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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai salah satu mata pelajaran yang diujikan secara nasional, kualitas 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMPN 17 Surakarta  belumlah menggembirakan.   

Setidaknya itu tercermin dalam hasil tes tengah semester dan tes akhir semester kelas 

VIII masih di bawah memuaskan, terutama kelas VIII A yang nilai reratanya selalu 

berada di bawah nilai rerata kelas lain. Ini dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 1: Rerata Nilai Tengah Semester dan Nilai Akhir Semester Gasal Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VIII Tahun Pelajaran 2007/2008 

Rerata Nilai No Kelas 

Tengah Semester Akhir Semester 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

65 

72 

74 

69 

72 

69 

64 

73 

73 

72 

71 

71 

 

Data di atas menunjukkan bahwa rerata nilai mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas VIII A selalu berada di bawah rerata nilai kelas lain bahkan nilai 
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rerata tersebut masih berada di bawah nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

sekolah ini yaitu 66. 

Rendahnya kemampuan siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia 

diakui oleh guru kelas mata pelajaran bahasa Indonesia karena siswa di kelas ini 

mengalami kesulitan dalam memahami aspek kemampuan berbahasa, mengakibatkan  

proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tidak berjalan secara optimal. Bahkan 

guru  menilai proses pembelajaran masih jauh dari tujuan akhir pembelajaran mata 

pelajaran bahasa Indonesia. 

Siswa yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia rendah pada kelas 

VIII A, oleh guru kelas diidentifikasikan salah satu penyebabnya  adalah kurangnya 

kemampuan siswa dalam mengintegrasikan aspek-aspek kebahasaan yang ada seperti 

yang diharapkan dalam Kurikulum Bahasa Indonesia 2004. Berdasar pada Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan  mata pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah 

Pertama, ada empat aspek kebahasaan yang harus dicapai nilai ketuntasan 

pembelajarannya. Empat aspek itu meliputi aspek: (1) mendengarkan, (2) berbicara, 

(3) membaca dan (4) menulis. Dari empat aspek kebahasaan ini   tidak dapat 

dipisahkan satu dengan yang lain, ada keterkaitan yang erat antara keempat aspek 

tersebut.  

 Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup komponen-

komponen kemampuan berbahasa dan bersastra yang meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut: (1) mendengarkan, (2) berbicara, (3) membaca dan (4) menulis. Keempat 
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aspek kebahasaan ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, ada keterkaitan yang erat 

antara keempat aspek tersebut (Henry Guntur Tarigan, 1994: 1). 

Pendapat senada disampaikan oleh Brown dalam Joko Nurkamto yang 

mengatakan bahwa proses belajar-mengajar bahasa Indonesia dalam praktiknya,  

empat kemampuan berbahasa yang ada tidak digunakan satu persatu secara terpisah 

tetapi digunakan secara simultan dan terpadu. Kegiatan berbicara misalnya, 

mengimplikasikan perlunya kegiatan menyimak, demikian juga kegiatan menulis 

mengimplikasikan perlunya kegiatan membaca (2000: 3)  

Berdasar pada karakteristik empat aspek tersebut, proses pembelajaran 

dengan pendekatan integratif antaraspek kemampuan berbahasa merupakan cara yang 

tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Pendekatan integratif 

dapat diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan yang padu. 

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan belajar-

mengajar bahasa Indonesia dalam Kurikulum Bahasa Indonesia  adalah pendekatan 

integratif (Imam Syafi’ie, Mam’ur Saadie, Roekhan.  2001: 2.19) 

Berdasar pada pandangan di atas, peneliti dan guru bidang studi 

mengadakan sharing ideas untuk menemukan solusi yang tepat  dalam mengatasi 

masalah lemahnya kemampuan berbahasa pada siswa kelas VIII A, sehingga 

kemampuan berbahasa siswa meningkat. Berdasar sharing ideas yang dilakukan  

ditemukan alternatif pemecahan, dalam proses belajar-mengajar guru diharapkan 

lebih menfokuskan pada pendekatan integratif antaraspek kemampuan berbahasa 
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yang variatif sehingga dalam proses pembelajaran yang dilakukan lebih menarik dan 

mudah diterima oleh siswa.  

Peningkatan kemampuan berbahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

pada siswa kelas VIII A SMPN 17 Surakarta dapat dilakukan dengan pendekatan 

integratif yaitu dengan memadukan antaraspek berbahasa dalam sebuah 

pembelajaran. Misalnya meningkatkan kemampuan menulis siswa dengan 

memadukan kemampuan berbahasa yang lain seperti mendengarkan dan membaca 

atau meningkatkan kemampuan menulis dengan memadukan kemampuan membaca 

dan berbicara. Pembelajaran bahasa dengan pendekatan integratif ini selain 

meningkatkan kemampuan menulis siswa akan mempengaruhi pula peningkatan 

kemampuan berbahasa lainnya. Pengintegrasian yang lain misalnya dalam mengukur 

kemampuan membaca siswa akan melibatkan aspek kemampuan mendengarkan, 

berbicara dan menulis. 

Pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan integratif dapat 

dilakukan dengan beberapa metode. Metode yang dilakukan dapat dengan melalui 

ceramah, tanya jawab, diskusi dan inkuiri yang berhubungan dengan  aspek 

kemampuan berbahasa. Seperti diungkapkan White (1997: 14) metode pembelajaran 

bahasa dapat dilakukan dengan audio lingualisme. Pembelajaran bahasa yang 

menggunakan metode ini akan menempatkan kegiatan berbicara (speaking) sebagai 

pembelajaran bahasa yang paling utama (speaking practice), sementara sebagai 

pendukung bahasa yang  sudah dipraktikkan melalui berbicara diberikan membaca 

(reading) dan menulis (writing). 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa guru dalam proses 

pembelajaran mempunyai kebebasan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam 

pembelajaran bahasa secara terintegratif yang disesuaikan dengan kemampuan dan 

kondisi yang ada. Konsep dasar dalam pembelajaran bahasa adalah guru melakukan 

kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan melakukan 

evaluasi pembelajaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

Dalam pembelajaran terpadu, agar pembelajaran efektif dan berjalan sesuai 

dengan harapan, ada persyaratan yang harus dimiliki, yaitu (a) kejelian profesional 

para guru dalam mengantisipasi pemanfaatan berbagai kemungkinan arahan pengait 

yang harus dikerjakan para siswa untuk menggiring terwujudnya kaitan-kaitan 

konseptual intra dan antar mata bidang studi dan (b) penguasaan material terhadap 

bidang-bidang studi yang perlu dikaitkan. Dalam pelaksanaan pembelajaran integratif 

dapat dilakukan dengan dua cara, (1) yaitu pembelajaran integratif dengan cara 

memadukan antar aspek yang ada dalam satu bidang studi, dan (2) adalah 

pembelajaran integratif antar bidang studi, yaitu memadukan dua bidang studi dalam 

satu kajian misalnya bidang bahasa dengan sejarah, atau bidang studi lainnya. 

 http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/36/implementasi pendidikan budi pek.htm. 

 Integratif dalam proses pembelajaran bahasa dapat dikatakan sebagai 

rancangan kebijakan pengajaran bahasa dengan menyajikan bahan-bahan pelajaran 

secara terpadu, yaitu dengan menyatukan, menghubungkan atau mengaitkan bahan 
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pelajaran, sehingga tidak ada yang berdiri sendiri atau terpisah. Pendekatan integratif 

dalam pembelajaran bahasa ada dua macam: 

(1) Integratif internal; keterkaitan yang terjadi antara bahan pelajaran itu sendiri, 

misalnya pada mata pelajaran bahasa dengan fokus menulis, kita bisa mengaitkan 

dengan membaca dan mendengarkan. 

(2) Integratif eksternal; keterkaitan antara bidang studi yang satu dengan bidang studi 

yang lain, misalnya: bidang studi bahasa dengan sains dengan tema lingkungan 

maka kita bisa meminta siswa membuat karangan atau puisi tentang banjir untuk 

pelajaran bahasanya sedang untuk pelajaran sainsnya kita bisa menghubungkan 

dengan reboisasi atau bisa juga pencemaran sungai. 

http://www.scribd.com/doc/3294575/Pendekatan-terpadu-Imron-Nurdiansyah. 

Sebuah proses pembelajaran dikatakan berhasil atau tidak setelah dilakukan 

evaluasi terhadap pembelajaran tersebut. Evaluasi  yang paling tepat dalam menilai 

kemampuan berbahasa Indonesia siswa adalah evaluasi proses dengan memadukan 

antaraspek kebahasaan yang ada. Evaluasi proses merupakan evaluasi sulit dan 

membutuhkan kegiatan ekstra dari guru bidang studi. Jumlah siswa yang banyak dan 

karakter yang berbeda pula menjadi kendala dalam pelaksanaan evaluasi ini bagi 

seorang guru. Kendala-kendala apa saja yang akan dihadapi guru dalam melakukan 

proses pembelajaran bahasa Indonesia dalam melakukan peningkatan kemampuan 

berbahasa Indonesia dengan pendekatan integratif akan terlihat dalam pelaksanaan 

tindakan kelas nanti. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Indonesia  dengan pendekatan integratif 

guna meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia siswa kelas VIII A  

SMPN 17 Surakarta tahun pelajaran 2007/2008? 

2. Apakah penerapan pendekatan integratif dalam proses pembelajaran bahasa 

Indonesia dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia siswa kelas 

VIII A SMPN 17 Surakarta tahun pelajaran 2007/2008  ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menanamkan konsep-konsep 

tentang pembelajaran bahasa Indonesia dengan melakukan pendekatