
Tiga
Serangkai PM

√

5

PR
Bahasa
Inggris (PRBI)

Tim Penyusun

2015

PT
Intan
Pariwara

√

2

on

Kemendikbud

Erlangga
√

√

Tabel di atas menunjukkan bahwa BI merata digunakan di seluruh
kabupaten, PTE di empat kabupaten, EoT di satu kabupaten, CE di satu
kabupaten, dan PRBI di dua kabupaten. Diantara buku-buku tersebut, hanya ada
dua buku yang dianalisis sebagai buku ajar membaca dalam penelitian ini. Kedua
buku ajar tersebut, yaitu (1) Bahasa Inggris untuk SMA/MA/SMK/MAK (BI), dan
(2) Pathway To English (PTE). Analisis tidak dilakukan terhadap buku English on
Target (EoT) karena oleh penyusunnya dikatakan bahwa buku tersebut hanya
ditujukan untuk latihan soal-soal ujian. Buku Contextual English (CE) juga tidak
dievaluasi karena buku tersebut dicetak berdasar kurikulum 2013 edisi lama dan
materi kelas X sebagian besar adalah materi kelas XII. Buku PRBI juga tidak
dianalisis karena buku tersebut merupakan rangkuman dan replikasi dari buku
Bahasa Inggris untuk SMA/MA/SMK/MAK dan soal-soal ujian Nasional, yang
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ditujukan untuk latihan pengayaan dan ujian. Oleh karena itu, dalam disertasi ini,
hanya ada dua buku yang dianalisis, yaitu BI dan PTE, yang digunakan di kelas X
MA Solo Raya.
Analisis

terhadap

kedua

buku

ajar

tersebut

dilakukan

dengan

menggunakan instrumen penilaian buku ajar membaca dengan perspektif sosiokognitif yang penulis kembangkan dari komponen/aspek buku ajar menurut
Cunningsworth (1995, 7), Miekley (2005, 8), dan Widodo (2016: 37), yang
meliputi: (1) tujuan (objective), (2) topik (topics), (3) perintah pengerjaan latihan
dan/atau kegiatan (instructional prompts), (4) tampilan dan kepraktisan
(appearance and practicality) (5) kosakata (vocabulary), (6) teks dan konteks
(text and context), (7) gramatika (grammar), (8) latihan dan/atau kegiatan
(activity), dan (9) penyajian materi (material organization). Masing-masing
komponen memiliki beberapa indikator yang seluruhnya berjumlah 45 indikator
(Lihat Lampiran 2.1 halaman 191 sampai halaman 195).
Namun demikian, karena kedua buku ajar tersebut oleh penyusunnya tidak
secara khusus dirancang untuk pembelajaran membaca, analisis dilakukan
terhadap dua bagian, yaitu: (1) analisis umum terhadap buku ajar dan (2) analisis
khusus terhadap bagian membaca. Analisis umum terhadap buku ajar dilakukan
pada aspek-aspek tujuan, topik, perintah pengerjaan latihan dan/atau kegiatan, dan
penampilan dan kepraktisan. Analisis khusus pada bagian membaca dilakukan
pada aspek kosakata, teks dan konteks, aktifitas dan/atau kegiatan, gramatika, dan
sistem penyajian materi.
1) Analisis Buku Ajar 1: Bahasa Inggris SMA/MA/SMK/MAK (BI)
Analisis umum terhadap buku ajar BI dijelaskan pada bagian a, b, c, d dan
analisis khusus dijelaskan pada bagian e, f, g, h, i sebagai berikut.
a) Tujuan
Secara umum buku ajar ini ditulis oleh penyusunnya dengan tujuan untuk
membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan berkomunikasi siswa melalui
pengalaman pembelajaran yang berbentuk ragam kegiatan bahasa komunikatif.
Rumusan tujuan umum pembelajaran (KD) seluruhnya dicantumkan pada bagian
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content mapping di bagian awal, namun hanya nomornya saja (3.1 dan 4.1 sampai
3.9 dan 4.9) dan tidak dicantumkan dalam setiap bab. Kelima belas bab dalam
buku ajar mencantumkan rumusan tujuan khusus pembelajaran (indikator), namun
tujuan tersebut belum spesifik sebagaimana contoh pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Tujuan Pembelajaran Bab 1
Dalam kutipan pada gambar di atas dapat dilihat bahwa rumusan tujuan
khusus pembelajaran (indikator) masih bersifat umum seperti tujuan umum
pembelajaran (KD) yang terdapat pada kurikulum. Rumusan pada gambar 4.6.
tersebut juga terdapat pada bab 2 sampai dengan bab 15 dari buku ajar. Dari
rumusan tujuan pembelajaran nomor 1 dapat diketahui bahwa tujuan tersebut
menunjukkan tujuan membaca yang masih bersifat umum sebagaimana tercantum
pada KD yang hanya disebutkan nomor KD yang dibahas.
b) Topik
BI menyajikan 15 topik dalam 15 bab yang dikembangkan berdasarkan KI
dan KD kurikulum 2013. Topik tersebut bervariasi dan disajikan secara campuran
(komunikatif, fungsional, topikal) dan menjadi judul dari setiap bab disertai
dengan gambar yang menarik. Khusus gambar penyerta topik Bab 1 ditambah
dengan sub judul untuk memperjelas topik yang akan dibahas. Namun, sub judul
tersebut berbeda dengan apa yang disajikan dalam teks bacaan yang dibahas,
sebagaimana disajikan pada Gambar 4.2.
Gambar 4.2. yang memuat contoh topik dan bacaan dari Bab 1
menunjukkan ketidaksesuaian nama yang dipakai antara sub judul dengan teks
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yang dibahas. Sub Judul “Hi, I’am Khansa” memberi “hint” bahwa bab tersebut
membahas perkenalan anak bernama Khansa, namun nama yang digunakan pada
teks bacaan yang dibahas tidak ada nama Khansa sebagaimana disebutkan pada
judul. Nama yang muncul justru nama lain seperti, Alia, Hannah, dan Caroline.
Nama yang muncul di awal semestinya juga muncul dalam bacaan. Dari sisi lain,
gambar perempuan berjilbab sesuai dengan situasi dan kondisi siswa Madrasah.
Hal ini dapat memberikan pelajaran tentang bagaimana berpakaian Islami. Topiktopik yang lain di bab 2 sampai dengan 15 juga masih bersifat umum untuk siswa
SMA/MA/SMK/MAK, karena buku tersebut memang ditujukan untuk umum,
maka topik yang sesuai dengan kehidupan dan minat siswa MA masih dirasa
kurang.

.

Gambar 4.2. Ketidaksesuaian Nama pada Topik dan Teks
c)

Perintah Pengerjaan Latihan dan/atau Kegiatan
Ditinjau dari segi bahasa dan makna, sebagian besar perintah pengerjaan

latihan dan/atau kegiatan dirumuskan secara jelas dan memberi arahan atau
contoh tentang bagaimana latihan tersebut dikerjakan. Namun sebagian rumusan
pengerjaan latihan dan/atau kegiatan masih kurang lengkap dan kurang jelas serta
tidak memberikan contoh bagaimana latihan tersebut dikerjakan.

Gambar 4.3. Contoh Rumusan perintah yang Kurang Jelas
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Gambar 4.3. menunjukkan jenis perintah pengerjaan latihan dan/atau
kegiatan yang diambil dari Bab 1 halaman 14 dan Bab 2 halaman 21. Dari gambar
tersebut dapat dilihat bahwa perintah “Fill in the blanks with the right words”
tidak jelas karena tidak memberi arahan “the right words” yang dimaksud untuk
mengisi kolom kosong yang disediakan. Namun ada kemungkinan kata-kata yang
dimaksud adalah “pronouns” karena sebelumnya sudah ada pembahasan materi
tersebut. Pada sub bagian kegiatan berikutnya dituliskan kata “Pronoun” untuk
memberikan “hint” agar siswa menjawab dengan jenis kata tersebut. Sebenarnya
akan lebih jelas apabila perintah pengerjaan tugas dan/atau latihan dituangkan
dalam kalimat yang lengkap dan disertai contoh, sebagai pemandu dalam
mengerjakan latihan.
d) Penampilan dan Kepraktisan
BI menyajikan ilustrasi, gambar, diagram, tabel, huruf dan pewarnaan
yang tercetak secara jelas dan dapat membantu memperjelas maksud dari kegiatan
dan/atau latihan. Gambar-gambar yang dimuat dalam buku ajar selain
memperindah penampilan buku juga menggambarkan keberagaman makna yang
menjadi daya tarik siswa dalam belajar. Namun sebagian kecil pewarnaan tercetak
kurang jelas (blur), sehingga tulisan agak sulit dibaca. Penggunaan huruf jenis
Myriad Pro, dengan ukuran 12 pt tercetak jelas dan mudah dibaca kecuali
beberapa bagian yang menggunakan bayangan warna yang kurang pas. Gambar
4.4. adalah contoh pewarnaan yang menyebabkan tulisan kabur sehingga agak
sulit dibaca. Contoh tersebut diambil dari halam 20 dan 81.

Gambar 4.4. Gambar Kabur

Gambar 4.4. Contoh Tulisan Kurang Jelas
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Dalam gambar 4.4. tersebut dapat dilihat bahwa tulisan agak kabur dan sulit
dibaca. Hal itu mungkin disebabkan oleh pewarnaan antara huruf dan bayangan
yang kurang kontras. Warna merah jambu terang dipadu dengan tulisan putih
menyebabkan tulisan menjadi kabur. Hal ini terjadi pada bagian bab yang lain
yang menggunakan pewarnaan yang sama.
Pada analisis khusus terhadap bagian membaca, BI menyajikan porsi
membaca paling besar di antara keterampilan berbahasa yang lain, dan bagian
membaca disajikan pada awal bab sebelum ketiga keterampilan yang lain, yaitu
mendengarkan,

berbiacara

dan

menulis.

Namun

demikian

terdapat

ketidaksesuaian isi komponen pada bab 15. Pada peta konsep dikatakan bahwa
bab tersebut membahas keterampilan membaca namun pada kenyataannya yang
dibahas adalah “Listening”. Berikut adalah pebjelasan khusus masing-masing
komponen pada bagian membaca.
e)

Kosa kata
Kosa kata sebagai elemen penting yang mendukung pemahaman teks

bacaan yang dibahas disajikan pada kegiatan pre-reading setelah kegiatan
pembuka “warmer”. Variasi latihan kosa kata tersebut berupa “matching” antara
kata-kata dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia, “matching”
kombinasi menyusun “scrambled word” menjadi kata-kata bahasa Inggris yang
sesuai dengan arti kata dalam bahasa Indonesia, dan mencari arti kata dalam
kamus. Khusus kosakata yang disajikan pada bab 3 tidak dikaitkan dengan bacaan
yang akan dibahas. Kelima belas bab buku ajar juga mengembangkan kosa kata
berdasar teks yang telah dibahas. Kosakata tersebut diterapkan untuk latihan
dalam kalimat lepas. Bentuk latihan kosakata yang disajikan adalah isian (fill in).
Bentuk latihan dua jenis kosakata dalam buku ajar disajikan pada gambar 4.5.
Dari kutipan pada gambar 4.5 dapat dilihat bahwa latihan kosakata disajikan
sebagai modal untuk membahas bacaan namun latihan tersebut tidak
menghubungkan kosakata siswa dengan kosakata yang akan dibahas dalam
bacaan. Latihan kosa kata setelah pemahaman bacaan juga disajikan dan
diterpakan dalam kalimat akan tetapi tidak sesuai dengan konteksnya bacaan yang
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dibahas. Gambar 4.5 yang yang menyajikan bentuk latihan dua jenis kosakata
adalah sebagai berikut.

Gambar 4.5 Latihan Kosakata
f)

Teks dan Konteks
Mengacu pada teks dan konteks, jenis teks (genres) yang disajikan dalam

buku ajar sesuai dengan kurikulum 2013. Bentuk teks tersebut juga bersifat
variatif, seperti: essay, letter, dialogue dan announcement. Setiap bab buku ajar
menyajikan teks sesuai dengan genre yang dibahas namun tidak disertai
penjelasan model untuk membantu pemahaman. Isi teks yang dipilih mengandung
nilai-nilai kehidupan dan budaya tetapi belum mengakomodir nilai dan kehidupan
siswa MA yang berlatar belakang Agama Islam. Demikian juga keterbacaan teks
tersebut juga baik namun konteks kehidupan siswa MA masih perlu ditambah.
Banyak teks yang masih bersifat kurang kontekstual sebagaimana contoh teks
berupa dialogue pada Gambar 4.6.

Gambar 4.6 Teks Berupa Dialog yang Kurang Kontekstual
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Teks pada Gambar 4.6 menunjukkan secara jelas bahwa teks tersebut
kurang kontekstual karena penulis buku tidak memberikan konteks di mana
percakapan tersebut terjadi dan untuk apa kegiatan tersebut dilakukan. Di samping
itu, Rahmi dan Sinta adalah nama yang merujuk orang Indonesia; maka bagi
keduanya kurang begitu umum kalau dalam kesehariannya mereka berkomunikasi
menggunakan bahasa Inggris kecuali teks tersebut disertai konteks situasi yang
sesuai. Hal yang sama juga terjadi pada aktifitas pada Gambar 4.7. berikut.

Gambar 4.7 Contoh Teks yang Kurang Kontekstual
Data dalam gambar di atas menunjukkan bahwa aktifitas yang disajikan
kurang kontekstual karena penulis buku tidak memberikan konteks situasi untuk
memandu siswa melengkapi teks yang berbentuk dialog tersebut. Hal itu akan
berbeda kalau aktifitas tersebut diawali dengan konteks “ Rani and Anisa are
students of Madrasah Aliyah. While waiting their English teacher (Mr. Sultoni), Anisa
comments on scarf that Rani wears with the use of English”.

g) Aktifitas Latihan dan/atau Kegiatan
BI menyajikan aktifitas untuk mengaktifkan skemata atau membangkitkan
pengetahuan siswa yang telah dikuasai sebelumnya. Aktifitas tersebut disajikan
secara bervariasi, yang terdiri dari permainan, tabel, gambar, dan pertanyaan
pemandu jawaban. Pada bagian kegiatan membaca, setiap bab BI menyajikan
aktifitas berupa membaca teks yang disajikan secara konsisten namun tidak
disertai kegiatan yang melatih siswa tentang strategi bagaimana memahami
bacaan (scanning, skimming, inferring dsb) secara eksplisit. Aktifitas setelah
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membaca adalah latihan pemahaman bacaan yang ditujukan untuk memahami
bacaan yang telah dibahas. Latihan tersebut berupa pertanyaan tentang isi bacaan
berbentuk essay. Ditinjau dari jumlahnya pertanyaan tersebut masih kurang
proporsional dan kualitas soal pertanyaan juga belum memadai. Sebagian besar
pertanyaan pemahaman bacaan cenderung lebih mengembangkan keterampilan
berpikir tingkat rendah (lower order thinking skills/LOTS) daripada keterampilan
berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills/ HOTS). Hal itu tercermin dari
pertanyaan pemahaman yang dikembangkan oleh penulis buku yang didominasi dengan
pertanyaan faktual. Pertanyaan tersebut ditandai dengan penggunaan kata penanya what,
who, when, where,

how many, how much, dan Yes atau No questions tanpa ada

penjelasan atas jawaban sebagaimana contoh Gambar 4.8.

Gambar 4.8. Latihan Pemahaman Isi Bacaan
Dari data Gambar 4.8. yang diambil dari buku halaman 87 dapat diketahui
bahwa semua pertanyaan pemahaman isi bacaan dikategorikan sebagai
pertanyaan-pertanyaan yang hanya mengembangkan LOTS karena pertanyaaann
tersebut

menanyakan fakta yang menekankan informasi yang tertulis secara

eksplisit dalam teks. Misalnya, pertanyaan nomor 2 dan 5 mengacu pada fakta
tentang waktu; pertanyaan 1 dan 3 berkaitan dengan fakta tentang orang sebagai
pelaku kegiatan; pertanyaan nomor 4,6,8 berkaitan dengan fakta tentang benda;
dan pertanyaan nomor 8 berkaitan dengan Yes or No Question. Semua pertanyaan
tersebut dapat dijawab dengan informasi faktual yang ada dalam teks yang dibaca.
Hal yang sama juga terjadi pada latihan pemahaman halaman 74 sebagaimana
tampak pada Gambar 4.9.
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Gambar 4.9. Latihan Pemahaman Isi Bacaan
Dalam kutipan pada Gambar 4.9. dapat dilihat bahwa pertanyaan nomor 1,
5 dan 9 mengacu pada fakta tentang waktu; pertanyaan nomor 2, 3, 7 dan 8
berkaitan dengan fakta tentang sesuatu atau benda yang dapat ditemukan dalam
bacaan; pertanyaan nomor 4, 6 dan 10 berkaitan dengan Yes or No Question.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut semua dikategorikan ke dalam pertanyaan faktual
yang jawabannya dapat ditemukan secara mudah dalam teks. Dengan kata lain,
tidak ada pertanyaan analitis yang ditemukan dalam pertanyaan pemahaman
tersebut.
Secara keseluruhan aktifitas latihan dan/atau kegiatan yang disajikan dalam
tahap pre-reading, while-reading dan post reading memberi kesempatan kepada
siswa belajar secara individu, berpasangan, kelompok kecil, dan kelompok besar,
namun porsi kegiatan tersebut masih sangat kecil.
h) Gramatika
Sebagian besar bab dalam BI menyajikan aktifitas tentang gramatika dari
bacaan yang telah dibahas. Hanya ada dua bab yang tidak membahas gramatika,
yaitu Bab 2 dan 15. Pembahasan dan penjelasan pada masing-masing bagian
tersebut juga kurang proporsional, seperti pembahasan gramatikatentang pronouns
pada Bab 1 yang menempati porsi yang paling besar di antara bagian lain.
Penjelasan tentang contoh grammar yang dijelaskan sebagian besar diambil dari
teks yang telah dibahas namun penerapannya dalam latihan dengan konteks lepas
dari teks yang telah dibahas, sebagaimana contoh pada Gambar 4.10.
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Gambar 4.10. Latihan Gramatika yang Kurang Kontekstual
Dari contoh latihan pada gambar di atas dapat dilihat bahwa contoh
penjelasan gramatika yang dibahas menggunakan konteks kalimat yang berbeda
dengan konteks bacaan yang sudah dibahas sebelumnya. Hal tersebut juga terjadi
pada latihan penerapan gramatika yang telah dibahas pada Bab 1, yaitu perkenalan
melalui email dan konteks kalimat yang digunakan untuk menjelaskan dan
menerapkan latihan adalah konteks di luar teks yang dibahas.
i)

Penyajian Materi
Dalam setiap bab buku ajar, penulis buku ajar mengorganisasikan materi

menjadi beberapa bagian, (1) warmer, (2) vocabulary builder, (3) pronunciation
practice, (4) reading, (5) vocabulary exercises, (6) text structure, (7) grammar
review, (8) speaking, (9) writing, and (10) reflection. Penyajian tersebut secara
umum sebagian besar sama dan contoh yang peneliti kutip adalah contoh
penyajian di Bab 1 yang paling lengkap. Perbedaan antar bab terletak pada bagian
text structure yang tidak dicantumkan. Bagian-bagian yang dianggap masuk
kegiatan membaca adalah bagian warmer sampai dengan grammar review. Bagian
warmer ditujukan untuk membangkitkan pengetahuan siswa yang telah dikuasai
sebelumnya dan menarik minat siswa terhadap materi melalui beberapa kegiatan
seperti permainan, identifikasi gambar, mendengarkan cerita dan semacamnya.
Bagian Vocabulary builder ditujukan untuk mengingat kembali kata-kata yang
terkait dengan bacaan yang sudah dipelajari dan/atau yang akan dipelajari dalam
bacaan ynag akan dibahas. Pronunciation practice dirancang untuk memfasilitasi
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siswa mengucapkan kata-kata yang dipelajari. Reading menyajikan bacaan yang
dipelajari dan ditujukan sebagai sumber pesan yang dibahas. Vocabulary exercises
diproyeksikan untuk mengembangkan kosakata siswa dari bacaan yang telah
dibahas. Text structure mengulas struktur teks yang telah dipelajari dan berbentuk
latihan. Grammar review berisi pembahasan dan latihan grammar yang terkait
dengan bacaan. Namun latihan yang diterapkan dalam grammat tersebut kurang
proporsional dan di luar konteks bacaan yang telah dibahas.

2) Analisis Buku ajar 2: Pathways To English (PTE)
Analisis umum terhadap buku ajar PTE dijelaskan pada bagian a, b, c, d dan
analisis khusus dijelaskan pada bagian e, f, g, h, i sebagai berikut.
a) Tujuan
Secara umum buku ajar ini ditulis oleh penyusunnya dengan tujuan untuk
mengembangkan kompetensi wacana (discourse competence) melalui praktek
empat keterampilan berbahasa (listening, speaking, reading, dan writing). Setiap
bab buku ajar tidak mencantumkan rumusan tujuan umum pembelajaran (KD),
namun mencantumkan rumusan tujuan khusus pembelajaran yang disertai
indikator. Beberapa rumusan tujuan khusus pembelajaran (indikator) masih
banyak yang bersifat umum dan indikator pencapaian kompetensi kurang spesifik
karena menggunakan kata kerja yang kurang operasional seperti rumusan tujuan
dalam bab 1 halaman 4 yang disajikan pada Gambar 4.11.

Gambar 4.11 Tujuan Pembelajaran Bab 1
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Gambar 4.11 menunjukkan bahwa sebagian besar rumusan tujuan
pembelajaran tidak menggunakan kata kerja yang operasional. Disamping itu,
jumlahnya kurang proporsional dibanding dengan jumlah kompetensi yang akan
dicapai dalam satu bab. Tujuan tersebut juga tidak diurutkan secara sistematis
yang menggambarkan rangkaian tujuan yang berkelanjutan dan berkaitan saling
mendukung dalam pencapaian masing-masing tujuan.
b) Topik
Buku ajar memuat sepuluh topik yang berbeda beda dan diurutkan dari KD
3.1./4.1. sampai dengan KD 3.10./4.10. secara implisit. Nama topik-topik tersebut
dicantumkan pada daftar isi dan di setiap bab yang merupakan judul dari bab
tersebut. Topik tersebut disajikan dengan pendekatan komunikatif berdasarkan
urutan KD, namun topik yang terdapat dalam buku ajar tersebut belum seluruhnya
sesuai dengan kurikulum 2013 untuk siswa kelas X MA. Topik-topik tersebut juga
belum memenuhi minat dan kebutuhan siswa MA yang memiliki latar belakang
Keagamaan. Variasi topik dalam buku ajar masih bersifat generik yang
diperuntukkan siswa kelas X SMA. MA, SMK dan MAK.

Daftar isi yang

memuat topik-topik tersebut disajikan pada Gambar 4.12.

Gambar 4.12. Daftar Topik dalam Daftar Isi
c)

Perintah Pengerjaan Latihan dan/atau Kegiatan
Ditinjau dari segi bahasa, sebagian besar perintah pengerjaan latihan

dan/atau kegiatan dirumuskan secara jelas dan memberi arahan tentang bagaimana
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latihan tersebut dikerjakan, namun dari segi makna perintah-perintah tersebut
masih kurang bagus, sebagaimana tampak pada Gambar 4.13.

Gambar 4.13. Perintah Pengerjaan Latihan dan/atau Kegiatan
Dari kutipan pada Gambar 4.13. dapat dilihat bahwa perintah tidak
memberi petunjuk (clue) yang berupa penjelasan, pengarahan, dan contoh
bagaimana cara menjawab atau mengerjakannya. Sebagai ilustrasi, perintah pada
halaman 4 buku ajar menyebutkan (1) listen to the dialogue, decide which picture
best describes the dialogue. dan (2) answer these questions. Perintah-perintah
tersebut tidak membantu siswa bagaimana cara memilih gambar, cara menulis
jawabannya, berdasar apa siswa menjawab pertanyaan, dan dengan cara apa cara
menjawab pertanyaaan tersebut. Dengan demikian perintah yang diberikan belum
membantu siswa secara maksimal. Di samping itu masih terdapat ketidakcocokan
antara perintah dan teks sebagaimana perintah pada buku bab 1 halaman 24
sebagaimana disajikan pada Gambar 4.14.

Gambar 4.14. Ketidak cocokan perintah pada halaman 24 buku PTE
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Pada perintah pada kutipan bab 1 pada gambar 4.14. tertulis perintah untuk
membaca surat “Read the letter...”, namun bacaan yang disajikan bukanlah surat.
Hal yang sama juga terjadi pada bab 2 halaman 41 di mana teks yang disajikan
bukan sebuah surat tetapi pertanyaan pemahaman yang menyertai teks bacaan.
Salah satu diantaranya menyebutkan “Who wrote the letter..?”. Walaupun
pembaca bisa menebak yang dimaksud adalah teks yang telah dibaca, rumusan
tersebut tidak benar. Kesalaahan gramatikal terjadi pada penggunaan rumusan
soal pertanyaan bab 10 halaman 198 yang menyebutkan “Why do you the songs
are titled When the Childeren Cry and Pray?”. Akibatnya siswa dan guru merasa
kesulitan memahami perintah yang dimaksud.
d) Penampilan dan Kepraktisan
Dari segi ilustrasi, gambar dan tabel yang digunakan dalam buku ajar
sebagian besar dapat membantu memperjelas maksud dari kegiatan dan latihan,
namun sebagian gambar yang dimuat tidak fungsional dan tidak sesuai dengan
norma dan budaya siswa MA. Sumber gambar tersebut juga tidak disebutkan
secara jelas. Gambar 4.15. menyajikan beberapa contoh gambar yang kurang
relevan yang diambil dari buku PTE halaman 53, 56, dan 59.

a

b

c

Gambar 4.15. Contoh Gambar Kurang Relevan
Dari Gambar tersebut dapat dilihat bahwa gambar (a) tidak relevan karena
gambar tersebut menunjukkan wanita yang tidak menutup aurat yang bagi siswa
MA itu tidak sesuai dengan agama. Gambar (b) tidak relevan karena gambar
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tersebut mempertontonkan pengantin yang berciuman. Hal tersebut kurang pantas
dimuat dalam buku ajar karena tidak memberikan nilai pendidikan kepada siswa
dan hal itu tidak sesuai dengan norma agama dan pendidikan karakter pada
kurikulum 2013. Gambar (c) tidak relevan dan tidak bermakna karena gambar pita
pada halaman kosong tidak memiliki makna. Untuk penggunaan font cukup jelas
dibaca dan gambar sampul buku juga tampak bagus dan menarik.
Berdasar analisis khusus terhadap bagian membaca, PTE memberikan porsi
yang kecil dalam aktifitas membaca. Setiap bab hanya menyajikan porsi kira-kira
20% dari keseluruhan bab. Komposisi isinya dapat dilihat pada Tabel 4.2
Tabel 4.2. Komposisi Penyajian Bagian Membaca
Bab
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
e)

Topik/Judul

Komponen
Bab
Hi, My Name Is
35 sub
Well Done
25 sub
Congratulations
15 sub
I will Improve My English
25 sub
It’s a Wonderful Place
44 sub
Listen
to
the
School
17 sub
Announcement
I’ve Been There
24 sub
Past Echoes of the Nations
30 sub
A Long Time Ago
38 sub
Sing Your Heart Out.
13 Sub

Tiap Porsi Membaca
6 sub
4 sub
3 sub
5 sub
8 sub
4 sub
4 sub
7 sub
7 sub
1 Sub

Kosa kata
PTE tidak menyajikan kosa kata sebagai salah satu elemen utama untuk

mendukung pemahaman bacaan yang akan dibahas. Beberapa bab buku ajar
sebenarnya menyajikan kosa kata sebagai latihan pada awal kegiatan secara
implisit. Hal ini mungkin oleh penyusunnya dimaksudakan sebagai latihan kosa
kata namun sayangnya kosa kata tersebut tidak sesuai dengan teks bacaan.
Misalnya latihan kosa kata yang disajikan pada halaman 14 PTE berisi kosa kata
terkait dengan anggota keluarga dan bacaan yang dibahas pada halaman 24 adalah
perkenalan diri. Latihan dan/atau kegiatan untuk mengembangkan kosa kata dari
teks yang sudah dipelajari hanya disajikan di bab 4 dan bab 8 sebagaimana
disajikan pada Gambar 4.16
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Gambar 4.16 Ketidaksesuaian Kosa kata
Dalam kutipan Gambar 4.16 dapat dilihat adanya latihan kosa kata yang
berupa sinonim namun tidak dijelaskan dari mana dan untuk apa latihan tersebut
dikerjakan. Di samping itu, kosa kata tersebut juga tidak diterapkan untuk latihan.
Hal itu berbeda dengan latihan kosa kata yang disajikan secara implisit pada bab 8
PTE halaman 147 sebagaimana disajikan pada Gambar 4.17.

Gambar 4.17. Latihan Kosakata Bergambar
Dari kutipan Gambar 4.17 dapat dilihat bahwa PTE menyajikan kosa kata
berdasarkan pada gambar dan definisi, dan kosakata tersebut digunakan untuk
latihan. Sayangnya, kosa kata tersebut salah tempat, semestinya disajikan pada
tahap pre-reading yang bisa memandu pemahaman bacaan.
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f)

Teks dan Konteks
Kesepuluh bab PTE menyajikan jenis teks (genres) yang sesuai dengan

kurikulum 2013. Bentuk teks tersebut bersifat variatif, seperti: essay, letter, dan
announcement. Dari sepuluh bab PTE tersebut, hanya bab 5 (The Borobudur
Temple), bab 8 (The Worls War 1) dan bab 9 (Batu Badaun) yang menyediakan
model teks dengan bagian-bagianya (generic structures). Namun, model tersebut
tidak digunakan untuk menjelaskan cara memahami dan mempelajari isi teks,
melainkan latihan mengidentifikasi bagian teks dan langsung menjawab
pertanyaan. Hal itu berarti bahwa teks-teks tersebut bukan modeling akan tetapi
testing. Salah satu contoh teks tersebut berjudul “Batu Badaun” yang disajikan
pada Gambar 4.18.

Gambar 4.18. Model Teks Berjudul “Batu Badaun”
Dari kutipan Gambar 4.18 dapat dilihat bahwa model teks tersebut tidak
memberikan arahan atau petunjuk bagaimana memahami isi teks tetapi langsung
digunakan sebagai bahan latihan untuk diskusi. Topik teks dan isi teks dalam buku
ajar juga tidak mengakomodir nilai-nilai kehidupan dan nilai budaya yang bermanfaat
bagi siswa MA (kurang kontekstual). Tingkat keterbacaan teks yang digunakan
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dalam buku ajar masih rendah karena teks yang digunakan bersifat umum dan
tidak diperuntukkan siswa MA secara khusus. Seluruh teks pada kesepuluh bab
buku ajar belum ada yang mengakomodasi teks yang sesuai budaya siswa MA
kelas X. Pemilihan teks belum sesuai dengan kehidupan dan pengalaman belajar
siswa MA. Sebagai contoh “teks deskripsi tentang bangunan ka’bah” akan lebih
cocok daripada bangunan Candi
g) Aktifitas Latihan dan/atau Kegiatan
Pengaktifan skemata merupakan aktifitas penting sebelum membaca,
namun buku ajar belum memuat latihan dan/atau kegiatan tersebut. Strategi
membaca tertentu (scanning, skimming, infering, dll) sebagai salah satu kunci
utama dalam memahami isi bacaan juga belum disajikan. Buku ajar hanya
menyediakan latihan dan/atau kegiatan yang menanyakan isi bacaan yang
berbentuk essay namun jumlahnya sangat terbatas (kurang proporsional), dan
kualitas latihan yang juga belum memadai, seperti latihan pemahaman pada bab 1
halaman 25 sebagaimana disajikan Gambar 4.19.

Gambar 4.19. Latihan Pemahaman Isi Bacaan
Gambar 4.19 menunjukkan bahwa latihan tentang pemahaman isi bacaan
memperlihatkan proporsi tingkat berpikir yang kurang seimbang dan banyak
mengembangkan keterampilan berpikir tingkat rendah karena sebagian besar
pertanyaan pemahaman didominasi oleh pertanyaan faktual. Misalnya, pertanyaan
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nomor 1 (a) sampai dengan 7 (g) hanyalah pertanyaan faktual yang membutuhkan
pemahaman dan hafalan saja dan tidak membutuhkan analisis dan evaluasi
bacaan. Hanya satu pertanyaan, yaitu nomor 8 (h) dikategorikan pertanyaaan
tigkat tinggi karena membutuhkan analisis bacaan, walaupun masih dalam taraf
sederhana. Jumlah butir (items) dalam latihan juga kurang proporsional dengan
teks yang dibahas. Secara keseluruhan buku ajar ini tidak menyediakan kegiatan
tahap pre-reading dan post reading namun hanya menyediakan kegiatan untuk
mengembangkan keterampilan membaca yang telah dipelajari pada tahap while
reading. Latihan tersebut kurang variatif karena hanya dalam bentuk essay.
Latihan dan/atau kegiatan while reading tersebut tidak memberi kesempatan
kepada siswa belajar secara individu, berpasangan, kelompok kecil, dan kelompok
besar.
h) Gramatika
Kesepuluh bab buku ajar tidak secara konsisten menyajikan penjelasan
yang proporsional tentang gramatika yang terkait dengan teks yang telah dibahas.
Sebagian besar pembahasan “grammar” diterapkan dalam bacaan yang berbeda
namun masih dalam topik yang sama. Pembahasan gramatika pada buku ajar
disajikan pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3 Pembahasan Gramatika pada PTE
Bab
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Grammar
To Be and To Have, Question Words, Pronouns
Present Tense, Past Tense
To Be and To Have, Relating Verbs, Opinion and Fact Adjective, Compund Adjectives,
Degrees of Comparison, Preposition, Adverbial Phrases,
Conjunction, Adverb of Time and Place
Present Perfect Tense
Simple Past Tense
Simple Sentences, Past Perfect Tense, Direct Speech
-

Dalam Tabel 4.3. dapat dilihat bahwa tidak semua bab secara konsisten
membahas gramatika yang berhubungan dengan bacaan yang dibahas.
Pembahasan dari setiap bab juga tidak proporsional. Bab 3, 4, dan 10 tidak
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membahas gramatika yang terkait dengan teks bacaan yang dibahas namun bab 5
justru membahas tujuh butir gramatika sebenarnya tidak relevan. Hal lain yang
terjadi adalah pengulangan pembahasan materi yang sama, yaitu materi bab 1
yang membahas “To Be and To have” dibahas kembali pada Bab 5. Demikian
juga tentang materi “Past Tense” yang dibahas di Bab 2 juga diulang kembali
pada Bab 8. Latihan gramatika dilakukan secara terpadu dan kontekstual
berdasarkan topik yang dibahas. Namun ada pula pembahasannya yang dilakukan
secara lepas diluar konteks, sebagaimana disajikan pada gambar 4.20.

Gambar 4.20. Latihan Gramatika
Berdasar kutipan pada gambar 4.20. tersebut dapat dilihat bahwa to be dan
to have diterapkan dalam dua konteks yang berbeda. Pada gambar di halaman 84,
gramatika diterapkan dalam kalimat lepas dan tidak terkait dengan topik yang
dibahas (deskripsi tempat), sedangkan gambar halaman 87 menyajikan latihan
gramatika dalam teks deskripsi diri. Hal tersebut dimungkinkan ada penjelasan
yang mendahuli sebagai gambaran konteks latihan gramatika yang dimaksud.
i)

Penyajian Materi
Penyajian materi setiap bab buku ajar kurang sistemastis karena tidak

mengikuti pola tertentu baik urutan, jumlah sub, maupun latihan dan/atau kegiatan
yang dikembangkan. Bagian Kata Pengantar buku tidak menjelaskan organisasi
materi atau sistematika penyajian pembelajaran per bab, jumlah dan jenis latihan
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dan/atau kegiatan yang dicakup. Beberapa contoh penyajian yang tidak konsisten
tersebut nampak pada setiap bagian per bab. Tabel 4.4. menyajikan contoh
penyajian buku ajar bab 1 dan 2
Tabel 4.4. Contoh Penyajian Buku Ajar Bab 1 dan 2
Penyajian Bab 1
Share Your Experience
Spoken Personal Information
Remember
Cultural Awareness
Ways to Say it
Written Personal information
Do You Know
Grammar In Action
Monologue
Self reflection
Jumlah

Jumlah
Latihan
3
4
2
9
5
8
7
38

Penyajian Bab 2
Share Your Experience
Spoken Compliment
Remember
Cultural Awareness
Ways to say it
Remember
Writtem Compliment
Remember
Mocing Beyond the Text
Remember
Self reflection
Jumlah Latihan

Jumlah
Latihan
1
5
1
2
2
2
7
2
1
2
25

Berdasar tabel 4.4 tampak bahwa penyajian materi dalam buku tersebut
tidak konsisten karena tidak menggunakan pola yang sama walaupun keduanya
memiliki komponen yang sama. Mungkin penulis bermaksud menggunakan pola
yang sama yaitu (1) Sharing Your Experience, (1) Spoken, (3) Written, dan (4)
Self Reflection, atau pola yang lain. Akan tetapi dengan heading dan subhedaing
yang disajikan dalam buku tersebut, penyajian menjadi membingungkan pembaca.
Lagi pula jumlah latihan dalam setiap aspek dan juga per bab berbeda beda.
Secara keseluruhan buku ajar tidak menyajikan tahapan membaca secara
sistematis (pre-reading, while-reading dan post-reading) dan proporsional.
Penyajian dengan format yang berbeda beda menyulitkan pemakai buku untuk
mempelajarinya. Beberapa bab dalam buku ajar menyajikan pre-reading dalam
bentuk KWL table, while reading dengan menyajikan teks dan post-reading
menyajikan soal pemahaman. Namun demikian porsi pembahasan dari ketiga
kegiatan tersebut sangat terbatas. Sistem penyajian materi dalam buku ajar
tersebut dikategorikan kurang.
Ringkasan hasil analisis buku ajar PTE dan BI untuk kelas X secara
keseluruhan disajikan pada tabel 4.5.
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Tabel 4.5. Ringkasan Hasil Analisis Buku Ajar BI
Aspek
Tujuan
Pembelajaran

PTE
- Tujuan sesuai dengan kurikulum 2013
- Tidak terdapat rumusan tujuan umum
pembelajaran (KD) pada setiap bab
maupun dalam daftar isi
- Terdapat rumusan tujuan khusus
pembelajaran
(indikator)
namun
perumusannya masih bersifat umum
sebagaimana dalam KD
- Rumusan tujuan khusus pembelajaran
(indikator) kurang relevan dan terlalu
banyak (tidak proporsional)

Topik

- Terdapat nama topik yang sesuai
dengan
kurikulum
2013
dan
merupakan judul bab.
- Topik belum sesuai dengan kebutuhan
dan minat siswa kelas X MA
- Variasi topik belum sesuai dengan
konteks siswa MA

Perintah
Pengerjaan

- Sebagian besar perintah pengerjaan
latihan dan/atau kegiatan yang
digunakan memberi arahan bagaimana
latihan dikerjakan namun sebagian
perintah pengerjaan kurang jelas
- Rumusan kalimat perintah pengerjaan
menggunakan bahasa yang sederhana
dan mudah dipajhami.
- Beberapa rumusan perintah pengerjaan
latihan dan kegiatan tidak sesuai dan
secara struktur kalimat tidak benar.

Tampilan
Praktis

- Ilustrasi, gambar, diagram, tabel, huruf
dan pewarnaan tercetak secara jelas
dan dapat membantu memperjelas
maksud dari kegiatan dan/atau latihan.
- Terdapat gambar yang tidak bermakna
karena hanya sebagai hiasan
- Terdapat gambar yang tidak sesuai
dengan nilai-nilai kehidupan siswa
kelas X MAN dan siswa SMA pada
umunya.
- Penggunaan huruf dan font tercetak
jelas dan mudah dibaca.
- Pewarnaan tercetak jelas kecuali
gambar hitam putih.

Kosakata

- Kosakata

pendukung

pemahaman

BI
- Tujuan sesuai kurikulum 2013
- Tidak terdapat rumusan tujuan
umum pembelajaran (KD) pada
setiap bab
- Terdapat
rumusan
tujuan
khusus pembelajaran namun
perumusannya sebagian besar
belum relevan
- Rumusan tujuan khusus masih
menggunakan kata kerja yang
umum yang diambil dari KD
(kurang operasional)
- Terdapat nama topik yang
merupakan judul bab namun
ada yang tidak sesuai antara
penjelasan judul dengan bacaan
yang dibahas
- Topik sesuai dengan kurikulum
2013 namun belum sesuai
dengan kebutuhan siswa MA
- Variasi topik belum sesuai
dengan konteks siswa MA
- Sebagian
besar
perintah
pengerjaan latihan dan/atau
kegiatan
yang
digunakan
memberi arahan bagaimana
latihan
dikerjakan
namun
sebagian perintah pengerjaan
kurang jelas
- Rumusan kalimat menggunakan
bahasa yang sederhana dan
mudah dipajhami.
- Perintah pengerjaan latihan ada
yang
memberikan
contoh
pengerjaan dan ada yang tidak.
- Ilustrasi/gambar/diagram/ tabel,
huruf dan pewarnaan tercetak
jelas, membantu memperjelas
maksud dari kegiat/ latihan.
- Gambar-gambar yang dimuat
dalam buku ajar menarik
- Sebagian kecil pewarnaan
tercetak kurang jelas (blur),
sehingga tulisan agak sulit
dibaca (bayangan kuning dan
tulisan putih dan bayangan
jambon muda dan tulisan putih)
- Penggunaan huruf jenis Myriad
Pro, 12 pt tercetak jelas dan
mudah dibaca kecuali beberapa
bagian.
- Latihan
kosakata
untuk
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bacaan tidak disajikan pada kegiatan
pre-reading.
- Terdapat latihan kosakata tetapi tidak
dituliskan secara eksplisit dan latihan
tersebut tidak terkait dengan teks,
bacaan
- Tidak semua bab membahas latihan
kosa kata secara konsisten baik
- Bentuk latihan kosakata yang tersedia
bersifat variatif
Teks
Konteks

Latihan
dan/atau
Kegiatan

dan

- Jenis teks (genres) yang disajikan
dalam buku ajar sesuai dengan
kurikulum 2013.
- Bentuk teks variatif: essay, letter,
dialogue dan announcement.
- Setiap bab buku ajar menyajikan teks
sesuai dengan genre yang dibahas
- Terdapat model teks disertai kerangka
struktur dalam 3 bab namun tidak
digunakan untuk mengajarkan cara
memahami bacaan melainkan menguji
siswa t struktur teks yang dibahas.
- Isi teks yang dipilih mengandung nilainilai kehidupan dan budaya tetapi
belum mengakomodir nilai dan
kehidupan siswa MA yang berlatar
belakang Agama Islam.
- Keterbacaan teks tersebut juga baik
namun konteks kehidupan siswa MA
belum sesuai.
Terdapat
latihan
untuk
mengembangkan
skemata
siswa
dengan KWL chart tetapi tidak
konsisten di setiap bab
- Tidak
ada
latihan
untuk
mengembangkan strategi membaca
(scanning, skimming, infering dsb)
- Latihan pemahaman variatif berupa
soal essay, true false dan matching
dengan jumlah proporsional tetapi
tidak konsisten.
- Sebagian besar pertanyaan pemahaman
yang
disajikan
cenderung
mengembangkan LOTS
- Terdapat
sebagian
pertanyaan
pemahaman yang mengembangkan
HOTS
- Tidak
terdapat
latihan
untuk
mengembangkan strategi membaca
yang teah dipelajari namun sangat
terbatas dan tidak sesuai
- Terdapat kegiatan dan latihan yang
memberikan kesempatan kepada siswa
untuk belajar individu, berpasangan,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pemahaman bacaan disajikan
pada pre-reading dalam bentuk
matching dan menyusun kata/
mencari arti dalam kamus
Latihan pengembangan kosa
kata tidak disajikan secara
khusus dan hanya langsung
menerapkan kosakata dalam
konteks kalimat yang berbeda
Bentuk latihan yang digunakan
adalah completion
Jenis teks (genres) yang
disajikan dalam buku ajar
sesuai dengan kurikulum 2013.
Bentuk teks variatif: essay,
letter,
dialogue
dan
announcement.
Setiap
bab
buku
ajar
menyajikan teks sesuai dengan
genre yang dibahas namun
tidak disertai penjelasan model
untuk membantu pemahaman.
Isi
teks
yang
dipilih
mengandung
nilai-nilai
kehidupan dan budaya tetapi
belum mengakomodir nilai dan
kehidupan siswa MA yang
berlatar belakang Agama Islam.
Keterbacaan teks tersebut juga
baik namun konteks kehidupan
siswa MA belum sesuai.
Terdapat
latihan
untuk
mengembangkan skemata siswa
Latihan pengembangan skemata
bersifat variatif
Tidak ada latihan untuk
mengembangkan
strategi
membaca (scanning, skimming,
infering dsb)
Latihan pemahaman berupa
soal essay dan jumlahnya
kurang proporsional dengan
bacaan yang ada
Jenis
latihan
pemahaman
kurang variatif (hanya essay)
Semua pertanyaan pemahaman
yang
disajikan
cenderung
mengembangkan LOTS
Tidak ada latihan untuk
mengembangkan
strategi
membaca yang teah dipelajari
Sebagian kegiatan dan/atau
latihan memberi kesempatan
siswa untuk belajar individu,
berpasangan, kelompok kecil
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Gramatika

Penyajian
Materi

kelompok kecil dan kelompok besar.
- Penyajian latihan dan aktifitas tentang
gramatika tidak konsisten setiap bab (3
bab tidak membahas grammar)
- Pembahasan gramatika tumpang tindih
sudah dibahas pada bab awal diulang
pada bab berikutnya.
- Pembahasan dan penjelasan gramatika
kurang proporsional dan kontekstual
- Latihan yang disediakan kurang
kontekstual.
- Tidak ada peta konsep sebagai
gambaran penyajian buku
- Penyajian materi tiap bab tidak
sistimastis (pola berbeda beda)
- Penyajian materi tidak proporsional
dan terlalu / terlalu padat
- Penyajian materi overlap
- keseluruhan
buku
ajar
tidak
menyajikan tahapan membaca secara
sistematis (pre-reading, while-reading
dan post-reading) secara proporsional.
- Materi disajikan dengan dengan format
yang berbeda beda
- Terdapat penggunaan pre-reading
dengan KWL table, while reading
dengan menyajikan teks dan postreading menyajikan soal pemahaman.

dan kelompok besar.
- Sebagian besar bab menyajikan
aktifitas tentang gramatika dari
bacaan yang telah dibahas.
- Ada 2 bab yang tidak
membahas “gramatika, yaitu
bab 2 dan 15.
- Pembahasan dan penjelasan
gramatika kurang proporsional
dan kurang kontekstual
- Menggunakan peta konsep
untuk penyajian
- Urutan penyajian materi setiap
bab
cukup
konsisten,
menggunakan
bagian-bagian
yang relatif sama jumlahnya,
hanaya
beberapa bab yang
tidak sama.
- Materi yang disajikan dalam
setiap
bagian
cenderung
proporsional namun di beberapa
bagian berlebih di bagian
bagian tertentu, khususnya pada
bagian gramatika.

Berdasar hasil analisis di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa buku
ajar PTE dan BI yang digunakan di MA Jawa Tengah memiliki berbagai
kelebihan. Kelebihan PTE meliputi: (1) Tujuan, topik dan teks dalam PTE sesuai
dengan kurikulum 2013; (2) Tampilan ilustrasi, gambar, tabel, huruf dan
pewarnaan tercetak secara jelas dan dapat membantu memperjelas maksud dari
kegiatan dan/atau latihan; (3) Penyajian latihan dan/atau kegiatan kosakata
bervariasi; (4) PTE menyajikan latihan untuk mengembangkan skemata siswa
dengan KWL chart walaupun tidak konsisten di setiap bab; (5) PTE menyajikan
pertanyaan yang mengembangkan HOTS walaupun belum proporsional; (6) Jenis
latihan dan atau kegiatan bersifat variatif; (7) PTE menyediakan latihan dan/atau
kegiatan siswa secara individu, berpasangan dan kelompok.
Kelebihan BI meliputi: (1) Tujuan, topik dan teks dalam BI sesuai dengan
kurikulum 2013; (2) Penyajian materi BI menggunakan bagian yang konsisten dan
memudahkan siswa dalam belajar; (3) Tampilan ilustrasi, gambar, diagram, tabel,
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huruf tercetak jelas dan dapat membantu memperjelas maksud dari kegiatan; (4)
Grammar yang dibahas sesuai dengan teks yang sedang dibahas; (5) BI
menyajikan latihan untuk mengembangkan skemata dengan kegiatan yang variatif
dan menarik; (6) BI menyedikan kegiatan siswa secara individu, berpasangan
dann kelompok; (7) Perintah pengerjaan dirumusakan dengan bahasa yang
sederhana dan mudah dipahami. Ditinjau dari kelebihannnya BI lebih mantap dan
lebih bagus dibandingkan dengan PTE.
PTE dan BI, disamping memiliki kelebihan, juga memilki sejumlah
kelemahan. Kelemahaan PTE adalah (1) PTE tidak mencantumkan KD secara
eksplisit sehingga siswa atau guru pemula merasa kesulitan untuk mencocokkan
indikator; (2) Rumusan tujuan khusus (indikator) tidak operasional karena masih
bersifat umum sebagaimana yang dikutip dari KD; (3) Topik dan variasinya
belum sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa kelas X MA; (4) Terdapat
tampilan gambar yang tidak bermakana dan tidak sesuai dengan norma agama;
(5) Kosakata pendukung pemahaman bacaan tidak disajikan pada kegiatan prereading; (6) Pembahasan kosakata tidak sistematis dan konsisten; (7) Jenis teks
yang dibahas tidak sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa kelas X MA; (8)
Model teks yang disajikan tidak dirancang untuk memandu pemahaman siswa
namun sebagai bahan test; (9) Teks yang dipilih belum mengakomodir kebutuhan
dan minat siswa MA; (10) PTE tidak menyajikan latihan dan atau kegiatan untuk
mengembangkan strategi membaca (scanning, skimming, infering dsb); (11)
Sebagian besar pertanyaan pemahaman mengembangkan LOTS; (12) PTE tidak
menyajikan latihan untuk mengembangkan strategi membaca; (13) Penyajian
latihan atau kegiatan tentang gramatika tidak konsisten; (14) Latihan dan/atau
kegiatan yang disajikan kurang kontekstual; (15) Penyajian materi tiap bab tidak
sistimatis dan kosnsiten sehingga menyulitkan siswa dalam belajar; (16)
Penyajian materi tumpang tindih berulang ulang dan membuat muatan materi
terlalu padat; (17) Secara keseluruhan buku ajar tidak menyajikan tahapan
membaca secara sistematis (pre-reading, while-reading dan post-reading) secara
proporsional.
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Kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada BI adalah (1) BI tidak
mencantumkan KD secara eksplisit sehingga siswa atau guru pemula merasa
kesulitan untuk mencocokkan indikator; (2) Rumusan tujuan khusus (indikator)
kurang operasional karena menggunakan kata kerja yang digunakan pada KD; (3)
Terdapat penjelasan topik sebagai judul bab tetapi tidak sesuai dengan teks yang
dibahas; (4) Perintah pengerjaan latihan kurang konsisten dan kurang kontekstual;
(5) Tampilan yang menggunakan bayangan warna merah jambu muda dipadu
dengan warna putih dan bayangan warna kuning dipadu dengan tulisan warna
putih tercetak kabur sehingga sulit dibaca; (6) Tidak terdapat pengembangan dan
atau keterampilan kosakata yang terkait dengan bacaan; (7) Latihan kosakata
kurang variasi; (8) Belum ada model teks yang disertai struktur teks sebagai
model untuk pemahman bacaan; ( 9) teks dan konteks bacaan yang dipilih belum
mengakomodir kebutuhan siswa kelas X di MA; (10) BI tidak menyediakan
latihan atau kegiatan untuk mengembangkan strategi membaca (scanning,
skimming, infering dsb); (11) Bentuk latihan pemahaman kurang variasi dan
jumlahnya kurang proporsional; (12) semua pertanyaan pemahaman yang
disajikan cenderung mengembangkan LOTS; (13) Tidak ada latihan untuk
mengembangkan strategi membaca yang telah dipelajari; (14) Pembahasan
grammar kurang proporsional dan kurang kontekstual; (15) Proporsi latihan dan
kegiatan pada pre-reading, while-reading dan post-reading kurang proporsional.

b.

Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan (needs analysis) dalam penelitian ini adalah segala

bentuk kegiatan yang peneliti lakukan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan
data tentang berbagai permasalahan yang terkait dengan buku ajar dan diharapkan
mampu memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Analisis kebutuhan
tersebut dilakukan untuk mengetahui jenis buku ajar yang benar-benar dibutuhkan
oleh para guru bahasa Inggris dan siswa MA di Solo Raya dalam pembelajaran
membaca bahasa Inggris. Teknik yang peneliti gunakan dalam analisis kebutuhan
ini adalah refleksi tertulis terbimbing (written-guided reflection), observasi
lapangan, analisis dokumen (document analysis), dan wawancara mendalam (in-
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depth interview) menggunakan daftar pemandu pertanyaan berdasarkan perspektif
sosio-kognitif. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa guru dan siswa
membutuhkan buku ajar membaca yang mampu memfasilitasi siswa menjadi
pembaca yang mandiri (autonomous readers). Buku ajar dimaksud termediasi
melalui sembilan aspek buku ajar, yaitu tujuan, topik, perintah pengerjaan latihan
dan/atau kegiatan, penampilan dan kepraktisan, kosakata, teks dan konteks,
gramatika, latihan dan/atau kegiatan, dan penyajian materi. Deskripsi hasil
analisis kebutuhan untuk masing-masing aspek dijelaskan sebagai berikut.
1) Tujuan
Ada beberapa temuan yang terkait dengan tujuan pembelajaran bahasa
Inggris di MA. Temuan pertama menunjukkan bahwa dalam mengajar bahasa
Inggris para guru berkeinginan agar siswa memiliki sikap positif dan perilaku
yang baik, mampu berbahasa Inggris dan menggunakannya untuk berkomunikasi
walaupun hanya ungkapan sederhana, sukses dalam Ujian Nasional, dan bisa
diterima di Perguruan Tinggi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh JH bahwa:
Saya ingin agar siswa saya memiliki sikap dan perilaku yang baik, mau
belajar bahasa Inggris, memiliki pengetahuan bahasa Inggris, dan memiliki
ketrampilan menggunakan bahasa Inggris tersebut meskipun masih terbatas
pada ungkapan-ungkapan yang sederhana. Ya otomatis agar sukses di UN
dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri.
(Interview dan Refleksi 1)
Pernyataan JH tersebut sesuai dengan pernyataan LIS yang mengatakan bahwa:
Menekankan kompetensi membaca untuk persiapan UN dan masuk ke
perguruan tinggi. Kegiatan membaca tidak lepas dari keterampilan
berbahasa yang lain seperti berbicara, mendengarkan dan menulis.
Berdiskusi, bermain, presentasi, itu sudah mencakup empat keterampilan
berbahasa, gak mungkin mengajar keterampilan berbahasa terpisah pisah.
(Interview dan Refleksi 2)
Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa kedua pendapat tersebut saling
menguatkan tentang keinginan /tujuan dalam mengajar bahasa Inggris di kelas.
Temuan kedua menunjukkan bahwa tujuan siswa belajar bahasa Inggris di
MA adalah agar mereka dapat berbahasa Inggris untuk berkomunikasi lisan dan
tulis, agar lulus ujian nasional, diterima di Perguruan Tinggi Negeri, dan
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memperoleh ilmu pengetahuan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu
siswa, yaitu D bahwa:
Pingin bisa ngomong bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa
Internasional yang harus dikuasai. Pingin lulus Ujian Nasional (jujur lo bu),
diterima di PTN Favorit di Indonesia, alat untuk memperoleh ilmu karena
banyak buku-buku yang bagus ditulis dalam bahasa Inggris. Setelah itu
bekerja di luar negeri.
(Interview dan Refleksi S1)
Temuan ketiga menunjukkan bahwa kepala MA sebagai pemegang
kebijakan berharap agar siswa MA mampu mencapai prestasi terbaik untuk
dirinya sendiri, lembaga dan orang tunya, yang dibuktikan dengan lulus UN
dengan nilai terbaik dan diterima di PTN favourit. Hal ini sebagaimana
disampaikan oleh BS bahwa:
Kami berharap para guru bahasa Inggris di MA mampu mengantar
keberhasilan para siswanya mencapai prestasi terbaik mereka. Prestasi
tersebut terbukti apabila mereka lulus Ujian Nasional dengan nilai yang
bagus dan di terima di Perguruan Tinggi Negeri. Itu menjadi tolak ukur
nyata. Si anak bangga, orang tua bangga, madrasah bangga. Semuanya
bangga.
(Interview dan Refleksi K1)
2) Topik
Temuan hasil analisis kebutuhan yang terkait dengan topik menunjukkan
bahwa topik-topik yang diinginkan untuk dibahas dalam buku ajar membaca
adalah topik yang menarik, sesuai dengan kurikulum 2013 dan bervariasi. Topik
tersebut juga sesuai dengan kebutuhan, minat dan kehidupan sehari hari siswa
MA, diantaranya: pendidikan, olahraga, kesenian, pariwisata, kuliner, kegiatan
sekolah, media sosial, dan keagamaan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan
oleh BWK, bahwa:
Topik bervariasi yang penting isinya sesuai dengan KD. Siswa saya lebih
tertarik dengan hal-hal yang baru tetapi ya tetap harus sesuai karakter siswa
madrasah. Variasinya ya disesuaikan KD nya, misal pendidikan, olahraga,
seni, pariwisata, kuliner, dan jangan lupa keagamaan. Topik seperti sholat,
haji atau silaturohmi kalau memungkinkan dibahas ya bagus.
(Interview dan Refleksi G-3)
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Salah satu siswa bernama D bahwa:
Topiknya yang kita lakukan di sekolah sehari hari, medsos, pramuka, pekan
dakwah, sepak bola, pencak silat, wisata, artis, fashion. Tapi juga ada cerita
yang ilmiah atau tokoh internasional. Dan yang lain... yang penting
menyenangkan dan mudah dimengerti untuk kita-kita yang Inggrisnya
kurang.
(Interview dan Refleksi S-1)
3) Perintah Pengerjaan Latihan dan/atau Kegiatan
Perintah pengerjaan latihan dan/atau kegiatan yang diinginkan oleh guru dan
siswa dalam buku ajar membaca adalah perintah yang mudah dipahami oleh siswa
dan memberikan contoh cara pengerjaanya. Hal ini sebagaimana yang
diungkapkan oleh MB, bahwa:
Perintah yang jelas dan lengkap sehingga mudah dipahami siswa. Perintah
tersebut juga memberi contoh bagaimana cara menjawabnya sehingga
contoh tersebut memandu bagaimana menjawab pertanyaan atau
mengerjakan latihan dengan mudah. Selama ini siswa lebih memahami
perintah yang ada contohnya.
(Interview dan Refleksi S-4)
Pernyataan MB tersebut sesuai dengan pendapat salah satu siswa MS yang
menyatakan bahwa kalau diberikan contoh pengerjaan latihan maka dia dapat
memahami dengan mudah (Interview dan Refleksi S-3).
4) Tampilan dan Kepraktisan
Temuan yang terkait dengan tampilan dan kepraktisan menunjukkan bahwa
buku ajar diharapkan menampilkan gambar-gambar yang bervariasi, bermakna,
pantas dan tidak terlalu tebal agar ringan dibawa siswa. Disamping itu tulisannya
juga harus jelas. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh IS bahwa:
Ada gambar-gambar yang bervariasi dan gambar tersebut memperjelas
materi yang dibahas. Gambar juga sopan dan jangan menampilkan gambargambar yang gak pantas. Tulisan gak usah macam-macam yang penting bisa
dibaca dengan jelas. Satu hal lagi bukunya jangan tebal-tebal agar
membawanya tidak berat dan otomatis harganya akan lebih murah.
(Interview dan Refleksi S-4)
5) Kosakata
Kosakata yang dibutuhkan siswa dalam belajar bahasa Inggris adalah
kosakata yang terkait dengan teks bacaan yang dibahas dalam setiap KD. Teks
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bacaan yang memuat kosakata tersebut sesuai dengan kurikulum 2013 sehingga
mendukung keberhasilan UN. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh IS bahwa:
Disajikan kosakata yang membantu siswa memahami bacaan. Penyajiannya
variatif dan menarik. Pengembangan kosakata perlu dilatihkan, misalnya
ada pembentukan kata, sinonim, antonim, atau teka teki silang atau
permainan yang lain. Gak usah banyak-banyak yang penting anak paham
dan bisa mengerjakan latihan, karena UN pasti menyajikan soal kosakata.
(Interview dan Refleksi S-4)
6) Teks dan Konteks
Jenis teks (genres) yang dibutuhkan siswa kelas X MA dalam belajar bahasa
Inggris adalah teks yang direkomendasikan kurikulum 2013. Jenis teks yang
disajikan variatif, dan tidak dipaksakan untuk mengikuti tema-tema tertentu.
Dalam hal ini, JH mengatakan sebagai berikut:
Disediakan lebih banyak teks dengan jenis yang bervariasi, dan tidak
dipaksakan untuk mengikuti tema tertentu, karena siswa-siswa saya bosan
membahas tema yang sama terus-terusan. Misalnya, untuk materi kelas X,
ada materi descriptive text dengan tema tempat-tempat bersejarah.
Hendaknya bacaan juga mewakili tempat-tempat bersejarah di daerahdaerah lain di Indonesia dan dunia.
(Interview dan Refleksi 1)
ET menambahkan sebagai berikut:
Variasi teks hendaknya mepertimbangkan konteks siswa MA yang berlatar
belakang agama Islam, misalnya descriptive text tentang Masjid akan lebih
baik daripada bangunan candi. Bangunan Candi dan yang lain bisa
menjadi variasi untuk latihan-latihan, sehingga siswa mengenal berbagai
macam variasi teks.
(Interview dan Refleksi 2)
7) Latihan dan/atau Kegiatan
Ada beberapa temuan yang terkait dengan latihan dan/atau kegiatan pada
buku ajar yang dibutuhkan siswa. Pertama, buku tersebut memberikan teori/tips
dan trick/strategi membaca, seperti menemukan main idea, menemukan gambaran
umum teks, memahami makna kalimat/ungkapan yang tidak familiar, dan lain
sebagainya. Kedua, buku tersebut menyediakan kegiatan dan latihan untuk
membangkitkan skemata melalui kegiatan yang bervariasi. Ketiga, buku tersebut
menyediakan kegiatan pembelajaran yang bervariasi. MB mengatakan sebagai
berikut:
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Latihan untuk apersepsi itu penting dalam kegiatan membaca. Bisa dengan
permainan atau latihan kosakata. Yang tak kalah penting strategi membaca
contoh struktur teksnya juga. Untuk kegiatan yang bervariasi ada kegiatan
berpasangan, dan diskusi dengan teman. Latihan soal bervariasi seperi
pilihan ganda, essay, matching dll.
(Interview dan refleksi 5)
JH menambahkan contoh sebagai beerikut:
Untuk mengembangkan penguasaan kosa kata, ada latihan seperti teka-teki
silang, ada latihan seperti ular naga, dan latihan menjodohkan, dan
sebagainya. Tapi sayangnya sejauh ini belum ada buku ajar (membaca)
yang memiliki ciri-ciri seperti itu.
(Interview dan Refleksi 1)
Keempat, buku ajar membaca diharapkan menyediakan soal-soal latihan
dengan bobot yang lebih tinggi, yaitu soal-soal latihan yang proporsional bukan
hanya mengembangkan LOTS tetapi juga mengembangkan HOTS yang sesuai
dengan kemampuan siswa kelas X MA. IS menjelaskan sebagai berikut:
Buku yang menyediakan latihan soal-soal untuk UN yang bervariasi dan
berkualitas. Pertanyaan yang menuntut berpikir kritis, tetapi juga
mempertimbangkan isi lain agar menarik siswa kelas X MA, memberi
pengalaman belajar yang bermakna dalam kehidupan. Selama ini belum
ada buku seperti itu.
(Interview dan Refleksi 2)
8) Gramatika
Gramatika yang dibutuhkan siswa dalam buku ajar membaca adalah
gramatika yang terkait dengan bacaan yang sedang dibahas. Gramatika yang
dimaksud diharapkan mampu mendukung pemahaman teks dibahas dan
diterapkan dalam teks lain yang terkait. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan
oleh JH, bahwa
Gramatika yang terkait dengan teks yang dibahas perlu dijelaskan dan
diikuti latihan latihan yang bervariasi dan kontekstual. Porsinya harus
seimbang dengan teks dan latihan yang lain. Jangan terlalu banyak
pembahasannya nanti malah latihan membacanya gak ada karena banyak
gramatikanya.
(Interview dan refleksi 1)
9) Penyajian Materi
Penyajian materi yang diinginkan ada pada buku ajar membaca adalah
penyajian yang runtut (sistematis) dan konsisten pada setiap bab sehingga mampu
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memandu siswa belajar dengan mudah. Hal ini sebagaimana disampaiakn oleh
MB bahwa:
Buku yang baik itu urutannya yang runtut bisa memandu guru mengajar
dan memandu siswa belajar mandiri. Di tiap bab dicantumkan tujuan,
indikator, dan materi urut seperti prosedur mengajar sampai dengan
kegiatan berlatih soal mandiri. Proporsi kegiatan dari pre-reading, whilereading, dan post-reading juga harus seimbang.
(Interview dan refleksi 4)

2.

Tahap Pengembangan
Pada tahap ini akan dikemukakan hasil penyusunan draf buku ajar

membaca berbasis Sosiokognitif, hasil validasi pakar, draf buku ajar membaca
bahasa Inggris dengan perspektif Sosiokognitif berdasar uji pakar dan
pembahasan.
a.

Penyusunan Draf Buku Ajar Membaca dengan Perspektif Sosiokognitif.
Hasil penyusunan draf buku ajar membaca bahasa Inggris dengan

perspektif sosio-kognitif buku ajar membaca dengan spesifikasi sebagai berikut.
Pertama, judul buku ajar membaca yang peneliti rumuskan adalah
“Scaffolding Reading Course”. Buku ajar tersebut dirancang dengan menerapkan
empat konsep dasar perspektif sosiokognitif, yaitu mediated learning, ZPD,
cognitive apprenticeship, dan scaffolding. Buku ajar tersebut merupakan bentuk
artefak yang berfungsi sebagai mediasi (mediation) untuk memfasilitasi siswa
memahami bacaan dengan lebih mudah dalam proses pembelajaran membaca di
sekolah (mediated learning). Pemagangan kognitif dan multi-layered scaffoldings
diterapkan ke dalam komponen buku ajar yang berfungsi sebagai jembatan untuk
membantu siswa bergerak dari tingkat perkembangan aktual (Actual Development
Level) menuju tingkat perkembangan potensial (Potential Zone of Development),
yaitu pembaca yang kompeten dan mandiri (autonomous learners). Untuk
keperluan penelitian ini buku ajar yang dikembangkan adalah buku ajar untuk
kelas X pada semester gasal yaitu seri X A.
Kedua, pemagangan kognitif disajikan melalui penyajian materi ajar pada
setiap bab buku ajar membaca. Penyajian materi bersifat sistematis dan konsisten
sehingga dapat membantu guru dan siswa dalam memahami isi bacaan dalam bab
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tersebut. Materi tersebut dirancang untuk disajikan dalam pembelajaran membaca
selama 2 x pertemuan (@ 90 menit). Rancangan penyajian materi dalam setiap
bab pada buku ajar menggunakan sebelas komponen dengan jumlah halaman yang
konsisten (12 halaman) dari unt 1 sampai dengan unit 6. Penjelasan masingmasing komponen dalam penyajian materi sebagai berikut.
1) Book Unit
Book unit menyajikan nomor bab, nama topik dan judul bacaan yang akan
dibahas. Bagian tersebut berfungsi sebagai judul bab.
2) Basic Competences
Bagian basic competence menyajian tujuan umum pembelajaran atau
kompetensi dasar (KD) pada aspek kognitif (butir 3) dan aspek keterampilan
(butir 4) yang diambil apa adanya dari Kurikulum 2013 dengan rumusan
bahasa Indonesia tanpa merubah formulasi maupun isinya.
3) Teaching Objectives
Bagian teaching objectives menyajikan enam tujuan khusus pembelajaran
(indikator) yang akan dicapai dalam setiap bab, yang dijabarkan berdasarkan
KD dengan menggunakan kata kerja operasional.
4) Building Knowledge
Bagian building knowledge menyajikan gambar/tabel/ilustrasi dll diikuti
daftar pertanyaan yang harus dijawab atau didiskusikan secara berpasangan
atau berkelompok yang berfungsi untuk mengaktifkan pengetahuan siswa
yang sudah dikuasai sebelumnya (skemata) dan menghubungkan dengan
pengetahuan yang baru.
5) Core Vocabulary
Bagian Core Vocabulary menyajikan kosakata utama yang terdapat pada
bacaan yang berfungsi untuk mengingatkan kembali kosakata yang dikuasai
dan membekali siswa dengan kosakata baru untuk mendukung dan
mempermudah pemahaman bacaan yang akan dibahas.
6) Reading Skills
Bagian Reading Skills menyajikan satu jenis strategi membaca yang
ditekankan dengan disertai latihan dan/atau kegiatan membaca yang
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bervariasi yang berfungsi untuk memberikan strategi dalam membaca dan
mempermudah pemahaman isi bacaan.
7) Reading Comprehension
Bagian Reading Comprehension menyajikan latihan soal-soal pemahaman
yang menanyakan isi bacaan dengan pertanyaan untuk mengembangkan
LOTS dan HOTS.
8) Vocabulary Development
Bagian Vocabulary Development menyajikan latihan dan/atau kegiatan
pengembangan kosakata dari bacaan yang telah dibahas dengan bentuk yang
bervariasi dan diikuti dengan latihan yang kontekstual. Hal itu berfungsi
untuk

menguji

memperkuat

kosakata

yang

telah

dikuasai

dan

memempermudah pemahaman bacaan.
9) Grammar in Use
Bagian grammar in use menyajikan penjelasan gramatika dari bacaan yang
telah dibahas dan diikuti latihan dan/aatua kegiatan yang bervariasi dan
kontekstual. Hal itu berfungsi untuk memperkuat penguasaan gramatika yang
sudah dipelajari.
10) Progress Evaluation
Bagian progress evaluation menyajikan latihan pemahaman bacaan dengan
judul bacaan yang berbeda-beda tetapi masih dalam satu genre dan topik yang
terkait. Hal ini berfungsi untuk menguji seberapa jauh kemajuan siswa dalam
menguasai kompetensi membaca.
11) Quotable Quotes
Bagian Quotable Quotes berisi kutipan kalimat bijak dari tokoh-tokoh
terkenal yang terkait dengan topik yang dibahas untuk memotivasi siswa
dalam belajar. Kutipan tersebut diikuti dengan pertanyaan kritis yang bisa
digunakan untuk diskusi secara santai dan menarik minat siswa.
Ketiga, multi-layered scaffolding diterapkan pada delapan aspek buku ajar,
yaitu (1) tujuan, (2) topik, (3) kosakata, (4) perintah pengerjaan latihan dan
kegiatan, (5) tampilan dan kepraktisan, (6) teks dan konteks, (7) gramatika, (8)
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latihan dan/atau kegiatan. Berikut ini adalah fitur-fitur khusus buku ajar pada
delapan aspek buku ajar membaca berbasis Sosiokognitif.
1) Tujuan
Tujuan Umum Pembelajaran (KD) yang sesuai kurikulum 2013 untuk siswa
kelas X semester gasal dicantumkan secara eksplisit dalam setiap bab disertai
dengan

tujuan

khusus

pembelajaran

(indikator)

yang

dikembangkan

berdasarkan KD tersebut. Tujuan tersebut berfungsi sebagai scaffolding atau
guides yang mengarahkan dan mempermudah guru mengantar siswa pada
posisi ZPD dan juga mempermudah siswa saat belajar mandiri tanpa guru.
Tujuan Pembelajaran Khusus (indikator) dirumuskan dengan kata kerja
operasional agar kompetensi yang akan dicapai mudah diukur. Rumusan tujuan
tersebut juga mempermudah guru dalam membimbing siswa dan dalam
mempersiapkan rencana pembelajaran, dan inilah fungsi scaffolding tujuan
dalam buku ajar.
2) Topik
Topik yang dibahas dalam buku ajar selain dicantumkan pada daftar isi juga di
cantumkan dalam setiap bab yang merupakan judul dari bab tersebut. Topik
tersebut sesuai dengan kurikulum 2013, minat dan kebutuhan siswa kelas X
Madrasah Aliyah. Berikut ini adalah topik-topik dan judul-judul yang
dikembangkan berdasar KD untuk kelas X semester gasal.
Unit 1: Friends: Friend File.
Unit 2: Congratulations and Celebrations: Celebrate!
Unit 3: Jobs: My Future Planning.
Unit 4: World Tourist Places: The Maldives.
Unit 5: Indonesian Historical Places: Grand Istiqlal Jakarta.
Unit 6: Sports: Announcement from Foot Ball Club.
3) Perintah Pengerjaan Latihan dan/atau Kegiatan
Perintah pengerjaan latihan dan/atau kegiatan yang digunakan dalam buku
ajar dirumuskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami
sehingga siswa tidak perlu membuka kamus terlebih dahulu mencari arti kata
dari perintah tersebut. Disamping itu, contoh pengerjaan latihan dan/atau
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kegiatan disertakan setelah perintah tersebut dan hal ini dimaksudkan untuk
memperjelas perintah (intsruksi) sehingga dengan melihat contoh tersebut
siswa langsung paham cara pengerjaanya.
4) Tampilan dan Kepraktisan
Ilustrasi/gambar/tabel/grafik/diagram, dan yang semacamnya disajikan
untuk memperjelas maksud latihan dan/atau kegiatan. Huruf utama yang
digunakan adalah Times New Roman font 12, dan kombinasi Arial dan
Myriad untuk judul dan sub judul. Pewarnaan, jenis dan ukuran huruf
digunakan untuk mendukung keterbacaan. Agar tidak terlalu berat dan padat
isinya, buku ajar ini dibuat berseri per semester. Dalam penelitian ini adalah
buku kelas X semester gasal seri X A.
5) Kosakata
Kosakata sebagai pendukung pemahaman isi teks bacaan disajikan dalam
latihan dan/atau kegiatan pre-reading. Hal ini dimaksudkan untuk
mengingatkan kembali kosakata yang telah dikuasai dan menghubungkan
dengan kosakata baru pada bacaan yang akan dibahas. Latihan dan atau
kegiatan kosa kata tersebut bentuknya bervariasi, seperti: matching,
completion, dan game agar menarik minat siswa kelas X MA. Di samping itu,
pengembangan kosakata yang telah dipelajari (vocabulary development) dari
bacaan yang sudah dipelajari disajikan dalam latihan dan/atau kegiatan postreading dengan bentuk yang bervariasi, yaitu thesaurus, sinonim, antonim,
dan semacamnya disesesuaikan bacaan yang dibahas. Bentuk latihan dan atau
kegiatan tersebut juga bersifat variatif (TF, multiple choice, matching,
completion, short answer, game, crossword puzzle).
6) Teks dan Konteks
Jenis teks (genres) yang dipilih dalam buku ajar sesuai dengan kurikulum
2013 dengan bentuk yang variatif, seperti: essay, grafik, diagram, table.
Khusus teks berbentuk essay, disajikan model dengan pola yang sesuai
dengan genre yang dibahas. Jenis-jenis teks tersebut bersifat variatif sesuai
dengan kebutuhan sehari hari siswa kelas X MA. Isi teks mengandung nilainilai kehidupan yang bermanfaat bagi perkembangan siswa kelas X MA dan
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membantu mengembangkan pengalaman belajar mereka. Teks bacaan yang
disajikan juga memiliki keterbacaan yang baik. Isi teks tersebut juga mampu

membantu menghubungkan konteks sosial dan budaya siswa kelas X MA.
7) Gramatika
Penjelasan gramatika yang terkait dengan bacaan yang telah dibahas
disajikan secara proporsional dan sesuai dengan KD yang dibahas. Gramatika
tersebut juga diterapkan dalam latihan secara proporsional dan bersifat
kontekstual. Latihan gramatika dimaksudkan untuk memperkuat penguasaan
gramatika siswa yang terkait dengan teks.
8) Latihan dan/atau Kegiatan
Scaffolding latihan dan/atau kegiatan dalam buku ajar ini tercermin dalam
kegiatan pre-reading, while-reading, dan poss-reading sebagaimana latihan
dan/atau kegiatan sebagai berikut.
Pertama, latihan dan/atau kegiatan pre-reading meliputi latihan dan/atau
kegiatan yang menghubungkan topik yang akan dibahas dengan pengetahuan
yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Latihan tersebut tercermin pada bagian
yang disajikan pada book unit, basic competence, teaching objectives,
building knowledge, dan core vocabulary. Latihan dan/atau kegiatan tersebut
bersifat

variatif,

yaitu

permainan,

pertanyaan

berdasar

gambar,

tabel/diagram/ceritera).
Kedua, latihan dan/atau kegiatan while-reading berupa latihan dan/atau
kegiatan untuk memahami bacaan melalui strategi membaca tertentu
(scanning, skimming, infering, dll) dan membaca bacaan. Latihan dan atau
kegiatan tersebut tercermin pada bagian reading skills. Latihan

dan/atau

kegiatan tersebut bersifat variatif.
Ketiga, latihan dan/atau kegiatan post-reading berupa latihan dan/atau
kegiatan yang menanyakan isi bacaan. Bentuk latihan dan atau kegiatan
tentang isi bacaan tersebut bervariasi (TF, multiple choice, matching,
completion, short answer). Pertanyaan tentang isi bacaan mengembangkan
bukan hanya LOTS (what, who, when, where) tetapi juga mengembangkan
HOTS (why, how, what happen if dan semacamnya). Jumlah butir (items)
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dalam setiap latihan dan atau kegiatan bersifat proporsional dengan teks yang
dibahas. Disamping itu jenis kegiatan dan/atau latihan yang terkait dengan isi
bacaan

bersifat

variatif

(comprehension

question,

paraphrasing,

summarizing, labelling,dll). Latihan dan/atau kegiatan untuk mengembangkan
keterampilan membaca yang telah dipelajari pada tahap while reading
disajikan secara proporsional sebagai kegiatan mandiri. Bentuk dan jenis
latihan dan/atau kegiatan tersebut bervariasi. Latihan dan/atau kegiatan dalam
ketiga tahapan tersebut (pre-reading, while-reading, post-reading) memberi
kesempatan siswa berinteraksi sosial baik secara individu, berpasangan,
kelompok kecil, dan kelompok besar.
b.

Validasi Pakar
Tiga pakar menilai (expert judgement) draf buku ajar membaca dengan

menggunakan instrumen penilaian buku ajar membaca dengan perspektif
sosiokognitif yang peneliti kembangkan bersama dengan pakar sosiokognitif
(Lihat lampiran 2.1. halaman 191 sampai halaman 195). Ringkasan hasil penilaian
ketiga pakar tersebut disajikan pada Tabel 4. 6.
Tabel 4.6. Ringkasan Hasil Penilaian Pakar Terhadap Buku Ajar Membaca
No

Aspek Sosiokognitif Yang Dinilai

Validasi Pakar

Rata-Rata

1

2

3

1

Topik

4

3.75

4.25

4

2

Tujuan

3.8

4

4.25

4.02

3

Kosakata

4

4

4

4

4

Teks dan Konteks

3.6

4

4.2

3.93

5

Latihan dan/atau Kegiatan

3.6

3.6

4.2

3.8

6

Gramatika

4.5

4

5

4.5

7

4

3.5

4.5

4

8

Instruksi/Perintah Pengerjaaan
Latihan dan/atau Kegiatan
Sistim Penyajian

3.8

4.5

4

4.1

9

Tampilan dan Kepraktisan

4.5

4

5

4.5

Keterangan
1: Kurang Sekali

2: Kurang

Jumlah

36.19

Rata-rata

4.02

3. Sedang

4. Baik

5. Baik Sekali
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Penjelasan dari penilaian ketiga pakar terhadap buku ajar yang mencakup
sembilan komponen sebagaimana disajikan pada Tabel 4.6. sebagai berikut.
1) Topik
Para pakar menilai bahwa topik-topik yang disajikan dalam buku ajar sesuai
dengan butir-butir indikator yang disebutkan dalam instrumen penilaian.
Tabel 4.6. menunjukkan bahwa rata-rata skor yang diperoleh dari ketiga
pakar untuk komponen topik adalah 4. Hal ini berarti bahwa topik dalam
buku ajar dapat dikategorikan baik (80 %). Pakar SS dan NG memberikan
saran agar topik yang disajikan banyak berkaitan langsung dengan ke MA an
atau keagamaan. Hal senada juga disampaikan oleh pakar sosiokognitif HE
yang menyarankan agar memasukkan topik yang ada di luar budaya lokal dan
tidak terlalu asing bagi siswa kelas X. Topik-topik yang ada harus sesuai
minat siswa “perceived needs”
2) Tujuan
Tujuan umum (KD) dan tujuan khusus pembelajaran (indikator) dinilai telah
memenuhi kriteria penilaian sebagaimana telah diuraikan dalam butir-butir
indikator. Tabel 4.6. menunjukkan bahwa rata-rata skor yang diperoleh dari
ketiga pakar untuk komponen tujuan adalah 4.02 yang berarti bahwa tujuan
dalam buku ajar dapat dikategorikan baik (80%). Pakar HE menyarankan
untuk memperbaiki adanya kesenjangan dalam buku ajar,
“Tiga unit pertama KD belum memasukkan keterampilan reading
melainkan berfokus kepada conversation, tetapi objectivenya justru
keterampilan reading. Telah terjadi mismatch yang sangat mendasar.
Tidak semua KD dalam kurikulum memuat KD reading. Judul bukunya
Scaffolding Reading Course, artinya buku ini tidak mengembangkan
conversation. Ada unit yang memuat conversation dan teks conversation
tersebut dijadikan bahan reading dsertai pertanyaan. Hal ini juga
kesalahan mendasar, karena teks reading harus menggunakan gaya
bahasa tulis. Agar diubah sebagaimana mestinya”
Pakar NG menambahkan bahwa,
“Rumusan KD harusnya diubah apabila kita bisa punya hak merubah
rumusan KD yang ada dalam kurikulum tanpa merubah esensi. KD yang
dimuat disempurnakan sesuai dengan kompetensi membaca. Semua
reading skills agar dicakup dalam buku tersebut dan tiap tujuan
dirumuskan dalam satu indikator dan satu kalimat”.
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3) Perintah pengerjaan latihan dan/atau kegiatan (Instruksi)
Perintah pengerjaan latihan dan/atau kegiatan yang digunakan pada buku ajar
dirumuskan sesuai dengan indikator penilaian. Tabel 4.6. menunjukkan
bahwa rata-rata skor yang diperoleh dari ketiga pakar untuk komponen
perintah pengerjaan latihan dan/atau kegiatan (instruksi) adalah 4 yang berarti
bahwa perintah pengerjaan latihan dan/atau kegiatan (instruksi) dalam buku
ajar dapat dikategorikan baik (80%). Pakar menyarankan agar peneliti lebih
cermat lagi dalam penulisan perintah, sebagaimana diungkapkan HE,
“Salah satu masalah adalah rumusan instruksi masih “belum Inggris”
dan ekspresinya ada yang kurang tepat. Masih ada kekeliruan
menulis kata dan ada perintah yang lepas tidak ada contohnya.
Perintah agar lebih smooth tidak kaku. Siswa lebih familiar dengan
perintah yang sering dipakai sehari hari.
4) Tampilan dan Kepraktisan
Tampilan dan kepraktisan buku ajar dinilai telah memenuhi kriteria penilaian
sebagaimana diuraikan dalam empat indikator dengan deskripsinya. Tabel
4.6. menunjukkan bahwa rata-rata skor yang diperoleh dari ketiga pakar
untuk komponen tampilan dan kepraktisan adalah 4.5 yang berarti bahwa
tampilan dan kepraktisan dalam buku ajar dapat dikategorikan sangat baik
(90%). Pakar HE dan JAP memberikan saran agar ilustrasi lebih variatif dan
menggunakan jasa setting dan lay out.
5) Kosakata
Buku ajar dinilai telah menyajikan kosakata sebagai pendukung pemahaman
isi teks bacaan (core vocabulary) dan pengembangan kosakata yang telah
dipelajari (vocabulary development) dengan latihan dan/atau kegiatan pre,
while, dan post-reading dengan bentuk yang bervariasi. Tabel 4.6.
menunjukkan bahwa rata-rata skor yang diperoleh dari ketiga pakar untuk
komponen kosakata adalah 4 yang berarti bahwa kosa kata dalam buku ajar
dapat dikategorikan baik (80%). Pakar HE memberikan saran perbaikan pada
latihan kosakata agar bervariasi, tidak monoton dari unit ke unit, lebih
kontekstual, dan glocalize. Pakar NG juga menambahkan agar latihan
kosakata yang berupa kegiatan memprediksi atau menerka makna kata yang
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berdasarkan konteks lebih diperbanyak dan bukan makna leksikal / kamus
/sinonim / antonim. Makna leksikal agar disajikan dalam porsi yang minimal.
6) Teks dan Konteks
Teks dan konteks dalam buku ajar dinilai telah cukup sesuai dengan sembilan
indikator yang telah dirumuskan. Tabel 4.6. menunjukkan bahwa rata-rata
skor yang diperoleh dari ketiga pakar untuk komponen kosakata adalah 3.93
yang berarti bahwa teks dan konteks dalam buku ajar dapat dikategorikan
cukup baik (78%). Pakar HE menyarankan agar teks dan konteks mendapat
sorotan sebagai berikut,
“Secara umum teks-teks cenderung diadopsi, perlu adaptasi ke konteks
lokal. Konteks Inggris misalnya, terlalu jauh dari budaya siswa. Latihan
yang digunakan menggunakan kalimat yang lebih tepat untuk mahasiswa.
Beberapa teks yang ada perlu diadaptasi dengan menghilangkan atau
menambahnya. Beberapa teks terkesan kurang smooth karena ada
pemotongan dari teks aslinya, maka perlu adaptasi untuk menjaga flow
yang lancar dan kohesif. Hati-hati dalam adopsi teks karena tidak semua
teks koheren”.
Untuk memberi nilai tambah dalam pengembangan karakter, pakar SS dan
NG menyarankan agar peneliti menggantikan teks-teks yang disajikan dengan
teks-teks yang lebih bersifat keagamaan dan atau mencantumkan ayat yang
terkait dengan topik yang sedang dibahas pada setiap bab yang dibahas.
7) Latihan dan/atau Kegiatan
Latihan dan/atau kegiatan dalam buku ajar dinilai telah sesuai dengan
sembilan indikator yang telah dirumuskan dalam instrumen penilaian. Tabel
4.6. menunjukkan bahwa rata-rata skor yang diperoleh dari ketiga pakar
untuk komponen latihan dan/atau kegiatan adalah 4 yang berarti bahwa
latihan dan/atau kegiatan dalam buku ajar dapat dikategorikan baik (80%).
Pakar HE menilai bahwa,
“Langkah-langkah aktivasi pengetahuan awal tidak tampak jelas dan
strategi tidak smooth maka perlu variasi. Pertanyaan lebih cenderung
multiple choice dan kurang open ended / critical variasinya agak
monoton. Perlu mengembangkan HOTS lebih banyak”.
Pakar NG menyarankan (1) agar latihan yang diberikan berjumlah lima atau
sepuluh butir untuk memudahkan penilaian, (2) jumlah pilihan untuk jenis
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latihan menjodohkan seharusnya lebih banyak dari soal yang ditanyakan, dan
(3) perlu variasi latihan agar tidak monoton.
8) Gramatika
Ketiga pakar menilai bahwa gramatika dalam buku ajar disajikan secara
proporsional dan latihan yang terkait dengan gramatika tersebut bersifat
kontekstual. Tabel 4.6. menunjukkan bahwa rata-rata skor yang diperoleh dari
ketiga pakar untuk komponen gramatika adalah 4.5. yang berarti bahwa
gramatika yang disajikan dalam buku ajar dapat dikategorikan sangat baik
(90%). Namun demikian, pakar HE dan NG memberikan saran agar peneliti
menyajikan gramatika lebih detail dan tidak kaku (kontekstual). Penyajian
harus kontekstual/relevan dengan konteks lokal.
9) Sistim Penyajian Materi
Pakar menilai bahwa materi dalam buku ajar disajikan secara sistimatis
sehingga dapat membantu guru dan siswa dalam memahami isi bacaan dalam
setiap bab. Penyajian materi untuk kegiatan pre-reading, while-reading dan
post-reading juga disajikan secara proporsional. Tabel 4.6. menunjukkan
bahwa rata-rata skor yang diperoleh dari ketiga pakar untuk komponen sistim
penyajian materi adalah 4.1 yang berarti bahwa sistim penyajian materi dalam
buku ajar dapat dikategorikan baik (82%). Para pakar menyarankan agar
merubah pengaturan urutan kegiatan yang lebih “friendly”. Pakar ketiga
menilai bahwa buku ajar tersebut terkesan bukan hanya mengembangkan
reading skills.
Ringkasan saran, masukan dan pesan dari para pakar secara umum disajikan pada
Tabel 4.7.
Tabel 4.7. Saran, Masukan dan Pesan dari Expert Judgement
Pakar
1
HA

Saran, Masukan dan Pesan
-

-

Cakupan materi dalam buku ajar boleh per semester atau dua semester sekalian
yang penting sesuai dengan KD-KD dalam kurikulum.
Judul buku adalah Scaffolding Reading Course, maka KD-KD yang
dikembangkan sebaiknya dipilih yang terfokus ke reading, dan tidak dalam
bentuk conversation. Unit 1 sd 3 sebaiknya diubah.
Beberapa teks perlu diadaptasi untuk menjaga flow yang lancar dan kohesif.
Terdapat teks yang tidak koheren maka perlu adaptasi dengan cara membuang
atau menambah sebab teks tersebut akan dijadikan model.
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-

Teks yang diambil disarankan yang kontekstual sesuai dengan kehidupan siswa,
dan terkait dengan materi keagamaan.
Agar memasukkan ayat Qur’an yang sesuai dengan teks yang dibahas.
Masih terdapat kesalahan-keslahan tulis, spelling dalam stem pertanyaan dan
instruksi maka perlu diperbaharui.
Sebagai buku reading, comprehension questionnya perlu bervariasi dan bersifat
scaffolding menggunakan “open ended question:
HOTS perlu diekplorasi dan rinci lagi.
Kesalahan ketik dan tanda baca perlu diperbaiki.

2.
J

- Rumusan tujuan perlu diperbaiki dengan merubah frase “are supposed to”
menjadi “should be able to”
- Agar setiap kalimat yang digunakan disempurnakan berdasarkan pada struktur
yang tepat sebagaimana yang sudah diberikan oleh para pakar
- Teks memiliki keterbacaan yang baik namun ada kalimat yang perlu
disempurnakan sebagaimana perbaikan yang diberikan oleh pakar

2
NG

-

c.

Meskipun buku tersebut untuk reading, perlu berhati-hati agar tidak ada
kesalahan pada spelling, grammar, pertanyaan bacaan dll.
Perlu lebih cermat dalam mengutip KD yang cocok.
Satu indikator sebaiknya untuk satu keterampilan.
Perintah harus readable dan tidak menimbulkan misunderstanding maka perlu
lebih cermat lagi.
Teks yang diambil agar mengakomodasi teks yang umum (merujuk pada teks
yang digunakan di SMA) dan khusus (keagamaan)

Draf Buku Ajar Membaca Hasil Perbaikan Berdasar Validasi Pakar
Berdasarkan pada hasil penilaian, masukan dan saran dari tiga pakar,

sebagaimana yang telah penulis uraikan, perbaikan draf buku ajar membaca
adalah sebagai berikut.
Pertama, cakupan materi dalam buku ajar yang semula hanya merujuk
pada KD kelas X semester gasal diperluas menjadi materi yang dialokasikan
untuk satu tahun dengan merujuk pada semua KD pada semester gasal dan
semester genap, dilengkapi dengan satu bab (unit 7) materi latihan untuk semester
gasal (unit 1 sd 6) dan satu bab (unit 11) materi latihan untuk semester genap.
Jumlah KD pada semester gasal lebih banyak daripada jumlah KD pada semester
genap karena hal ini didasarkan pada tingkat kesulitan materi, cakupan dan
kedalaman materi pada KD yang dibahas, dan alokasi waktu yang tersedia sesuai
dengan kalender pendidikan. Penambahan cakupan materi ini menyebabkan
perubahan daftar isi sebagaiamana disajikan pada gambar 4.21 dan judul sampul
buku sebagaimana disajikan pada Gambar 4.22.
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Sebelum

Sesudah

Gambar 4.21. Cakupan Materi Buku Ajar Membaca
Sebelum

Sesudah

Gambar 4.22. Judul Sampul Buku Ajar Membaca Kelas X
Kedua, penyajian materi (organisasi materi) yang semula menggunakan
urutan 11 tahapan yang terdiri atas book unit, basic competence, teaching
objective, building knowledge, core vocabulary, reading skills, reading
comprehension, vocabulary building, grammar in use, progress evaluation, dan
quotable quotes disederhanakan menjadi enam (6) tahapan yang terdiri atas book
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unit/title, aim, objectives, pre-reading activity, while-reading-activity, postreading activity dan self reflection. Penyederhanaan penyajian dengan tahapantahapan belajar membaca tersebut disertai dengan penjelasan yang dimaksudkan
untuk memandu guru dalam proses pembelajaran secara runtut berdasarkan pada
materi yang disajikan dalam buku. Organisasi materi dalam buku ajar tersebut
merupakan bentuk scaffolding yang dapat befungsi sebagai skenario pembelajaran
dan memandu siswa belajar memahami teks bacaan dengan mudah. Perbaikan
penyajian buku ajar disajikan pada Gambar 4.23.
Sebelum

Sesudah

Gambar 4.23. Penyajian Materi (Organisasi Materi) Buku Ajar Membaca
Ketiga, topik dan judul bab yang semula terdiri atas enam (6) buah dan
mengacu pada kurikulum secara umum dikembangkan menjadi sembilan (9) buah
dan mengacu pada konteks Madrasah Aliyah, namun tetap berpedoman pada
kurikulum 2013. Perbaikan pengembangan topik dan judul pada buku ajar
membaca sebagaimana daftar isi yang telah disajikan pada gambar 4.6. pada
halaman 113.
Keempat, tujuan umum (aim) yang semula disajikan dalam bahasa
Indonesia diubah dalam bahasa Inggris. Tujuan tersebut disajikan pada setiap bab
dan diadaptasi dari KD mata pelajaran bahasa Inggris Wajib Kurikulum 2013
pada aspek pengetahuan. Perubahan rumusan tujuan umum tersebut diberlakukan
untuk sembilan (9) unit materi yang disajikan pada buku ajar. Contoh perbaikan
rumusan tujuan umum disajikan pada Gambar 4.24.
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Sebelum

Sesudah

Gamnar 4.24. Contoh Perubahan Rumusan Tujuan Umum
Kelima, jenis teks (genre) yang semula terdiri dari 5 buah (email, card,
timetable, description, announcement) dikembangkan menjadi 8 buah yang terdiri
atas lima jenis yang sudah ada dan ditambah tiga (3) jenis teks lain (recount,
narrative, dan song). Pada setiap bab, disajikan dua teks yang diperuntukkan
sebagai model text disertai dengan jabaran pengembangan keterampilan membaca
dan teks untuk latihan siswa dengan latihan dan/atau kegiatan pengembangan
keterampilan membaca. Ragam teks yang disajikan juga lebih bervariasi dan
sesuai kondisi siswa Madrasah Aliyah, misalnya Muhammad the Messenger,
Farewell Pilgrimage, National Musabaqoh Tilawatil Qur’an. Satu ragam lagi
yang lain dari pada yang lain adalah materi ayat AL Qur’an dan Hadith yang
berkaitan dengan topik di setiap bab pada tahapan post-reading activity.
Pengembangan jumlah jenis teks dan ragamnya disajikan pada Tabel 4.8. dan dan
Gambar 4.25.
Tabel 4.8. Jumlah Jenis Teks yang disajikan
1.
2.
3.
4.
5.

Sebelum
Email
Congratulations Card
Timetable
Description
Announcement

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sesudah
Email
Congratulations Card
Timetable
Description
Announcement
Recount
Narrative
Song Lyrics
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Sebelum

Sesudah
Ayat

Tidak
ada
Hadith

Gambar 4.25. Contoh Ragam Teks yang Berupa Ayat dan Hadith
Keenam, tampilan gambar yang disajikan pada setiap bagian pre-reading
activity semula berjumlah enam (6) buah dikurangi tiga (3) buah karena fungsi
gambar tersebut sebatas untuk menjembatani siswa menuju topik yang akan
dibahas pada setiap bab. Hal ini juga dimaksudkan untuk memandu guru dan
siswa dalam mengatur waktu yang digunakan untuk mempelajari bagian tersebut.
Contoh perubahan tampilan jumlah gambar disajikan pada Gambar 4.26.
Sebelum

Sesudah

Gambar 4.26. Contoh Pengurangan Gambar yang Disajikan
Ketujuh, komponen-komponen lain seperti tatabahasa, kosakata, perintah
pengerjaan/instruksi, latihan dan/atau kegiatan secara esensi tidak berubah, namun
terdapat perbaikan diksi, penambahan artikel, dan beberapa word order
sebagaimana disajikan pada Tabel 4.9. Untuk bentuk latihan dan/atau kegiatan
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pada setiap bab tetap bersifat variatif dan menarik (matching, completion, multiple
choice, word search, thesaurus, crossword puzzle). Dua contoh variasi bentuk
latihan dan/atau kegiatan tersebut disajikan pada Gambar 4.27.
Tabel 4.9. Contoh Perbaikan Gramatika
-

Sebelum
Giving a tick (v)
Indonesian Equivalents
The provided spaces
The provided grids

-

Scrambled Words

Sesudah
Putting a tick (V)
The Indonesia equivalents
The spaces provided
The grids provided

Crossword Puzzle

Gambar 4.27. Contoh Variasi Bentuk Latihan dan/atau Kegiatan
Ringkasan dari penjelasan perbaikan draf buku ajar membaca tersebut
disajikan pada Tabel 4.10.
Tabel 4.10. Draf Buku Ajar Membaca Hasil Validasi Pakar
No
1
2

Aspek
Cakupan Buku
Komponen
Penyajian

Draft Lama
Semester Gasal Seri XA
A. Book Unit
B. Basic Competence
C. Teaching Objectives
D. Building Knowledge
E. Core Vocabulary
F. Reading Skills
G. Reading Comprehension
H. Vocabulary Building
I. Grammar in Use
J. Progress Evaluation
K. Quotable Quotes

Draft Baru (Perbaikan)
Semester Gasal & Genap Kelas X
Book Unit and Title
A. Aim
B. Teaching Objectives
C. Pre Readimg
D. While Reading
E. Post Reading
F. Self Reflection
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3

Aspek
Sosiokognitif
Topik

1. Friends: Friend File.
2. Congratulations
and
Celebrations: Celebrate!
3. Jobs: Future Planning.
4. World Tourist Places: The
Maldives.
5. Indonesian
Historical
Places: Grand Istiqlal
Jakarta.
6. Sports: Announcement from
Foot Ball Club.
1. Formulasi dalam bahasa
Indonesia
2. KD unit 1 sd 3 diambil
persis dari kurikulum
Kesalahan tulis dan ejaan

Tujuan

Perintah
Pengerjaan
Tampilan
Kepraktisan

/

Kosakata
Teks & Kontenks
Gramatika
Latihan dan atau
kegiatan

1. Jumlah gambar pada prereading 6 bush
2. Gambar
berdasar
topik
semester gasal
Kosakata topik semester gasal
5 jenis teks (genre)
Gramatika disesuaikan teks
semester gasal
Dikembangkan
berdasarkan
teks semester gasal

1. A Muslim Personal Identity
2. Achievement Celebration
3. School Activities
4. Islamic Historical Places
5. Announcement.
6. Review
7. Islamic History
8. Indonesian Legend
9. Songs
10. Review
1. Formulasi dalam bahasa Inggris
2. KD unit 1 sd 3 diadaptasi
sebagai tujuan “membaca”
Pembetulan kesalahan tulis dan
ejaan
1. Jumlah gambar pada prereading activity 3 buah
2. Gambar berdasar topik semester
gasal dan genap
Kosakata
topik
semester
gasal/genap
8 gwnis teks (genre)
Gramatika
disesuaikan
teks
semester gasal dan genap
Dikembangkan berdasarkan materi
semester gasal dan genap

Secara lengkap draf buku ajar yang sudah diperbaiki berdasar pada
penilaian, saran, dan masukan para pakar disajikan pada lampiran yang dijilid
tersendiri sebagai naskah 3. Draf buku ajar tersebut siap untuk diuji kelayakan di
Madrasah Aliyah yang menjadi sasaran.
3.

Tahap Uji Kelayakan
Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab III disertasi ini, tujuan tahap

uji kelayakan adalah untuk mengkaji kelayakan (feasibily) buku ajar membaca
bahasa Inggris dengan perspektif sosiokognitif. Parameter yang digunakan adalah
tingkat keberterimaan buku ajar membaca bahasa Inggris dengan perspektif
sosiokognitif yang tercermin dari tanggapan guru kolaborator, siswa, dan
pakar/promotor selama uji kelayakan terhadap tiga bab buku ajar yang disarikan
melalui wawancara mendalam (Lampiran 5.1 halaman 226), refleksi tertulis
terbimbing (Lampiran 5.2 halaman 227), pengamatan lapangan (Lampiran 5.3
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halaman 228), hasil pekerjaan siswa (Lampiran 5.4. halaman 232-233), dan forum
FGD (Lampiran 5.5 halaman 234-235). Secara umum, buku ajar membaca bahasa
Inggris dengan perspektif sosiokognitif memiliki tingkat keberterimaan yang baik.
Proses uji kelayakan dan draf buku ajar perbaikan berdasarkan hasil uji kelayakan
di tiga MA Solo Raya dijelaskan sebagai berikut.
a.

Proses Uji Kelayakan
Dalam tahap uji kelayakan ada 3 dari 9 bab buku ajar yang diujikan,

yaitu bab 1, bab 8, dan bab 9. Uji kelayakan dilaksanakan secara simultan di tiga
(3) MA yang memiliki peringkat akreditasi yang berbeda, yaitu MA 8 Solo Raya
(akreditasi A dengan nilai 92), MA 4 Solo Raya (akreditasi A dengan nilai A, 91)
dan MA 10 Solo Raya (akrediatsi B dengan nilai 87). Sebagaimana dijelaskan
pada bab III, pengambilan tiga lokasi yang berbeda didasarkan pada tingkat
keberterimaan buku ajar tersebut. Artinya, buku yang di uji kelayakannya di
madrasah-madrasah yang memiliki kondisi yang berbeda dipandang memiliki
keterjangkauan penerimaan yang lebih luas dari pada buku yang diuji cobakan di
madrasah-madrasah yang memiliki karakteristik yang sama. Mekanisme uji
kelayakan di tiga (3) MA Solo Raya adalah sebagai berikut:
1) Uji Kelayakan 1
Pertama, bab 1 dari buku ajar yang dikembangkan diujikan di MA 8 Solo
Raya pada hari Senin-Selasa, 19-20 Februari 2018 pukul 14.30 jam 16.00 di kelas
XA1 oleh guru BWK. Ketika guru BWK mengajar dengan buku tersebut, peneliti
(LU) dibantu oleh pakar (JN), dua guru kolaborator (NH dan DM) melakukan
pengamatan terhadap jalannya kegiatan belajar mengajar, yang difokuskan pada
penggunaan buku tersebut. Keempat pengamat tersebut mengambil posisi tempat
duduk yang terpisah di baris kursi paling belakang. Aspek-aspek yang menjadi
fokus amatan adalah topik, tujuan, latihan.dan/atau kegiatan, gramatika, kosakata,
teks dan konteks, perintah pengerjaan/instruksi, tampilan dan kepraktisan, dan
penyajian materi.
Begitu guru BWK selesai mengajar, dilakukan FGD yang melibatkan
keempat pengamat (LU, JN, NH, dan DM), guru BWK dan 5 murid terpilih.
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Masing-masing peserta FGD mengemukakan pendapatnya tentang penggunaan
buku ajar tersebut. Secara umum, buku ajar membaca bab 1 yang diujicobakan
dapat dikatakan baik. Berikut ini adalah komentar dari para peserta FGD.
Pengamat NH menyatakan bahwa topik, tujuan, kosakata, gramatika dan
penyajian materi bab 1 mampu memfasilitasi guru mengajar dan siswa memahami
teks lebih mudah karena selama ini belum ada buku ajar yang sesuai dengan
kebutuhan siswa di MA dan kurikulum 2013. NH menegaskan kesesuaian buku
tersebut dengan kehidupan siswa MA, sebagaimana dia ungkapkan bahwa,
“Bagi saya, buku tersebut bagus, sesuai, urut dan menarik…., topik yang
diambil tepat “Muslim Personal Identity” dan jenis teksnya adalah email
yang berisi perkenalan orang Islam yang patuh beribadah. Itu tepat bagi
siswa madrasah. Apalagi dipandu dengan kosakata dan strategi membaca
di awal yang membantu siswa memahami teks dengan mudah. Saya
merasa ini buku yang saya tunggu tunggu dan mungkin yang lain juga
begitu”
Pengamat DM menambahkan,
“Bukan hanya itu saja, tapi yang lebih menarik lagi bagi saya adalah
adanya teks berupa ayat suci Al Qur’an yang terkait dengan topik yang
dibahas. Selain menarik dan menumbuhkan minat untuk belajar membaca,
buku ini juga bisa digunakan untuk metode hafalan dan pengembangan
karakter siswa cinta Qur;an”
Para siswa juga mengungkapkan rasa puas saat menggunakan buku ajar
dalam pembelajaran memabaca karena secara keseluruhan buku tersebut dirasa
dapat membantu mereka memahami isi bacaan dengan lebih mudah. Siswa S
mengatakan bahwa,
“Saya senang menggunakan buku ini. Belajarnya lebih mudah karena
setiap belajar satu keterampilan dipandu dengan cara-caranya misal
scanning, saya bisa mencari jawaban gak perlu membaca semua teks
bacaannya. Belajar sendiri juga bisa karena ada contoh-contohnya. Untuk
pengembangan kosakata menarik karena ada teka-teki silang. Semoga
buku ini segera terbit dan digunakan di MA”
Guru BWK juga memberikan kesaksian bahwa buku ajar yang
diujicobakan sangat membantu guru dan murid secara signifikan dalam
memahami bacaan. BWK mengungkapkan,
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“Jujur, saya baru ketemu buku yang modelnya seperti ini. Secara
keseluruhan sangat bagus. Tapi yang paling menonjol adalah pada
kejelasan penyajian yang runtut, variasi latihan komplit, teks bacaan cocok
dengan latar belakang siswa MA, contoh strategi membaca langsung
dipraktekkan pada latihan secara konsisten, dan intinya bagus. Semoga
segera dicetak.
Namun demikian ada beberapa catatan dari pakar yang perlu
dipertimbangkan oleh peneliti sebagai bahan untuk perbaikan yaitu (1) tampilan
gambar pada kegiatan pre-reading agar dikurangi jumlahnya dari enam (6)
menjadi tiga (3) buah; (2) penyebutan sumber bacaan agar ditulis secara
konsisten; (3) keterbacaan teks yang digunakan untuk pengayaan agar
proporsional dengan model teks; dan (4) pengutipan ayat Al Qur’an dalam buku
agar diteliti secara cermat agar tidak terjadi kesalahan.
Atas dasar masukan tersebut, peneliti melakukan perbaikan terhadap buku
ajar membaca bab 1 dan terhadap semua bab buku ajar membaca yang lain yang
akan diuji kelayakannya (bab 8 sd 9).
Kedua, buku ajar yang sudah diperbaiki kemudian diujikan di MA 5 Solo
Raya hari Rabu-Kamis, 21-22 Februari 2018 pukul 14.30 jam 16.00 di kelas XA1
oleh guru ES. Ketika guru ES mengajar dengan buku tersebut, peneliti (LU)
dibantu oleh dua orang guru kolaborator (ATP dan SS) melakukan pengamatan
terhadap jalannya kegiatan belajar mengajar membaca yang difokuskan pada
penggunaan buku tersebut. Ketiga pengamat tersebut mengambil posisi tempat
duduk yang terpisah di baris kursi paling belakang. Aspek-aspek yang menjadi
fokus amatan merujuk pada aspek-aspek sebagaimana yang menjadi fokus pada
saat pembelajaran membaca di MA 8 Solo Raya.
Segera setelah guru ES selesai mengajar, dilakukan FGD yang melibatkan
ketiga pengamat (LU, ATP, dan SS), guru ES dan 5 murid terpilih. Para peserta
FGD mengemukakan pendapat mereka tentang penggunaan buku ajar. Secara
umum, semua peserta FGD menyampaikan bahwa bab 1 dari buku ajar yang telah
diujicobakan dapat dikatakan sangat baik. Berikut ini adalah komentar dari
masing-masing peserta FGD.
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Pengamat NH menyatakan bahwa topik, tujuan, kosakata, gramatika dan
penyajian materi bab 1 mampu memfasilitasi guru mengajar dan siswa memahami
teks lebih mudah karena selama ini belum ada buku ajar yang sesuai dengan
kebutuhan siswa di MA dan kurikulum 2013. NH menegaskan buku ajar tersebut
sesuai dengan latar belakang siswa MA, sebagaimana dia ungkapkan bahwa,
“Buku ini sangat bagus, mudah dipahami siswa walau siswa baru melihat
dan mempelajari hari ini. Hal ini karena topik yang dibahas menarik,
terkait dengan kehidupan siswa di MA, kosakata yang terkait dengan teks
bacaan dilatihkan dahulu, dan tingkat kesulitan dari mudah, sedang, sukar.
Saya merasa bangga bisa menjadi tim untuk uji buku ini”.
Salah satu siswa peserta FGD bernama F menambahkan bahwa,
“Kalau bukunya seperti ini Insya Allah kami paham dan nggak ngantuk
bu. Teksnya cukupan gak panjang-panjang. Judulnya Islami, cocok untuk
kita di MAN. Ada contoh cara pengerjaannya jadi tahu arti dari setiap kata,
kami bisa memahami maknanya. Jumlah soal setiap jenis rata-rata lima
(5), maka walau mengerjakan banyak soal tidak terasa capek”.
Para siswa memberikan masukan dan saran agar buku ajar bisa segera
dicetak dan dimanfaatkan para siswa pada semester gasal tahun pelajaran
2019/2020. Mereka juga memberikan kesaksian bahwa mereka belum pernah
mendapati buku ajar bahasa Inggris sebagaimana yang diuji kelayakannya, apalagi
yang mengkaitkan materi pelajaran dengan ayat Al Qur’a dan Hadith. Dengan
demikian, bab 1 dari buku ajar tidak mengalami perbaikan dan langsung dicetak
dan digandakan lagi untuk proses uji kelayakan berikutnya.
Ketiga, bab 1 dari buku ajar yang sudah digandakan kemudian diujikan di
MA 10 Solo Raya, hari Jum’at-Sabtu, 23-24 Februari 2018 pukul 14.30 jam 16.00
di kelas XA1 oleh guru MK. Pada saat guru ES mengajar dengan buku tersebut,
peneliti (LU) dibantu oleh seorang guru kolaborator (NH) melakukan pengamatan
terhadap jalannya kegiatan belajar mengajar membaca yang difokuskan pada
penggunaan buku tersebut. Kedua pengamat tersebut mengambil posisi tempat
duduk yang terpisah di baris kursi paling belakang dan samping siswa. Aspekaspek yang menjadi fokus amatan merujuk pasa aspek-aspek sebagaimana yang
menjadi fokus pada saat pembelajaran membaca di dua MA sasaran lainnya.
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Segera setelah pelajaran berakhir guru MK bersama dua pengamat (LU
dan NH), dan lima siswa terpilih ektif mengikuti FGD di ruang kelas tersebut.
Pada saat kegiatan FGD hanya guru MK dan seorang murid R yang
mengemukakan pendapat tentang penggunaan buku ajar. Para siswa terburu buru
kembali ke Pondok karena ada kegiatan Bina Iman Taqwa di Pondok pada malam
hari. Secara umum, semua peserta FGD menyampaikan bahwa bab 1 dari buku
ajar yang telah diuji kelayakan dapat dikatakan baik. Berikut ini adalah komentar
Guru MK bahwa,
“Mengajar membaca dengan menggunakan buku ajar ini membuat saya
percaya diri karena buku ini memperkenalkan strategi mengajar yang
dilatihkan untuk mengerjakan latihan memahami bacaan. Selain itu, teks
yang berupa ayat Al Qur’an dapat memacu siswa untuk memahami teks
dengan mudah dan menghafal ayat tersebut. Saya suka ini”.
Siswa R peserta yang mewakili teman-temannya juga menyatakan bahwa,
“Buku ini berbeda dengan buku yang sudah ada. Saya merasa buku ini
membantu saya belajar memahami isi dan mengerjakan latihan dengan
mudah. Ada teka teki silang, ada ayat Al Qur’an. Saya senang.
Sebelumnya kita enggunakan LKS yang isinya hanya latihan soal-soal
saja”
Berdasarkan hasil pengamatan uji kelayakan 1 putaran ketiga di MA 8
Solo Raya, ada satu catatan bahwa waktu yang digunakan untuk uji kelayakan bab
1 buku ajar masih kurang maka peneliti menggunakannya sebagai bahan
pertimbangan dalam perbaikan pedoman guru dalam menggunakan buku. Untuk
itu, peneliti memperbaiki penjelasan pada petunjuk guru dengan managemen
waktu yang digunakan untuk pre-reading activity (15%), while-reading activity
(60%) dan post-reading activity (25%). Managemen waktu tersebut dirumuskan
berdasarkan pada hasil pengamatan peneliti di di lapangan bahwa guru
kebanyakan terjebak pada kegiatan pre-reading activity.
2) Uji Kelayakan 2
Mekanisme uji kelayakan 2 terhadap buku ajar dilakukan dengan proses
sebagaimana dilakukan pada uji kelayakan 1. Pertama, bab 8 dari buku ajar yang
dikembangkan diujikan di MA 8 Solo Raya pada hari Senin-Selasa, 26-27
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Februari 2018 pukul 14.30 sampai dengan pukul 16.00 di kelas XA3 oleh guru
BWK. Topik dari bab tersebut adalah “Islamic History”. Ketika guru BWK
mengajar dengan buku tersebut, dua pengamat (JN dan NS) duduk berdampingan
di kursi belakang dan ketiga pengamat lainnya (LU, NH dan DM) mengambil
posisi tempat duduk yang terpisah di baris kursi paling belakang dan samping
depan sambil mengambil foto. Kelima pengamat tersebut melakukan pengamatan
dengan fokus pada penggunaan buku ajar yang merujuk pasa aspek-aspek
sebagaimana focus pembelajaran membaca pada putaran uji kelayakan
sebelumnya.
Begitu guru BWK selesai mengajar, dilakukan FGD yang melibatkan
kelima pengamat (LU, JN, NS, NH, dan DM), guru BWK dan 10 murid terpilih.
Pertama-tama, pakar NS menanyakan kepada siswa bagaimana pendapat mereka
tentang buku ajar tersebut. Para siswa menjawab dengan serentak seperti paduan
suara “Bagus Bu”. Pakar NS menanyakan kembali tentang keberadaan buku ajar
yang diujicobakan dibanding dengan buku yang sudah ada. Siswa N menjawab
sebagai berikut.
“Sebelumnya gak ada buku yang seperti ini bu. Buku yang digunakan LKS
dan mengerjakan soal-soal saja. Kalau buku ini ada teks yang sesuai
dengan pelajaran kita seperti teks yang kita pelajari “Islamic History”
tentang “Muhammad the Messenger”. Saat membaca langsung tertarik,
bisa mengkaitkan dengan pelajaran lain. Maka jadi mudah memahami”
Guru BWK juga memberikan komentar bahwa,
“Buku ini sangat baik dan inilah buku yang saya cari-cari. Selama ini
belum ada buku yang seperti ini. Buku yang ada masih umum dan belum
membimbing siswa dalam belajar membaca. Buku ini runtut, menarik dan
memudahkan saya mengajar dan anak juga merasa tertarik belajar dengan
buku ini.
NH juga mengungkapkan kembali bahwa bab 8 dari buku yang dibahas ini
sejalan dengan bab 1 yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Secara
umum mulai dari tujuan, topik, latihan, kosakata, gramatika, teks bacaan dan
variasi kegiatannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa madrasah. Hal
ini juga dikuatkan oleh pakar NS yang hadir pada saat FGD. Beliau menyatakan
bahwa,
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Saya menilai bahwa buku ini sangat baik dan sudah sesuai dengan
kebutuhan siswa Madrasah. Siswa tadi juga mengatakan bahwa selama ini
belum ada buku yang seperti ini. Mereka merasakan bahwa isi buku
menarik dan memudahkan siswa memahami bacaan. Jadi sudah ketemu
jawaban penelitian sekarang Bu. Buku ini memang dibutuhkan”
Pakar JN juga memberikan pertanyaan kepada para siswa tentang pendapat
mereka terhadap buku ajar yang diujicobakan. Beliau memberikan pertanyaan
satu persatu kepada lima siswa yang jawabannya sesuai dengan yang diharapkan.
Beliau menambahkan penjelasan dan masukan yang harus dipertimbangkan oleh
penulis untuk perbaikan buku ajar. Masukan pakar JN adalah (1) naskah teks
bacaan 2 yang berjudul “Farewell Pilgrimage” agar lebih disederhanakan; (2)
masih ada kesalahan tulis ejaan dan agar diperbaiki; (3) agar mempertimbangkan
materi dan waktu yang tersedia; dan (4) penyebutan sumber darimana teks
diperoleh agar selalu dicantumkan.
Berdasarkan masukan tersebut penulis melakukan perbaikan bab 8 dari
buku ajar dan bab yang lainnya secara keseluruhan dan siap diujikan untuk tahap
berikutnya.
Kedua, bab 8 buku ajar yang sudah diperbaiki tadi (Islamic History)
kemudian diujikan di MA 5 Solo Raya pada hari Rabu, 28 Februari dan Kamis, 1
Maret 2018 pukul 14.30 sampai dengan pukul 16.00 di kelas XA 2 oleh guru ES.
Sebagaiman uji coba sebelumnya, segera setelah guru ES mengajar dengan buku
tersebut, peneliti (LU) dibantu oleh satu orang guru kolaborator (ATP) melakukan
pengamatan terhadap jalannya kegiatan belajar mengajar membaca yang
difokuskan pada penggunaan buku tersebut. Berbeda dengan sebelumnya, kedua
pengamat tersebut mengambil posisi tempat duduk berdekatan di baris kursi
samping karena kursi tersebut masih kosong Aspek-aspek yang menjadi fokus
amatan merujuk pasa aspek-aspek sebagaimana yang menjadi fokus pada saat
pembelajaran membaca pada tahap sebelumnya.
Merujuk pada kegiatan sebelumnya, FGD dilakukan segera setelah guru
ES selesai mengajar di ruang kelas yang sama. Peserta FGD adalah dua pengamat
(LU dan ATP), guru ES dan 5 murid yang dipilih oleh guru kelas. Para peserta
FGD mengemukakan pendapat mereka tentang penggunaan buku ajar. Secara
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umum, semua peserta FGD menyampaikan bahwa bab 8 dari buku ajar yang telah
diujicobakan dapat dikatakan sangat baik. Berikut ini adalah komentar dari
masing-masing peserta FGD. Guru ES mengungkapkan perasaanya bahwa,
“Saya semakin mantap mengajar menggunakan buku ajar ini. Mudah
diingat dan diikuti urutan-urutan nya seperti skenario pembelajaran.
Strategi membaca yang diikuti latihan menjadikan siswa terbiasa dan
akhirnya membentuk keterampilan. Saya jadi hafal 6 keterampilan yang
saya latihkan kepada siswa pada setiap mengajar membaca. Mantul”
Pengamat ATP juga menyatakan bahwa topik, tujuan, kosakata, gramatika
dan penyajian materi bab 8 mampu memfasilitasi guru mengajar dan siswa
memahami teks lebih mudah karena selama ini belum ada buku ajar yang sesuai
dengan kebutuhan siswa di MA dan kurikulum 2013. ATP mengungkapkan
bahwa buku ajar yang diuji kelayakannya ini sesuai dengan latar belakang siswa
MA dan memfasilitasi mereka memahami bacaan dengan mudah.
Salah satu siswa peserta FGD bernama F yang mengatas namakan temantemannya juga mengungkapkan bahwa,
“Kami senang menggunakan buku ini, karena materinya bervariasi,
menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa madrasah. Materi SKI bisa
mendukung pemahaman teks bacaan. Kami menghubungkan pelajaran
bahasa Inggris dengan SKI. Dengan begitu saya bisa menebak makna kata
tanpa harus membuka kamus lebih dahulu. Segera cetak ya bu”
Dari uji kelayakan 2 putaran kedua ini tidak ada perbaikan materi maka
buku ajar digandakan lagi untuk diujicobakan pada putaran ketiga di MA yang
lain.
Ketiga, bab 8 dari buku ajar yang sudah digandakan kemudian
diujicobakan di MA 10 Solo Raya, hari Jum’at-Sabtu, 2-3 Maret 2018 pukul
14.30 sampai dengan pukul 16.00 di kelas XA1 oleh guru MK. Pada saat guru ES
mengajar dengan buku tersebut, peneliti (LU) melakukan pengamatan terhadap
jalannya kegiatan belajar mengajar membaca yang difokuskan pada penggunaan
buku tersebut. Peneliti mengambil posisi tempat duduk di baris kursi paling
belakang. Aspek-aspek yang menjadi fokus amatan merujuk pada aspek-aspek
sebagaimana yang menjadi fokus pada saat pembelajaran membaca di dua MA
sasaran lainnya.
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Setelah guru MK selesai mengajar, pengamat (LU), guru MK dan 5 murid
terpilih melakukan FGD di ruang kelas yang sama. Guru MK dan dua orang
murid mengemukakan pendapat mereka tentang penggunaan buku ajar. Secara
umum, semua peserta FGD menyampaikan bahwa bab 8 dari buku ajar yang telah
diujicobakan dapat dikatakan sangat baik. Berikut ini adalah komentar dari guru
dan siswa peserta FGD. Guru MK menyatakan bahwa,
“Minggu yang lalu saya sampaikan bahwa buku ajar ini sudah cocok
dengan konteks siswa MA. Dengan adanya buku ini bisa menjadi media
untuk belajar bukan hanya membaca saja, tetapi sebenarnya juga
keterampilan berbahasa yang lain. Maka saya sangat mengharap buku ini
tahun depan segera dicetak dan digunakan di Solo Raya”.
Siswa M ikut mengungkapkan perasaanya dengan agak malu-malu dan
menyatakan bahwa,
“Seperti teman-teman yang lain, saya suka menggunakan buku ini karena
mudah dipelajari, topiknya menarik, latihannya bervariasi, dan bisa
bermain sambil belajar kosakata saat mengerjakan crossword puzzle.
Selain itu ada hadith juga yang terkait dengan bacaan, maka jadi one day
one hadith. Really bagus”.
Berdasarkan hasil pengamatan uji kelayakan 2 putaran ketiga di MA 10
Solo Raya ini, buku ajar sudah bagus dan tidak ada perubahan baik dari sisi isi
maupun teknis.
3) Uji Kelayakan 3
Mekanisme uji kelayakan 3 terhadap buku ajar dilakukan dengan proses
sebagaimana dilakukan pada uji kelayakan 2. Pertama, bab 9 dari buku ajar yang
dikembangkan diujikan di MA 8 Solo Raya hari Senin-Selasa, 5-6 Maret 2018
pukul 14.30 sampai dengan pukul 16.00 di kelas XA1 oleh guru BWK. Topik dari
bab 9 tersebut adalah “Indonesian Legends”. Ketika guru BWK mengajar dengan
buku tersebut, peneliti (LU) dibantu oleh satu pakar (G), dua guru kolaborator
(NH dan DM) melakukan pengamatan terhadap jalannya kegiatan belajar
mengajar, yang difokuskan pada penggunaan buku tersebut. Tiga pengamat duduk
berdampingan di kursi belakang, dan dua pengamat duduk di kursi terpisah di
samping kanan dan kiri siswa. Aspek-aspek yang menjadi fokus amatan merujuk
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pasa aspek-aspek sebagaimana yang menjadi fokus pada saat pembelajaran
membaca pada putaran dan uji coba sebelumnya.
Segera setelah guru BWK mengajar, empat pengamat (LU, G, NH, dan
DM), guru BWK dan 10 murid terpilih mengadakan FGD di ruang kelas yang
sama. Pada mulanya, pakar G mengawali FGD dengan memberikan pertanyaan
kepada siswa untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka tentang buku ajar
yang digunakan. Kesempatan pertama langsung diambil oleh siswa S untuk
memberikan tanggapan bahwa,
“Setelah belajar selama enam kali pertemuan ternyata luar biasa. Ada tiga
strategi membaca yang saya peroleh dan belum pernah saya temui di buku
lain. Buku ini menyajikan bukan hanya teks yang bernuansa Islami tetapi
juga yang global, jadi lengkap. Buku ini bisa menjadi pegangan siswa
MAN dalam belajar bahasa Inggris bukan hanya membaca saja”.
Siswa MM juga mengungkapkan hal yang senada bahwa,
“Biasanya saya mengerjakan soal saja. Buku ini membat saya bersemangat
dan lebih aktif. Topiknya cocok, pas …Tidak terlalu mudah tapi juga gak
terlalu sulit. Teksnya juga cukupan gak terlalu panjang. Yang panjang
cuma satu “Farewell Hajj” tapi bahasanya mudah dipahami. Ada
permainan kata sekaligus mengembangkan kosakata yang menarik”
Setelah para siswa mengungkapkan perasan dan memberikan komentar
mereka, guru BWK juga memberikan komentar bahwa,
“Mantap, Tujuan, materi, kosakata, teks bacaan, strategi membaca, latihan.
Tata bahasa, permainan sudah sesuai dan dimantapkan. Siswa sudah cakap
belajar secara individu,, berpasangan, berkelompok dan diskusi membahas
latihan dan/atau kegiatan yang disajikan dalam buku ajar. Semoga buku ini
segera dicetak”.
Di akhir FGD, pakar G menambahkan penjelasan dan penguatan tentang
buku ajar yang diujicobakan bahwa,
Berdasar pendapat mas S tadi saya menilai bahwa buku ini memang sangat
baik dan sudah sesuai dengan kebutuhan siswa Madrasah Aliyah. Buku ini
bisa dikembangkan dan digunakan untuk pegangan siswa madrasah.
Disamping teks bacaan yang bernuansa Islami tetap harus memperhatikan
teks yang bersifat global (glocalize)”.
Namun demikian, peneliti tetap memperhatikan masukan dari pakar agar
menyajikan gambar yang lebih jelas pada pre-reading activity. Berdasarkan
masukan tersebut penulis melakukan perbaikan bab 9 sebagaimana disajikan pada
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Gambar 4.28. dan selanjutnya buku ajar digandakan lagi dan siap diujicobakan
untuk tahap berikutnya.
Sebelum

Sesudah

Gambar 4.28 Perbaikan gambar pada kegiatan pre-reading activity Bab 9
Kedua, bab 9 buku ajar yang sudah diperbaiki tadi (Indonesian Legends)
kemudian diujicobakan di MA 5 Solo Raya pada hari Rabu dan Kamis, 8-9 Maret
2018 pada pukul 14.30 sampai dengan pukul 16.00 di kelas XA 1 oleh guru ES.
Ketika guru ES mengajar dengan buku tersebut, peneliti (LU) bersama dengan
seorang guru kolaborator (ATP) melakukan pengamatan terhadap jalannya
kegiatan belajar mengajar membaca yang difokuskan pada penggunaan buku
tersebut. Kedua pengamat duduk berdekatan di kursi paling belakang. Aspekaspek yang menjadi fokus amatan merujuk pasa aspek-aspek sebagaimana yang
menjadi fokus pada saat pembelajaran membaca pada tahap sebelumnya.
Begitu ES selesai mengajar, dilakukan FGD yang melibatkan kedua
pengamat (LU dan ATP), guru ES dan 5 murid terpilih. Para peserta FGD
mengemukakan pendapat mereka tentang penggunaan buku ajar. Secara umum,
semua peserta FGD menyampaikan bahwa bab 9 dari buku ajar yang telah
diujikan dapat dikatakan sangat baik ditinjau dari berbagai komponen . Berikut ini
adalah komentar dari masing-masing peserta FGD.
Salah satu siswa putri peserta FGD bernama L mengungkapkan
perasaannya selama mengikuti uji kelayakan dan mengatakan bahwa,
“Saya senang menggunakan buku ini, topiknya menarik dan cocok untuk
siswa di Madrasah. Teksnya mudah dipahami karena topiknya terkait SKI
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dan saya dapat menghubungkan pelajaran bahasa Inggris dengan SKI.
Dengan begitu saya bisa menebak makna kata tanpa harus membuka
kamus lebih dahulu. Strategi membaca yang dilatihkan itu membantu saya
belajar dengan lebih mudah. Saya menjadi lebih paham isinya dan mudah.
Pengamat ATP juga mengatakan hal yang senada ketika menjadi pengamat
pelaksanaan uji kelayakan 2. ATP mengungkapkan bahwa bab 9 dari buku buku
ajar yang diujikan sesuai dengan latar belakang siswa MA, sebagaimana bab 1 dan
bab 8 yang telah diujikan pada pertemuan sebelumnya. ATP menegaskan kembali
bahwa,
“Bab 1, 8 dan 9 dari buku ajar yang telah diuji ini sudah memenuhi
kebutuhan siswa MA dalam berbagai aspek. Intinya siswa MA dapat
terfasilitasi dalam memahami teks bacaan secara mudah. Setelah saya
mengoreksi pekerjaan siswa hasilnya lebih bagus. Buku ajar ini layak
digunakan untuk siswa MA Solo Raya.
Guru ES mengungkapkan perasaanya cukup dengan satu kata “Cocok”
yang mengisyaratkan bahwa dia telah sepakat dan menyambut baik adanya buku
ajar membaca tersebut. Dari uji kelayakan 3 putaran kedua ini tidak ada perbaikan
materi maka buku ajar digandakan lagi untuk diujicobakan pada putaran ketiga di
MA yang lain.
Ketiga, bab 9 dari buku ajar yang sudah digandakan kemudian
diujicobakan di MA 10 Solo Raya, hari Senin-Selasa, 12-13 Maret 2018 pukul
14.30 sampai dengan pukul 16.00 di kelas XA1 oleh guru MK. Ketika guru ES
mengajar dengan buku tersebut, peneliti (LU) melakukan pengamatan terhadap
jalannya kegiatan belajar mengajar membaca yang difokuskan pada penggunaan
buku tersebut. Peneliti duduk di samping siswa paling belakang sambil melakukan
pengamatan. Aspek yang diamati adalah aspek sebagaimana yang menjadi fokus
pada saat pembelajaran membaca pada putaran sebelumnya.
FGD dilakukan segera setelah guru MK selesai mengajar dengan
melibatkan pengamat (LU), guru MK dan 5 murid terpilih. FGD ketiga di MA
Muhammadiyah Bekonang berjalan sangat singkat karena hari tersebut bersamaan
dengan setoran hafalan siswa pondok. Guru MK langsung menyampaikan bahwa
beliau sangat mendukung dan menyambut baik dengan adanya buku yang diujikan
tersebut. Sedangkan siswa M juga menyampaikan hal serupa kalau buku tersebut
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sangat membantu siswa belajar dan belum memiliki buku serupa. Untuk itu para
siswa sangat mengharapkan terbitnya buku tersebut untuk tahun ajaran
2019/2020.
b.

Draf Buku Ajar Perbaikan Berdasar Hasil Uji Kelayakan
Berdasarkan pada hasil wawancara mendalam (Lampiran 5.1 halaman

231), refleksi tertulis terbimbing (Lampiran 5.2 halaman 232), pengamatan
lapangan (Lampiran 5.3 halaman 233), hasil pekerjaan siswa (Lampiran 5.4.
halaman 237-238), dan masukan para pakar dan guru kolaborator dalam forum
FGD (Lampiran 5.5 halaman 239-240) pada tahap uji kelayakan di tiga (3) MA
yang berbeda di Solo Raya, draf buku ajar diperbaiki dan dijilid menjadi satu yang
merupakan lampiran terpisah dari disertasi ini. Draf tersebut kedudukannya
meningkat menjadi draf atau naskah 3. Buku ajar tersebut siap untuk digandakan
dan diuji keefektifannya di dua MA yang berbeda di Solo Raya yang sudah dipilih
secara acak.
4.

Tahap Uji Keefektifan
Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab III disertasi ini, tujuan tahap

pengujian adalah untuk menguji keefektifan buku ajar, yaitu apakah buku ajar
tersebut mampu meningkatkan kompetensi membaca siswa MA. Untuk mencapai
tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode eksperimen dengan rancangan
Before-After Research Design yang melibatkan dua kelompok siswa dari dua MA
yang berbeda dan dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2017/2018
mulai bulan April sampai Juni tahun 2018, pada jam tambahan sore hari.
Kelompok pertama adalah kelompok eksperimen yang diambil dari MA 6 Solo
Raya dan kelompok kedua adalah kelompok kontrol yang diambil dari MA 7 Solo
Raya. Masing-masing kelompok tersebut beranggotakan 32 siswa, sehingga ada
62 siswa. Kelompok eksperimen diberi pelajaran membaca dengan menggunakan
buku ajar membaca dengan perspektif sosiokognitif dan kelompok kontrol diberi
pelajaran membaca dengan menggunakan buku lain, yaitu buku yang biasa
digunakan di sekolah tersebut. Sebelum dan setelah perlakuan (treatment),
masing-masing kelompok diberi tes yang sama yaitu, tes reading comprehension.
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a.

Deskripsi Data

1) Data Pretes Kelompok Kontrol
Data pretes kelompok kontrol berupa nilai yang menggambarkan
kemampuan awal siswa yang diperoleh dari tes kemampuan membaca yang
diberikan sebelum perlakukan diberikan. Data tersebut memiliki nilai tertinggi 71
dan nilai terendah 23. Nilai rata-ratanya adalah 43.53 dengan simpangan baku
sebesar 10.33 (Lampiran 6.1 halaman 241-242). Distribusi frekuensi data dapat
dilihat pada Tabel 4.11, dan grafik histogram dapat dilihat pada Gambar 4.29.
Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Data Pretes Kelompok Kontrol
Kelompok
1
2
3
4
5
Jumlah

Interval
63 – 72
53 – 62
43 – 52
33 – 42
23 – 32

Frekuensi
1
5
13
10
3
32

Persentase
3%
16%
41%
31%
9%
100

Gambar 4.29. Histogram Data Pretes Kelompok Kontrol
2) Data Postes Kelompok Kontrol
Data postes kelompok kontrol berupa nilai yang menggambarkan prestasi
siswa yang diperoleh dari tes kemampuan membaca yang diberikan setelah
perlakukan diberikan. Data tersebut memiliki nilai tertinggi 71, nilai terendah 23,
nilai rata-rata 44.41 dan simpangan baku sebesar 11.17 (Lampiran 6.1 halaman
241-242). Distribusi frekuensi data disajikan pada tabel 4.12, dan grafik histogram
disajikan pada Gambar 4.30.
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Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Data Postes Kelompok Kontrol
Kelompok
1
2
3
4
5
Jumlah

Interval
63 – 72
53 – 62
43 – 52
33 – 42
23 – 32

Frekuensi
2
9
8
8
5
32

Persentase
6%
28%
25%
25%
16%
100%

Gambar 4.30. Histogram Data Postes Kelompok Kontrol
3) Data Pretes Kelompok Eksperimen
Data pretest kelompok eksperimen berupa nilai yang menggambarkan
kemampuan awal siswa yang diperoleh dari tes kemampuan membaca yang
diberikan sebelum perlakukan diberikan. Data tersebut memiliki nilai tertinggi 71
dan nilai terendah 23. Nilai rata-ratanya adalah 43.59 dengan simpangan baku
sebesar 10.95 (Lampiran 6.1 halaman 241-242). Distribusi frekuensi data ini dapat
dilihat pada tabel 4.13, dan grafik histogram data dapat dilihat pada Gambar 4.31.
Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Data Pretes Kelompok Eksperimen
Kelompok
1

Interval
63 – 72

2

53 – 62

4

13%

3

43 – 52

12

38%

4

33 – 42

11

34%

5

23 – 32

4
32

13%
100%

Jumlah

Frekuensi
1

Persentase
3%
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Gambar 4.31. Histogram Data Pretes Kelompok Eksperimen
4) Data Postes Kelompok Eksperimen
Data postes kelompok eksperimen berupa nilai yang menggambarkan
prestasi siswa yang diperoleh dari tes kemampuan membaca yang diberikan
setelah perlakukan diberikan. Data tersebut memiliki nilai tertinggi 80 dan nilai
terendah 37. Nilai rata-ratanya adalah 57.75 dengan simpangan baku sebesar
12.70 (Lampiran 6.1 halaman 241-242). Distribusi frekuensi data dapat dilihat
pada tabel 4.14, dan grafik histogram dapat dilihat pada Gambar 4.32.
Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Data Postes Kelompok Eksperimen
Kelompok
1

Interval
73 – 82

2

63 – 72

8

25%

3

53 – 62

9

28%

4

43 – 52

8

25%

5

33 – 42

4
32

13%
100%

Jumlah

Frekuensi
3

Persentase
9%

Gambar 4.32. Histogram Data Postes Kelompok Eksperimen
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b.

Uji Persyaratan Analisis
Sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengujian

terhadap data tersebut. Pengujian tersebut meliputi uji normalitas dan uji
homogenitas variansi data. Uraian berikut mengetengahkan hasil pengujian
tersebut dan prosesnya dapat dilihat pada Lampiran 6.2 halaman 243-246 dan
Lampiran 6.3 halaman 247-252.
1) Uji Normalitas Data
Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data yang
terkumpul diperoleh dari populasi yang berdistribusi normal. Perangkat analisis
yang digunakan adalah software SPSS release 13. Kriteria uji normalitas
menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan nilai signifikansi (probabilitas) 0.05.
Jika nilai signifikansi menurut hasil uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari
0.05, maka data dapat dikategorikan berasal dari populasi yang berdistribusi
normal (normal = sig. > 0.05). Hasil uji normalitas data pretes kedua kelompok
disajikan pada Tabel 4.15. dan hasil uji normalitas untuk data postes kelompok
kontrol dan kelompok eksperimen disajikan dalam Tabel 4.16.
Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas Data Pretes Kelompok Kontrol dan Eksperimen
Nilai
Pretes
a.

Kelas
Kontrol
Eksperimen
Lilliefors Significance Correction

Statistic
.134
.133

Kolmogorof-Smirnova
df
32
32

Sig.
.150
.162

Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas Data Postes Kelompok Kontrol dan Eksperimen
Nilai
Postes

Kolmogorof-Smirnova
Statistic
df
.112
32
.115
32

Kelas
Kontrol
Eksperimen
a. Lilliefors Significance Correction
* This is a lower bound of the true significance

Sig.
.200*
.200*

Tabel 4.15. menunjukkan bahwa hasil uji normalitas data pretes kelompok
kontrol memiliki nilai signifikansi 0.150 dan kelompok eksperimen memiliki
nilai signifikansi 0.162. Kedua hasil uji normalitas data pretes kelompok kontrol
dan eksperimen tersebut lebih besar dari 0.05 (normal = sig, > 0.05), sehingga
data pretes kelompok kontrol dan kelompok eksperimen berdistribusi normal.
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Data pada Tabel 4.16 dapat diinterpretasikan bahwa hasil uji normalitas
data postes kelompok kontrol ialah sig. = 0.200 dan kelompok eksperimen dengan
sig. = 0.200. Kedua hasil uji normalitas data postes kelompok kontrol dan
eksperimen tersebut juga lebih besar dari 0.05 (normal = sig, > 0.05), sehingga
data postes kelompok kontrol dan kelompok eksperimen juga berdistribusi
normal. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut dapat dinyatakan bahwa data
pretes dan postes yang diperoleh dari kedua kelompok yang berdistributsi normal.
2) Uji Homogenitas Variansi
Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data kelompok
kontrol dan kelompok eksperimen berasal dari populasi yang memiliki variansi
sama (homogen). Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan Lavene
Statistic dengan proses SPSS (Lampiran 6.3. halaman 247-252). Parameter yang
digunakan untuk uji homogenitas adalah nilai signifikansi (sign.) 0.05. Jika hasil
uji menunjukkan nilai sig. lebih besar dari 0.05 maka data dikategorikan memiliki
variansi yang homogen (homogen= sig. > 0.05). Hasil uji homogeitas nilai pretes
kelompok kontrol dan eksperimen disajikan pada Tabel 4.17
Tabel 4.17 Hasil Uji Homogenitas Nilai Pretes
Nilai Based on Mean
Based on Median
Based on Median and with
adjusted df
Based on trimmed mean

Lavene Statistic
.388
.379
.379
.387

df1
1
1
1

df2
62
62
61.844

Sign.
.536
.541
.541

1

62

.536

Data pada Tabel 4.17 menunjukkan hasil uji homogenitas nilai pretes
kelompok kontrol dan kelompok eksperimen pada taraf sig. = 0.536. Hasil ini
lebih besar dari pada 0.05 (sig. = 0.536 > 0.05) yang berarti bahwa variansi
kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dalam pretes bersifat homogen.
Demikian juga dengan hasil uji homogenitas nilai postes kelompok kontrol dan
kelompok eksperimen sebagaimana disajikan pada Tabel 4.18 menunjukkan taraf
sig. = 0.585. Hasil ini juga bebih besar dari pada 0.05 (sig. = 0.585 > 0.05) yang
berarti bahwa variansi kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dalam postes
bersifat homogen.
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Tabel 4.18 Hasil Uji Homogenitas Nilai Postes
Lavene Statistic
Nilai Based on Mean
Based on Median
Based on Median and with
adjusted df
Based on trimmed mean

df1

df2

sign.

.302
.283
.283

1
1
1

62
62
59.712

.585
.596
.596

.313

1

6

.578

c. Uji Hipotesis
Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah pembelajaran membaca
yang menggunakan buku ajar dengan pendekatan sosiokognitif memberikan efek
positif terhadap prestasi membaca siswa. Langkah pertama yang dilakukan adalah
menguji apakah nilai pretes kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam
kondisi seimbang atau sama.
1) Uji Keseimbangan
Uji statistik yang digunakan dalam uji keseimbangan adalah uji-t dengan
diproses menggunakan program SPSS versi 13 yang secara detail disajikan pada
Lampiran 6.4 halaman 253-255. Kriteria yang diterapkan adalah nilai sign. 0.05.
Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 (seimbang = sig. > 0.05) maka data
dikategorikan dalam kondisi seimbang. Hasil uji keseimbangan disajikan pada
Tabel 4.19.
Tabel 4.19 Hasil Uji Keseimbangan
Lavene’s
Test for
Equality of
Variances
F
Sign

Nilai Equal variances assumed
Equal variances not assumed

.388

.536

t-test for Equality of Means

t

.023
.023

df

62
61.794

Sign. (2tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

.981

.06250

2.66051

-5.38078

5.25578

.981

.06250

2.66051

-5.38114

5.25614

Tabel 4.19. menunjukkan bahwa nilai signifikansi = 0.981 > α=0,05. Hal
ini berarti bahwa data nilai pretes kelompok eksperimen dan kelompok kontrol
dalam keadaan seimbang. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah
pembelajaran membaca yang menggunakan buku ajar dengan pendekatan
sosiokognitif memberikan efek positif terhadap prestasi membaca siswa, peneliti
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membandingkan nilai postes kedua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan
nilai kelompok kontrol.
2) Uji Beda
Uji beda dilakukan dengan menggunakan t-test dan diproses dengan
program SPSS versi 13 dan dijelaskan secara detail pada Lampiran 6.5. halaman
256-257. Parameter yang digunakan adalah nilai signifikansi 0.05. Jika hasil uji
menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0.05 berarti bahwa terdapat perbedaan
prestasi membaca bahasa Inggris antara kelompok eksperimen dan kelompok
kontrol. Hasil uji-t disajikan pada Table 4.20.
Tabel 4.20 Hasil Uji Beda dengan t-test
Lavene’s
Test for
Equality of
Variances
F
Sign

Nilai Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

.112

.739

t-test for Equality of Means

t

4.744
4.744

df

Sign.
(2tailed)

62
61.719

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

.000

13.71875

2.89173

7.93826

19.49924

.000

13.71875

2.89173

7.93774

19.49976

Hasil uji beda dengan uji-t yang disajikan pada Tabel 4.20 menunjukkan
bahwa nilai signifikansi sign. = 0.000 < α = 0,05. Hal ini berarti bahwa terdapat
perbedaan prestasi membaca bahasa Inggris antara kelompok eksperimen dan
kelompok kontrol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
membaca yang menggunakan buku ajar dengan pendekatan sosiokognitif
memberikan efek positif terhadap prestasi membaca siswa.
5.

Tahap Refleksi dan Penetapan Model
Tahap refleksi dan penetapan naskah final dilakukan untuk mengevaluasi

secara menyeluruh buku ajar baik dari sisi kelayakan (proses) maupun keefektifan
(produk), sebagai bahan untuk penetapan buku ajar sebagai produk final. Tahap
tersebut dilakukan melalui FGD dengan melibatkan pemangku kebijakan
Kemenag Kabupaten, Ketua KKMA Solo Raya, Kepala MAN, para guru bahasa
Inggris yang menjadi kolaborator, Ketua MGMP bahasa Inggris Solo Raya, dan
promotor. FGD tersebut dilakukan pada hari Sabtu, 3 November 2018, pukul
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09.00 sampai dengan pukul 12.00, di MA 8 Solo Raya. Agenda kegiatan dan
notula FGD dapat dilihat pada lampiran 7 halaman 258-260
1.

Hasil Refleksi
Hasil refleksi melalui FGD menunjukkan bahwa buku ajar membaca

memiliki keberterimaan yang tinggi dan layak digunakan sebagai buku ajar utama
dalam pembelajaran membaca di MA Solo Raya. Namun demikian, masih ada
beberapa masukan dan saran untuk bahan pertimbangan perbaikan. Pertama,
ditinjau dari sembilan aspek sosiokognitif yang diterapkan, buku ajar membaca
dengan perspektif sosiokognitif dirasa sudah bagus dan diharapkan segera dicetak
agar bisa digunakan di MA Solo Raya pada tahun ajaran 2019/2010. Para guru
menyampaikan bahwa mereka membutuhkan buku ajar tersebut karena buku ajar
tersebut sudah terbukti dapat membantu mengajar dan memfasilitasi siswa belajar
dengan lebih mudah. Guru kolaborator (NH) mengungkapkan bahwa,
Saya menunggu buku ini segera dicetak agar tahun depan bisa digunakan
di MA. Secara keseluhan saya cocok dengan buku ajar ini karena selama
ini belum ada buku yang seperti ini. Teks bacaannya sesuai dengan
karakateristik siswa MA, Islami, dan menyajikan strategi membaca yang
belum pernah saya temukan di buku-buku sebelumnya. Apalagi variasi
latihan dan/atau kegiatan yang disajikan sangat bervariasi dan menarik
minat siswa. Inilah yang menjadikan modal siswa belajar lebih mudah.
(GK. Refleksi 1)
Kedua, dari sisi penampilan, sampul buku ajar yang dicetak untuk umum
tidak perlu mencantumkan logo Ikhlas Beramal Kementerian Agama dan logo
Universitas Sebelas Maret. Hal ini dimaksudkan agar buku tersebut bisa dipakai
secara lebih luas dengan catatan madrasah atau sekolah tersebut memiliki
karakteristik yang sama. Penggunaan logo Kementerian Agama dan UNS
dimungkinkan bisa membatasi lingkup pemakaian, yang semestinya buku tersebut
bisa digunakan di MA dan sekolah umum lain yang memiliki karakteristik yang
sama, yaitu agama Islam. Promotor (JN) mengungkapkan bahwa,
Walaupun buku ajar ini dirancang khusus untuk siswa MA Solo Raya,
buku ajar ini bisa digunakan di MA atau SMA yang memiliki karakteristik
yang sama. Untuk keperluan pencetakan buku, logo Kementerian Agama
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“Ikhlas Beramal” dan logo lembaga UNS pada sampul buku ajar bisa
dihilangkan agar segmen pasar pengguna lebih luas.
(P. Refleksi.1)
Ketiga, pencetakan buku ajar yang akan digunakan siswa MA agar
mempertimbangkan tingkat daya beli siswa sehingga buku tersebut terjangkau
dari sisi ekonomi. Hal ini mengingat bahwa sebagian besar siswa MA berasal dari
keluarga yang berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah maka
keterjangkauan siswa untuk membeli buku tersebut perlu dipertimbangkan.
Semakin terjangkau harga buku tersebut semakin banyak siswa yang mampu
membeli buku tersebut, sehingga walaupun madrasah tidak mengadakan buku
melalui lembaga, siswa tetap mampu membeli sendiri. Dengan demikian, siswa
memiliki buku ajar yang dapat memfasilitasi mereka belajar membaca bahasa
Inggris dengan lebih mudah dan menjadi pembaca mandiri (autonomous
learners). Salah satu guru kolaborator (BWK) menyatakan bahwa,
Betul, siswa MA itu kebanyakan dari kelas ekonomi menengah ke bawah,
kalau ada yang kelas atas itu belum banyak. Saya biasanya menggunakan
LKS yang harganya murah agar siswa memilki buku pegangan untuk
belajar. Sebenarnya LKS tersebut juga belum cocok tapi karena bahan ajar
yang terjangkau itu LKS ya saya menggunakan LKS tersebut. Maka kalau
bisa buku ajar ini nanti kalau dicetak harganya jangan tinggi-tinggi. Ya…
yang terjangkau siswa kita.
(GK. Refleksi 2)
Pendapat guru kolaborator (BWK) tersebut senada dengan apa yang
diharapkan oleh guru kolaborator (MK) yang menyatakan bahwa,
Sama Pak BWK, murid saya juga gak punya buku pegangan karena
madrasah belum memfasilitasi buku pegangan, dan buku ajar yang ada
mahal-mahal. Maka saya mewajibkan murid saya membeli buku LKS
karena murah dan saya rasa itu yang bisa membantu saya mengajar di
kelas. Saya setuju dengan usul Pak BWK bahwa kami menunggu buku ajar
ini segera dicetak tetapi harganya yang terjangkau siswa kita.
(GK. Refleksi 3)
Keempat, petunjuk guru yang dirumuskan dalam bahasa Indonesia lebih
baik diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris agar konsisten dengan rumusan isi
buku yang lain. Dari satu sisi rumusan dengan bahasa Indonesia lebih mudah
dipahami oleh pembaca namun dari segi pemakaian bahasa menjadi kurang
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konsistens. Dengan asumsi bahwa para pemakai buku dapat memahami petunjuk
tersebut secara mudah karena disamping ada petunjuk penggunakan buku juga
terdapat alur/bagan pemahaman, maka rumusan tersebut lebih baik diformulasikan
dalam bahasa Inggris. Hal ini diungkapkan oleh guru kolaborator (JH) bahwa,
Petunjuk penggunaan buku yang dirumuskan dalam bahasa Indonesia lebih
mudah dipahami pembaca. Namun kalau membaca secara keseluruhan kok
rasanya kurang “matched” ya. Bahasa yang digunakan jadi gak konsisten.
Map of the book dan scaffolding unit sudah membantu bagaimana guru
atau pemakai buku untuk menggunakan buku ajar tersebut. Maka hemat
saya bagian petunjuk penggunaan buku itu ya diterjemahkan dalam bahasa
Inggris saja, biar seragam bahasanya.
(GK. Refleksi 4)
Kelima, disarankan kalau memungkinkan untuk menghubungi penerbit
buku yang besar atau pemangku kebijakan khususnya (Kementerian Agama Jawa
Tengah) untuk merekomendasikan penggunaan buku tersebut secara lebih luas di
MA Jawa Tengah. Hal ini diungkapkan oleh ketua MGMP bahasa Inggris (ATP)
bahwa,
Sebagaimana yang ibu laksanakan saat menjadi ketua MGMP bahasa
Inggris Provinsi bahwa MA se Provinsi Jateng menggunakan buku ajar
produk MGMP. Maka kalau buku ajar ini bisa digunakan se Jawa Tengah,
bisa membantu para guru bahasa Inggris mengajar dan memfasilitasi siswa
belajar bahasa Inggris khususnya membaca dengan mudah. Usulkan ke
Kanwil agar bisa disebarluaskan di MA Jawa Tengah.
(GK. Refleksi 4)
Berdasar hasil refleksi maka peneliti memperbaiki buku ajar dan
melakukan konsultasi dan negosiasi dengan beberapa pihak terkait sebagaimana
masukan hasil refleksi melalui FGD.
2.

Naskah Final Buku Ajar Membaca
Hasil penelitian tahap refleksi adalah naskah 4 yang sudah diperbaiki

berdasar masukan para peserta FGD dan ditetapkan sebagai naskah final buku ajar
membaca. Buku tersebut tidak mengalami perubahan dari sisi substansi materi.
Perubahan hanya bersifat tampilan, yaitu penghilangan logo Kementerian Agama
Ikhlas beramal dan logo lembaga UNS. Perbaikan akhir buku ajar membaca
bahasa Inggris berbasis Sosiokognitif yang berjudul English Coursebook for
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Madrasah Aliyah Scaffolding Reading Course sebagaimana tampak pada gambar
sampul buku 4.33. Naskah final lengkap dengan isinya disajikan dalam jilid
terpisah dari laporan disertasi ini. Buku tersebut dicetak melalui UNS Press
dengan ISBN No 978-602-397-284-5 pada tahun 2019 yang siap untuk
dipasarkan. Sebelumnya, bagian-bagian dari hasil penelitian telah dipresentasikan
di seminar-seminar Internasional yaitu ITMABUH (Penang, Malaysia, 2016),
ICMS (Malaysia, 2017), ICCTE (Indonesia-2017), ICLIQUE (Indonesia, 2017),
ASIA TEFL (Indonesia, 2018), ELC (China, 2018) dan ICALC (Indonesia, 2018)
dan diterbitkan di Proceeding terindeks dan Jurnal Internasional. Berikut adalah
perubahan sampul buku ajar yang telah ditetapkan sebagai produk final.
Sebelum

Sesudah

Gambar 4.33. Gambar Sampul Buku Ajar Naskah Final
B. Pembahasan
1.

Ketersediaan dan Kualitas Buku Ajar Membaca Bahasa Inggris yang
digunakan di MA Selama ini.
Di awal Bab IV A dikemukakan bahwa terdapat lima buku ajar bahasa

Inggris yang beredar dan digunakan di Madrasah Aliyah Solo Raya, yaitu Bahasa
Inggris (BI) untuk SMA/MA/SMK, Pathway to English (PTE), English on Target
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(EoT), Contextual English (CE), dan PR Bahasa Inggris (PRBI). Namun
demikian, kualitas kelima buku ajar tersebut, kurang baik dilihat dari perspektif
sosiokognitif, yang tercermin dari sembilan komponen buku ajar, yaitu (1) tujuan
(objective), (2) topik (topics), (3) perintah pengerjaan latihan dan/atau kegiatan
(instructional prompts), (4) tampilan dan kepraktisan (appearance and
practicality), (5) kosakata (vocabulary), (6) teks dan konteks (text and context),
(7) gramatika (grammar), (8) latihan dan/atau kegiatan (activity), dan (9)
penyajian materi (material organization).
Sebagaimana telah dipaparkan di awal Bab 1 disertasi ini, buku ajar yang
baik memiliki peran yang penting dalam pembelajaran karena buku ajar
merupakan salah satu sarana mediasi pembelajaran (Tomlinson, 2015: 171) yang
memungkinkan siswa memperoleh, mempelajari, dan berlatih bahasa Inggris.
Sejumlah teks dalam buku ajar dengan ragam yang berbeda-beda dapat berfungsi
sebagai pajanan (exposure) bagi pemerolehan bahasa. Di samping itu, buku ajar
yang baik juga menyediakan referensi kaidah bahasa (seperti gramatika, kosakata,
ejaan, pelafalan, dan budaya), yang dengan itu siswa dapat mengembangkan
pengetahuan bahasa Inggris mereka. Apabila dirancang dengan tepat, buku ajar
juga menjadi sarana yang baik untuk melatih berbagai keterampilan bahasa seperti
menyimak, berbicara, membaca, dan menulis (Stoffelsma dkk, 2017: 98).
Di bawah ini dikemukakan sembilan dimensi buku ajar dari perspektif
sosiokognitif.
a. Tujuan
Tujuan mampu menjembatani (mediating) kurikulum dan kebutuhan
siswa. Semakin jelas dan terarah tujuan dirumuskan semakin mudah
menentukan cara mencapai tujuan tersebut dalam pembelajaran. Hal ini sesuai
dengan beberapa temuan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa
tujuan merupakan salah satu komponen penting dalam scaffolding yang
berfungsi sebagai mediasi antara siswa dan kurikulum (McKenzie, 2011;
Walqui, 2006: 166; Larkin, 2002: 77). Apabila tujuan tersebut dirumuskan
dengan tepat, siswa dapat terfokus dalam pembelajaran (mediated learning)
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untuk mencaapai tujuan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang
disampaiakan oleh Larkin (2002: 77) bahwa:
It is pre-engagement with the student and the curriculum - The teacher
considers curriculum goals and the students' needs to select appropriate
tasks; Allow students to help create instructional goals (this can increase
students’ motivation and their commitment to learning).
Pernyataan Larkin tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dapat
memediasi kurikulum dan kebutuhan siswa. Dengan mengetahui tujuan yang
dirumuskan di awal berdasarkan kurikulum, guru dapat menentukan latihanlatihan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Di samping itu, tujuan yang telah
dirumuskan bersama dapat menjadi pijakan (arah yang akan dituju) dalam
proses belajar dan memotivasi siswa dalam belajar. Untuk itu agar tujuan
benar-benar berfungsi sebaai mediasi dan scaffold, tujuan harus dicantumkan
secara ekslpisit, jelas dan mengacu pada KI/KD kurikulum yang berlaku.
Namun hasil analisis menunjukkan bahwa kedua buku ajar (BI dan PTE)
tidak mencantumkan rumusan tujuan umum pembelajaran (KD) secara
eksplisit sehingga tidak semua siswa bahkan guru mengetahui apakah tujuan
tersebut sesuai dengan KI/KD dalam kurikulum 2013. Kedua buku tersebut
mencantumkan rumusan tujuan khusus pembelajaran yang disertai indikator,
namun beberapa rumusan tujuan khusus pembelajaran (indikator) tersebut
masih banyak yang bersifat umum dan indikator pencapaian kompetensi
kurang spesifik karena menggunakan kata kerja yang kurang operasional.
b. Topik
Topik merupakan kunci yang menentukan bahan ajar. Widodo (2015: 6)
menyatakan bahwa topik pembelajaran memainkan peranan yang sangat
penting untuk menentukan pengetahuan dan bahasa yang akan disajikan dalam
buku ajar. Topik tersebut berfungsi sebagai katalisator (mediator) dalam
menentukan teks bacaan yang akan dibahas. Topik tersebut juga berfungsi
sebagai kendaraan “vehicle” untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Oleh karena itu Widodo (2015: 6) menyarankan bahwa penentuan topik harus
didasarkan pada minat dan kebutuhan sehari-hari siswa. Namun ada hal yang
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harus dipahami bahwa tidak semua buku ajar dapat memuat segalanya, maka
penulis buku ajar harus dapat memprioritaskan topik mana yang relevan
dengan bahasa siswa.
Temuan dilapangan menunjukkan bahwa, buku BI dan PTE menyajikan
topik-topik yang dikembangkan berdasarkan KI dan KD kurikulum 2013.
Topik tersebut bervariasi dan disajikan secara campuran (komunikatif,
fungsional, topikal) dan menjadi judul dari setiap bab disertai dengan gambar
yang menarik. Namun, tidak semua gambar penyerta (caption) dalam topik
tersebut mampu memperjelas topik yang akan dibahas. Bahkan pada buku PTE
terdapat gambar yang kurang relevan dengan norma agama. Pemilihan topik
yang baik merupakan komponen yang harus dipenuhi dalam mengembangkan
buku ajar.
c. Perintah pengerjaan latihan dan/atau kegiatan.
Perintah pengerjaan latihan dan/atau kegiatan adalah informasi instruktif
(instruksi) yang memandu siswa untuk melakukan latihan dan/atau kegiatan
yang disajikan dalam buku ajar. Widodo (2015: 8), menyatakan bahwa perintah
pengerjaan latihan dan/atau kegiatan yang diterapkan dengan tepat pada latihan
dan/atau kegiatan membaca dapat memberi arahan kepada siswa belajar.
Instruksi tersebut dapat berupa pertanyaaan, kata-kata pembuka (prompts),
kata-kata kunci (hints), contoh (modeling), ilustrasi, atau pernyataan perintah
yang ditujukan untuk memaksimalkan siswa terlibat dalam pembelajaran yang
merupakan bentuk pemagangan kognitif (cognitive apprenticeship) atau bentuk
scaffolding. MzKenzie (2011: 88) juga menegaskan bahwa scaffolding harus
menyediakan kejelasan perintah/instruksi pengerjaan latihan dan/atau kegitan
sehingga siswa mampu memahami apa yang harus mereka lakukan. Kejelasan
tersebut baik dalam rumusan kalimat maupun dalam isi perintah tersebut.
Temuan dari penilaian terhadap buku ajar menunjukkan bahwa BI memuat
perintah pengerjaan latihan dan/atu kegiatan yang kebih baik daripada buku
PTE. Namun kedua buku tersebut juga menyajikan perintah pengerjaan latihan
dan/atau kegiatan yang perumusannya kurang jelas. Buku PTE memiliki lebih
banyak kelemahan dalam hal rumusan perintah pengerjaan latihan dan/atu
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kegiatan tersebut. Terlepas dari kelemahan yang ada pada rumusan perintah
pengerjaan lathan dan/atau kegiatan, kedua buku ajar dapat digunakan untuk
pembelajaran.
d. Penampilan dan kepraktisan
Penampilan dan kepraktisan dalam buku ajar membaca dengan perspektif
sosio-kognitif merujuk pada penggunaan ilustrasi/gambar/diagram/tabel yang
dapat memberikan informasi dan/atau memperjelas maksud dari latihan
dan/atau kegiatan yang disajikan. Demikian juga dengan penggunaan huruf
dan warna pada buku ajar berfungsi sebagai mediation untuk meningkatkan
keterbacaan. Hal ini sebagaimana pendapat Mendez dan Lopez (2005:77)
bahwa:
The use of illustration and photograph are very useful to make the
coursebook more convincing and fascinating to learners. In addition, good
illustrations and pictures should be informative. It includes title of the
book, the author of the book, and the name of the publisher, curriculum
which is used by the book and level of the user.
Temuan hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum tampilan dan
kepraktisan buku BI dan PTE baik. Kedua buku ajar menyajikan ilustrasi,
gambar, diagram, tabel, huruf dan pewarnaan yang tercetak secara jelas dan
dapat membantu memperjelas maksud dari kegiatan dan/atau latihan. Gambargambar yang dimuat dalam buku menjadi daya tarik siswa dalam belajar.
Namun sebagian kecil pewarnaan pada kedua buku tersebut tercetak kurang
jelas (blur), sehingga tulisan agak sulit dibaca. Penggunaan huruf proporsional,
tercetak jelas dan mudah dibaca kecuali beberapa bagian yang menggunakan
bayangan warna yang kurang pas pada PTE.
e. Kosakata
Kosakata merupakan salah satu komponen utama dalam membaca.
Anderson (2014: 66) menerapkan kosakata pada latihan dan/atau kegiatan
pada tahap pre-reading dan pada tahap post-reading sebagai bentuk scaffold.
Scaffold kosakata yang diterapkan pada tahap pre-reading dimaksudkan untuk
menghubungkan kosakata yang telah dimiliki sebelumnya dengan kosakata
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baru dalam bacaan yang akan dibahas. Scaffold kosakata yang diterapkan pada
tahap post-reading dimaksudkan untuk mengembangkan kosakata berdasar
bacaan yang telah dibaca dengan konteks yang lebih luas. Bentuk dan jenis
latihan dan/atau kegiatan kosakata tersebut bervariasi sehingga menarik minat
siswa. Bentuk latihan dan/atau pengembangan kosakata bacaan yang telah
dipelajari bisa berupa sinonim, antonim, teka-teki silang dan lain-lain yang
sesuai dengan topik yang dibahas.
Temuan hasil analisis menunjukkan bahwa hanya buku ajar BI yang
menyajikan scaffold kosakata secara konsisten baik pada tahap pre-reading
maupun pada tahap post-reading. Hanya sayangnya, latihan dn/atau kegiatan
pengembangan kosakata dari bacaan yang telah dibahas bentuknya kurang
variatif dan kurang kontekstual. PTE menyajikan latihan dan/atau kegiatan
kosakata di beberapa bagian bab, tetapi kuantitasnya dan kualitasnya sangat
kurang dan tidak mengacu pada teks bacaan yang sedang dibahas secara
implisit
f. Teks dan Konteks
Teks dan konteks merupakan komponen utama dalam buku ajar sebagai
mediasi atau“vehicle” sebagaimana topik dan latihan atau kegiatan yang
digunakan untuk mediasi menuju tujuan yang telah ditentukan. Terkait dengan
mediation teks dan konteks, Wilson (2016: 256) dan Widodo (2015: 8)
menjelaskan bahwa buku ajar dapat dapat menjadi mediator dan bentuk
pemagangan kognitif yang mampu memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam
pembentukan makna secara mandiri, melalui teks yang menantang yang
mampu meningkatkan keterlibatan dalam belajar dan melalui latihan dan/atau
kegiatan yang memberi peluang kepada siswa untuk bertanggung jawab.
Dalam buku ajar membaca, teks dan konteks yang dimaksud adalah tesks-teks
yang sesuai dengan kurikulum dan sesuai dengan konteks kehidupan siswa
MA. Teks tersebut bentuknya bervariasi dan mengandung nilai-nilai yang
bermanfaat bagi siswa MA.
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Kedua buku ajar menyajikan jenis teks (genres) yang sesuai dengan
kurikulum 2013. Bentuk teks tersebut bersifat variatif, seperti: essay, letter, dan
announcement. Hanya beberapa bab dalam buku ajar yang menyediakan
scaffold berbentuk model teks dengan bagian-bagianya (generic structures).
Namun, model tersebut tidak digunakan untuk menjelaskan cara memahami
dan mempelajari isi teks, melainkan latihan mengidentifikasi bagian teks dan
langsung menjawab pertanyaan. Hal itu berarti bahwa teks-teks tersebut bukan
modeling akan tetapi testing. Teks yang menantang, menurut Cunningsworth
(1995: 73) adalah teks yang bersifat multi guna, diantaranya: mengembangkan
keterampilan dan strategi membaca, mengembangkan kosakata dan gramatika,
menyajikan model

(contoh) untuk kegiatan membaca

dan menulis,

mengembangkan kemampuan berbicara dan menarik minat siswa. Widodo
(2015: 8) menambahkan bahwa teks dan konteks selalu beriringan. Teks selalu
memiliki konteks sosial yang berarti bahwa konteks bahasa adalah konteks
situasi, dan lingkungan dimana bahasa tersebut digunakan.
g. Gramatika
Gramatika yang bahas sesuai dengan topik yang dibahas dapat menjadi
mediasi untuk membantu siswa memahami bacaan dengan lebih mudah
(Walqui, 2016: 166). Hal ini sesuai dengan pendapat Cunningsworth (1995:
25) yang menyatakan bahwa gramatika adalah salah satu komponen utama
dalam pemahaman bacaan. Pemahaman gramatika yang bagus mendukung
pemahaman bacaan yang semakin bagus pula. Gramatika yang disarankan
untuk diajarkan adalah gramatika yang terkait dengan kebutuhan siswa dalam
kegiatan belajar karena pemahaman gramatika dapat membantu mengurangi
permasalahan dalam pemahaman bacaan.
Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua buku ajar menyajikan
laihan dan/atau kegiatan tentang gramatika berdasarkan bacaan yang telah
dibahas. Untuk PTE, ada dua bab yang tidak membahas gramatika, yaitu Bab 2
dan 15. Pembahasan dan penjelasan pada masing-masing bagian tersebut juga
kurang proporsional. Penjelasan tentang contoh grammar yang dijelaskan
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sebagian besar diambil dari teks yang telah dibahas namun penerapannya
dalam latihan dengan konteks lepas. Untuk latihan dan/atau kegiatan gramatika
pada buku ajar BI disajikan secara konsiten dalam setiap unit. Namun
penerapannya dalam latihan masih kurang kontekstual. Penyajian gramatika
pada BI lebih baik daripada penyajian gramatika pada PTE.
h. Latihan dan/atau kegiatan
Widodo (2015: 2) menjelaskan bahwa latihan dan/atau kegiatan
merupakan bagian yang sangat penting dalam buku ajar sebagai sarana
(mediation) atau scaffold mencapai tujuan. Latihan tersebut seharusnya
diarahkan untuk memacu keterlibatan siswa dalam teks dan kegiatan karena
latihan dan/atau kegiatan tersebut juga merupakan manifestasi dari tujuan guru
dan dalam pembelajaran. praktiknya siswa menginterpretasikan latihan secara
berbeda beda.
Scaffold pada latihan dan/atau kegiatan merujuk pada segala jenis kegiatan
yang memfasilitasi siswa memahami isi bacaan dengan mudah. Scaffold latihan
tersebut disajikan dalam semua jenis latihan dan/atau kegiatan membaca secara
konsisten dengan tujuan yang berbeda beda (Browm dan Broemmel, 2011: 39).
Latihan dan/atau kegiatan tersebut ditujukan untuk mengaktifkan skemata
siswa, mengembangkan strategi membaca siswa, mengembangkan pemahaman
siswa terhadap bacaan, dan mengukur kemajuan dalam membaca. Latihan
tersebut harus disajikan secara bervariasi dan memfasilitasi siswa bekerja
secara individu, berpasangan, kelompok kecil dan kelompok besar. Disamping
itu, latihan pertanyaan yang disajikan harus memberi peluang untuk
mengembangkan HOTS.
Temuan hasil analisis menunjukkan bahwa BI menyajikan latihan dan/atau
kegiatan yang lebih baik dan konsisten dibanding dengan buku PTE. Namun
baik BI maupun PTE belum sepenuhnya menyajikan latihan dan/atau kegiatan
pengaktifan skemata sebagai aktifitas penting sebelum membaca. Strategi
membaca tertentu (scanning, skimming, infering, dll) sebagai salah satu kunci
utama dalam memahami isi bacaan juga belum disajikan. Buku ajar hanya
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menyediakan latihan dan/atau kegiatan yang menanyakan isi bacaan yang
berbentuk essay namun jumlahnya sangat terbatas (kurang proporsional), dan
kualitas latihan yang juga belum memadai, seperti latihan pemahaman. Latihan
pertanyaan yang disajikan hanya menyajikan pertanyaan yang sebagian besar
mengembangkan LOTS.
i. Penyajian materi
Scaffold penyajian materi dianalogikan dengan scaffolding meso (Walqui,
2006: 166), yaitu penyajian materi dalam buku ajar yang mengacu pada urutan
aktifitas dalam pembelajaran membaca bahasa Inggris dengan perspektif sosiokognitif.

Penyajian

tersebut

mengacu

pada

klasifikasi

tiga

tahapan

pembelajaran membaca secara implisit maupun eksplisit, yaitu pre-reading,
post-reading, dan post-reading secara proporsional (Anderson, 2014).
Temuan hasil analisis menunjukkan bahwa buku BI memiliki scaffold
penyajian materi yang lebih sistimatis dibandingkan dengan scaffold pada
penyajian materi dalam buku PTE. Bagian Kata Pengantar buku juga
menjelaskan organisasi materi atau sistematika penyajian pembelajaran per
bab, jumlah dan jenis latihan dan/atau kegiatan yang dicakup. Namun hal itu
tidak ditemukan pada buku PTE, karena PTE tidak mengikuti pola tertentu baik
urutan, jumlah sub, maupun latihan dan/atau kegiatan yang dikembangkan.

2.

Analisis Kebutuhan Buku Ajar Membaca Bahasa Inggris dengan
Perspektif Ssiokognitif
Program pembelajaran (bahasa Inggris) di sekolah diselenggarakan dalam

suatu situasi atau konteks yang kompleks dan beragam (Graves, 2000;
Kumaradevelu, 2006; Nation dan Macalister, 2010; Richards & Rodgers, 2014;
Richards, 2017). Situasi yang kompleks berarti bahwa situasi tersebut terdiri atas
sejumlah variable yang terkait satu sama lain, seperti guru, siswa, orang tua,
masyarakat, bangunan gedung sekolah, fasilitas belajar, lingkungan fisik sekolah,
dan kebijakan Pemerintah, khususnya tentang pendidikan. Situasi yang beragam
merujuk pada kenyataan bahwa sekolah di daerah yang satu berbeda dari sekolah
di daerah yang lain; bahkan, dua sekolah yang berada di daerah yang sama pun
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boleh jadi berbeda situasinya. Oleh karena itu, agar program pembelajaran
tersebut berhasil, pelaksana program (seperti penyusun kurikulum, penyusun
materi ajar, dan guru) perlu melakukan analisis kebutuhan (needs analysis) dan
analisis situasi (context analysis).
Analisis kebutuhan adalah prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara
program pembelajaran untuk mengetahui apa yang diperlukan oleh siswa
(Richards, 2017), khususnya yang terkait dengan buku ajar (membaca) untuk
mencapai tujuan pembelajaran (bahasa Inggris). Kebutuhan (needs) dalam konteks
ini merujuk pada kesenjangan materi ajar (language teaching materials
deficiency), yaitu perbedaan antara materi ajar yang saat ini telah ada (existing
language teaching materials) dan materi ajar yang ideal, yang dibutuhkan oleh
masyarakat pendidikan (dalam hal ini adalah guru dan siswa) dalam rangka
mencapai tujuan pendidikan bahasa Inggris di sekolah. Tujuan utama analisis
kebutuhan adalah untuk mengetahui kualitas buku ajar yang saat ini digunakan di
sekolah. Di samping itu, analisis kebutuhan juga dimaksudkan untuk menutup
kelemahan dan memaksimalkan kelebihan buku ajar yang ada saat ini. Kerangka
kerja teoretis (theoretical framework) yang peneliti gunakan dalam analisis
kebutuhan tersebut adalah teori sosiokognitif (Vygotsky, 1978: 79; Ormrord,
2008: 68; Schunk, 2009: 241; Lantolf, 2005: 1) sebagaimana telah dikemukakan
sebelumnya.
Analisis situasi (Richards, 2017) atau analisis konteks (Graves, 2010) atau
analisis lingkungan (Nation dan Macalister, 2010) adalah analisis terhadap
sejumlah faktor (seperti ideologi, politik, sosial, budaya, lembaga, kepemimpinan,
dan kebijakan) yang terdapat dalam program pembelajaran untuk menilai potensi
dampak dari faktor-faktor tersebut (potential impact) terhadap program
pembelajaran. Tujuan utama analisis situasi adalah untuk mengidentifikasi faktorfaktor

utama

yang

mempengaruhi

keberhasilan

pelaksanaan

program

pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Analsis situasi
sekaligus juga dimaksudkan untuk mencegah munculnya sejumlah faktor yang
dinilai menghambat pelaksanaan program. Hasil analisis situasi tersebut
melengkapi hasil analisis kebutuhan.
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3.

Wujud Buku Ajar Membaca Bahasa Inggris dengan Perspektif
Sosiokognitif
Wujud buku ajar membaca dengan perspektif sosio-kognitif adalah buku

ajar membaca yang menerapkan teori sosiokognitif Vygotsky dengan pandangan
bahwa tidak ada ilmu pengetahuan yang diperoleh secara langsung melainkan
melalui mediasi dalam interaksi belajar antar guru dalam lingkungan budaya.
Dalam interaksi sosial, MKO (teman sebaya, guru) berfungsi sebagai mediator
untuk memberikan bantuan (scaffolds) kepada siswa yang belajar, tahap demi
tahap dan selanjutnya bantuan tersebut dilepaskan seiring dengan penguasaan
kemampuan yang sudah terinternalisasi dalam diri siswa (Mayer, 2008: 464).
Selain itu, artifak atau alat yang berupa buku ajar, juga berfungsi sebagai
mediasi untuk membantu pemerolehan pengetahuan. Secara mendasar, konsep
dasar perspektif sosio-kognitif Vygotsky yang diterapkan dalam buku ajar yaitu
mediation, ZPD, cognitive apprenticeship dan scaffolding. Keempat konsep dasar
tersebut diterapkan dalam sembilan komponen buku ajar yang meliputi tujuan,
topik, perintah pengerjaan latihan dan/atau kegiatan, penampilan dan kepraktisan,
kosakata, teks dan konteks, gramatika, dan latihan dan/atau kegiatan untuk
memfasilitasi siswa memahami bacaan dengan lebih mudah, tepat dan tepat.
Melalui mediasi tersebut siswa menjadi autonomous learners, menguasai
pengetahuan kognitif dan metakognitif sekaligus sebagai strategi untuk
mengontrol dirinya dalam belajar tanpa bantuan orang lain. Setting pembelajaran
yang cocok untuk interaksi sosial ini adalah pembelajaran kolaboratif dan studentcentered seperti model two heads together (THT), Jig Saw, Small Group
Discussion, Reciprocal Teaching, dan model pembelajaran kolaboratif lainnya
(Ormrord, 2008: 67; Mayer, 2008: 464)
4.

Kelayakan Buku Ajar Membaca Bahasa Inggris dengan Perspektif
Sosiokognitif
Buku ajar membaca bahasa Inggris dengan perspektif sosiokognitif

memiliki keberterimaan yang baik dan dinyatakan layak untuk digunakan guru
memandu siswa belajar membaca dan memfasilitasi siswa memahami bacaan
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dengan mudah yang merupakan keunggulan buku tersebut. Keunggulan tersebut
terwujud karena buku ajar disusun melalui proses analisis kebutuhan (needs
analysis) dengan analisis situasi (Richards, 2017) atau analisis konteks (Graves,
2010) atau analisis lingkungan (Nation & Macalister, 2010). Berikut ini disajikan
fitur-fitur buku ajar dengan perspektif soiokognitif ditinjau dari sembilan aspek
buku ajar yang dijelaskan secara rinci.
Pertama, buku ajar secara eksplisit mencantumkan tujuan pembelajaran
yang jelas dan mengacu pada KI/KD kurikulum 2013. Tujuan yang dirumuskan
secara jelas dapat menjadi pijakan (arah yang akan dituju) dalam proses belajar
dan memotivasi siswa dalam belajar. Hal ini sesuai dengan beberapa temuan hasil
penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa tujuan merupakan salah satu
komponen penting dalam scaffolding yang berfungsi sebagai mediasi antara siswa
dan kurikulum (McKenzie, 2011; Walqui, 2006: 166; Larkin, 2002: 77).
Kedua, temuan di lapangan menunjukkan bahwa buku ajar menyajikan
topik-topik yang dikembangkan berdasarkan KI dan KD kurikulum 2013 dan
sesuai dengan kebutuhan siswa MA. Topik tersebut bervariasi dan disajikan
secara terstruktur dengan disertai contoh-contoh latihan yang proporsional. Topik
tersebut berfungsi sebagai katalisator (mediator) dalam menentukan teks bacaan
yang akan dibahas. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Widodo (2015: 6) bahwa
penentuan topik yang didasarkan pada minat dan kebutuhan siswa sehari-hari
menjembatani siswa antara kurikulum dan kebutuhan siswa.
Ketiga, perintah pengerjaan latihan dan/atau kegiatan disajikan dalam
bentuk contoh, ilustrasi, atau pernyataan perintah yang mampu memaksimalkan
siswa terlibat dalam pembelajaran yang merupakan bentuk pemagangan kognitif
(cognitive apprenticeship) atau bentuk scaffolding. Hal ini sesuai dengan hasil
penelitian MzKenzie (2011: 88) bahwa scaffolding mampu menyediakan
kejelasan perintah/instruksi pengerjaan latihan dan/atau kegitan sehingga siswa
mampu memahami apa yang harus mereka lakukan.
Keempat, penampilan dan kepraktisan buku ajar berupa gambar mampu
menjembatani maksud tersirat dari suatu bacaan. Hal ini sesuai dengan pendapat
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Mendez dan Lopez (2005:77) bahwa tampilan buku ajar yang menarik dan
terstruktur mampu memediasi keterbacaan sebuah teks.
Kelima, kosakata merupakan salah satu komponen utama membaca yang
disajikan secara variatif berdasarkan topik yang dibahas siswa MA. Hal ini sesuai
dengan temuan Anderson (2014: 66) bahwa penerapan kosakata pada latihan
dan/atau kegiatan pada tahap pre-reading dan pada tahap post-reading berfungsi
sebagai bentuk scaffold. Scaffold kosakata tersebut mampu menghubungkan
kosakata yang telah dimiliki sebelumnya dengan kosakata baru dalam bacaan
yang akan dibahas.
Keenam, buku ajar menyajikan jenis teks (genres) yang sesuai dengan
kurikulum 2013 dan kehidupan siswa MA. Bentuk teks tersebut bersifat variatif,
proporsional dan menantang. Hal ini senada dengan pendapat Cunningsworth
(1995: 73) bahwa teks yang menantang bersifat multi guna, diantaranya:
mengembangkan keterampilan dan strategi membaca, mengembangkan kosakata
dan gramatika, menyajikan model (contoh) untuk kegiatan membaca.
Ketujuh, buku ajar menyajikan gramatika yang sesuai dengan teks bacaan
dan topik yang dibahas. Gramatika yang bahas sesuai dengan topik yang dibahas
dapat menjadi mediasi untuk membantu siswa memahami bacaan dengan lebih
mudah (Walqui, 2016: 166).
Kedelapan, latihan dan/atau kegiatan disajikan dengan sistimatis. Latihan
tersebut diarahkan untuk memacu keterlibatan siswa dalam teks dan kegiatan
karena latihan dan/atau kegiatan tersebut merupakan manifestasi dari tujuan guru
dan dalam pembelajaran. Strategi membaca tertentu (scanning, skimming,
infering, dll) sebagai salah satu kunci utama dalam memahami isi bacaan
disajikan secara bergantian pada setiap bab. Hal ini sesuai dengan temuan Widodo
(2015: 2) menjelaskan bahwa latihan dan/atau kegiatan merupakan bagian yang
sangat penting dalam buku ajar sebagai sarana mencapai tujuan.
Kesembilan, penyajian materi dalam buku ajar menggunakan format yang
sudah biasa digunakan dalam kegiatan membaca yang mengacu pada tiga tahapan
pembelajaran membaca secara implisit maupun eksplisit, yaitu pre-reading,
while-reading, dan post-reading secara proporsional (Anderson, 2014).

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
156

5.

Keefektifan Buku Ajar Membaca dengan Perspektif Sosiokognitif
Hasil uji keefektifan buku ajar membaca bahasa Inggris dengan perspektif

sosiokognitif menunjukkan bahwa buku ajar tersebut secara signifikan efektif
untuk meningkatkan kompetensi membaca bahasa Inggris siswa MA di Solo
Raya. Peningkatan tersebut dicapai melalui penerapan empat konsep dasar
sosiokognitif, yaitu (1) mediation, (2) ZPD, (3) scaffolding, dan (4) cognitive
apprenticeship.
Pertama, kompetensi membaca siswa diperoleh melalui mediasi
(mediation) buku ajar sebagai artefak yang berisi substansi materi ilmu
pengetahuan yang ditransfer kepada pembaca melalui komponen-komponen buku
ajar yang berupa tujuan, topik, teks dan konteks, gramatika, dan kosakata yang
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa MA dalam pembelajaran (mediated
learning). Substansi dan cakupan materi dalam buku ajar tersebut juga
disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa sehingga mampu menjadi
kendaraan (vehicle) yang mengantar guru dan siswa melaksanakan pembelajaran
efektif, yaitu siswa mencapai hasil yang optimal. Hal ini relevan dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Ahmed (2017: 2) yang menyatakan bahwa materi
ajar bahasa Inggris (buku ajar) memainkan peranan utama sebagai mediasi untuk
mencapai tujuan pembelajaran di dalam kelas. Fungsi mediasi tersebut juga
selaras dengan hasil penelitian Christison dan Murray (2011) bahwa buku ajar
menjadi mediasi dan menyediakan bantuan (scaffold) yang menghubungkan
antara guru dan siswa untuk memperoleh pengetahuan di dalam kelas. Hal ini juga
sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2015) dan Barrot
(2015) yang menyatakan bahwa buku ajar dapat berfungsi sebagai mediasi dalam
pembelajaran

bahasa

Inggris

dan

memfasilitasi

siswa

mengembangkan

kompetensi berbahasa Inggris.
Hasil penelitian di atas memperkuat teori sosiokognitif yang meyakini
bahwa tidak ada pengetahuan dan perkembangan kognitif yang diperoleh secara
langsung melainkan melalui mediasi atau perantara dalam proses pembelajaran
(mediated learning) (Ormrord, 2008: 61; Schunk, 2009, 61; Vygotsky, 1978: 54).
Siswa dapat memperoleh pengetahuan, namun pengetahuan tersebut masih belum
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matang dan belum bisa berfungsi secara optimal; oleh karena itu, diperlukan
mediator (guru, teman sebaya, buku ajar, media pembelajaran, dan lingkungan
sosial tempat siswa berinteraksi) dalam pembelajaran kognitif sebagai elemen
penyempurna (Anderson, 2014; Al-Faki & Siddiek, 2013; Ehri, 2014).
Kedua, kompetensi membaca siswa dapat berkembang secara optimal
dalam ZPD mereka yang tercipta melalui latihan dan/atau kegiatan dalam buku
ajar yang menantang dalam lingkungan pembelajaran yang terbimbing. Hal ini
sesuai dengan konsep ZPD yang mengklaim bahwa potensi anak dapat
berkembang secara optimal melalui mediator kognitif dan scaffoldings dalam
lingkungan sosial (Colter & Ulatowski, 2017). Untuk itu siswa perlu dibiasakan
untuk mengerjakan tugas-tugas yang menantang sehingga mereka dapat
memfokuskan perhatian mereka pada tugas tersebut dengan cepat dan
menguasainya (Vygotsky, 1978). Dalam konteks ini, sumber pengetahuan berada
di luar dirinya dan dapat diperoleh melalui materi tambahan untuk pengayaan,
latihan dan/atau kegiatan yang sulit, bimbingan dan teknologi yang disajikan
dalam buku ajar untuk mengantar siswa dalam posisi ZPD mereka.
Dalam buku ajar membaca, konsep ZPD diterapkan dalam tahap whilestreading pada kegiatan reading comprehension, yaitu memahami makna teks (Lee
& Mallinder, 2017; Hwang, et. Al., 2015)

dan increase reading rate, yaitu

meningkatkan tingkat membaca (Ogle, Blachowicz, & Fisher, 2015) melalui
latihan dan/atau kegiatan pemahaman teks yang berbeda dengan teks yang
digunakan untuk modelling. Selain itu, ZPD juga diterapkan dalam tahap postreading pada kegiatan latihan berpikir kritis dengan penyajian diskusi sebuah ayat
Al Qur’an atau hadist yang terkait dengan topik, dan mengevaluasi kemajuan
membaca, dengan cara memberikan latihan pemahaman bacaan secara mandiri di
kelas dan tugas-tugas untuk dikerjakan di rumah dengan bantuan orang tua, teman
sebaya, dan teknologi, yang bertujuan untuk menjadikan siswa sebagai pembaca
aktif dan mampu memahami teks secara optimal (Waring, & McLean, 2015;
Anderson, 2014).
Ketiga, kompetensi membaca siswa dapat berkembang lebih baik melalui
penerapan scaffolding yang berlapis-lapis (multi-layered-scaffoldings) dan terpadu
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dalam buku ajar untuk memfasilitasi siswa memahami bacaan dengan mudah.
Hal ini sesuai dengan teori sosio-kognitif menegaskan bahwa scaffoldings
merupakan cara efektif untuk membantu siswa dalam mengembangkan potensi
mereka melalui interaksi sosial di dalam pembelajaran di kelas. Cara tersebut
berupa pemberian bantuan yang berbeda beda sesuai dengan konteks yang
dihadapi siswa. Dalam buku ajar membaca, konsep scaffoldings diterapkan pada
semua latihan dan/atau kegiatan pada ketiga tahapan membaca (pre-, while-, dan
post-reading) (Anderson, 2014: 132). Ketiga kegiatan tersebut dilakukan dengan
menyajikan materi ajar dalam buku yang berupa penyediaan berbagai strategi
sebagai media pembangkit dan pembentuk pemahaman dan keterampilan
membaca (Wilson dan Chavez, 2014; Reutebuch et. al., 2015; Salem, 2016).
Scaffoldings dalam tiga fase kegiatan membaca, yaitu: pre-reading
activity, while-reading activity, dan post-reading activity dapat berperan maksimal
dalam pencapaian kompetensi membaca. Melalui fase pre-reading activity, siswa
menjadi lebih siap secara psikologis untuk belajar dengan topik sebagaimana
tercermin dalam judul bab buku. Pada fase pembelajaran ini, siswa dihadapkan
pada dua latihan dan/atau kegiatan utama dalam buku ajar, yaitu building
knowledge dan vocabulary cultivation. Kegiatan building knowledge berupa
kegiatan seperti melihat gambar yang disediakan dan mendiskusikannya secara
sekilas, membaca pengumuman yang disediakan dan membahasnya secara sekilas,
melakukan tanya jawab tentang topik yang akan dibahas, menyampaikan cerita
yang terkait dengan topik, menyanyikan lagu-lagu yang relevan dengan topik, dan
melakukan permainan yang relevan dengan topik bahasan. Dengan demikian,
siswa mampu meghubungkan apa yang sudah dipelajari dengan apa yang akan
dipelajari dengan lebih mudah (Al-Faki, & Siddiek, 2013: 42; Kendeou, et.al.,
2014: 11; Khosravi, 2017: 165; Salem, 2017: 100; Phakiti, 2003: 51). Pada
kegiatan vocabulary cultivation siswa dibekali dengan kosakata yang akan muncul
pada bacaan yang akan dibahas sehingga siswa mampu memahami bacaan dengan
mudah. Kegiatan yang dilakukan siswa berupa identifikasi kata menurut kelas
kata (noun, verb, adjective, adverb) disertai maknanya dalam bahasa Indonesia,
menjodohkan kata-kata kunci dengan sinonimya dalam bahasa Inggris atau
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Indonesia, identifikasi kata kunci dalam bacaan berdasar sinonim yang telah
ditentukan, menggaris bawahi kata kunci dalam bacaan dan mencocokkan dengan
artinya.
Fase while-reading activity yang merupakan fase kegiatan inti, mampu
membantu siswa mengembangkan kompetensi utama membaca bahasa Inggris
siswa, yang berupa kompetensi untuk explain the purpose of a text, explain the
generic structure of a text, skim the general idea, scan the specific information,
explain the meaning of expressions, dan explain the reference of pronouns which
appear in a text (Reutebuch et. Al., 2015: 197). Siswa memperoleh kemajuan
dengan cara mencontoh model bacaan yang sesuai dengan topik dan jenis teks
(genre) yang sesuai dengan kurikulum 2013, dan satu strategi membaca yang
diperdalam

dalam

unit

yang dibahas (modeling). Setelah memperoleh

pengetahuan dari contoh yang sudah dilatihkan, siswa mempraktekkan
keterampilan membaca yang lain tahap demi tahap sebagaimana yang telah
dilakukan pada tahap pertama hingga lima atau enam keterampilan membaca
dapat dikuasai dengan baik. Melalui berbagai bentuk kegiatan dan atau latihan
yang disajikan berupa completion, multiple choice, matching, true-false, dan
answering questions, siswa menjadi termotivasi dan terbiasa dan akhirnya
kebiasaan tersebut menjadi keterampilan. Keterampilan siswa juga teruji melalui
latihan pemahaman (reading comprehension) berdasar pada teks bacaan yang
berbeda dengan model. Pada kegiatan ini, siswa membaca teks yang tersedia,
kemudian menjawab pertanyaan yang terkait dengan bacaan tersebut secara
individu, berpasangan atau kelompok di luar jam pelajaran di kelas. Setelah
selesai mengerjakan latihan, siswa mendapat umpan balik dari guru atas pekerjaan
mereka sehingga mereka mengetahui sejauh mana mereka mencapai kemajuan
atas kompetensi membaca mereka.
Fase terakhir yang dilakukan siswa dalam pembelajaran membaca adalah
post-reading activity. Pada fase ini siswa mengerjakan latihan dan/atau kegiatan
untuk

mengembangkan

kompetensi

berbahasa

Inggris

yang

merupakan

pengembangan dari fase sebelumnya. Pada fase ini, siswa mengerjakan latihanlatihan yang sifatnya lebih beragam, baik substansinya maupun bentuk latihannya.
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Dari sisi substansi, terdapat latihan menyimak, berbicara, membaca, menulis, tata
bahasa, dan kosakata. Dari sisi bentuk latihan, terdapat latihan yang berbentuk
menjodohkan, melengkapi kalimat, melengkapi dialog, membuat kalimat, mengisi
tabel, menjawab pertanyaan, menjawab teka-teki silang, menyusun huruf menjadi
kata dan lain-lainnya. Tiga hal yang menonjol dan memberikan inspirasi dan
motivasi siswa adalah latiihan dan/atau kegiatan tentang Islamic contexts,
vocabulary development, dan grammar focus. Melalui latihan Islamic contexts,
siswa mampu menghafal dan memahami salah satu ayat Al Qur’an atau Hadith
yang terkait dengan topic yang dibahas yang muaranya adalah mengembangkan
kemampuan berpikir kritis dan akhlaqul karimah sebagaimana dicontohkan oleh
Rosululloh SAW. Melalui vocabulary building berupa latihan strategi untuk
menguatkan kosakata yang sudah dikuasai siswa, siswa mampu memahami teks
bacaan yang berbeda dengan mudah. Strategi tersebut bervariasi sehingga menarik
minat siswa yang pada akhirnya mampu memfasilitasi siswa meningkatkan
prestasi belajar mereka (Ehri, 2014: 6). Penguatan kemampuan berikutnya
diperoleh melalui kegiatan grammar focus berupa latihan gramatika yang terkait
dengan teks bacaan yang dimaksudakan untuk memperkaya strategi dan cara
untuk memahami teks bacaan dengan mudah (Anderson, 2014).
Peningkatan kompetensi membaca siswa juga diperoleh melalui micro
scaffolding yang diterapkan pada komponen buku ajar yang meliputi topik, tujuan,
perintah pengerjaan latihan dan/atau kegiatan, penampilan fisik dan kepraktisan,
kosakata, teks dan konteks, gramatika, dan latihan dan/atau kegiatan. Penyajian
scaffolding mikro ini terintegrasi dalam scaffolding meso yang diterapkan pada
komponen sistim penyajian materi. Bahkan dalam scaffolding mikro masih
diterapkan scaffolding lagi yang bermanfaat untuk membantu proses belajar. Oleh
karena itu penerapan scaffolding bersifat multilapis, yang ketiganya menyatu dan
saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.
Keempat, peningkatan kompetensi membaca siswa dicapai melalui
stimulasi berbagai bentuk latihan dan/atau kegiatan yang merupakan jenis
pemagangan kognitif (cognitive apprenticeship) yang berbeda-beda untuk
menstimulasi siswa belajar dengan lebih mudah. Hal ini sesuai dengan teori sosio-

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
161

kognitif yang mengklaim bahwa konsep cognitive apprenticeship (pemagangan
kognitif) mampu menstimulasi perkembangan kognitif melalui bimbingan yang
intensif dalam kelompok antara guru dengan siswa untuk melakukan atau
menyelesaikan tugas-tugas yang sulit dalam ZPD (Lee, 2017). Dalam
pembelajaran membaca, konsep cognitive apprenticeship diterapkan dalam
berbagai kegiatan pada ketiga tahapan membaca yang berbentuk pemagangan
yang berbeda-beda, di antaranya adalah (1) modeling yang diterapkan untuk
memperkenalkan jenis teks dan strategi membaca, (2) bimbingan yang diterapkan
dengan memberikan penjelasan tentang strategi membaca dan contoh cara
pengerjaan soalnya, saran, petunjuk kepada siswa untuk melakukan tugas dalam
kelompok, (3) scaffolding yang diberikan melalui perancahan soal dalam latihan
secara sistematis, (4) refleksi yang diterapkan pada tahap post-reading pada
kegiatan untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi pelajaran yang
telah dibahas. Selain itu, buku ajar memberikan penjelasan yang bertujuan untuk
membantu siswa memahami informasi baru dalam bacaan yang sulit dan
mempertajam keterampilan-keterampilan yang sudah diperoleh (Widodo, 2016).
Berdasarkan pada penerapan empat konsep sosiokognitif, yang meliputi
medated learning, ZPD, scaffoldings dan cognitive apprenticeship maka buku ajar
membaca dengan perspektif sosio-kognitif mampu (1) memandu siswa (guiding
scaffolding) mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai melalui topik menarik
yang sesuai dengan kebutuhan siswa, (2) mengaktifkan skemata siswa sebagai
kunci utama dalam membaca pemahaman, yaitu menghubungkan pengetahuan
yang sudah dikuasai siswa dengan informasi baru dalam bacaan, (3) menggali
kosakata baru dan memperkaya kosa kata siswa, yaitu menghubungkan kosa kata
yang sudah dimiliki siswa dengan kosakata baru sebagai modal dasar dalam
memahami bacaan, (4) memahami isi/makna bacaan secara cepat, yaitu dengan
menyediakan berbagai strategi membaca pemahaman yang tepat dan efektif, (5)
mengembangkan kemampuan membaca siswa melalui berbagai jenis teks (genres)
sebagai salah satu strategi memahami bacaan dan berbagai jenis soal (literal,
inferensial, kritikal/evaluatif), (6) menajamkan strategi membaca pemahaman
siswa melalui latihan pengembangan kosakata dan gramatika yang terkait dengan
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teks telah dibahas, (7) menilai kemajuan membaca siswa melalui pemberian tugas
dan proyek yang harus dikerjakan sendiri dan kelompok di luar kelas dengan
menggunakan

teknologi

sebagai

media

untuk

pengembangan

kognitif,

metakognitif dan sosial, dan (8) mengembangkan karakter dan keterampilan
berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan yang sulit melalui latihan
diskusi membahas materi berupa ayat Al Qur’an dan/atau hadist. Dengan
demikian, buku ajar mampu menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi dalam
pembelajaran membaca bahasa Inggris dan menjadikan siswa outonomous
learners/readers yang mampu memahami isi bacaan secara cepat.

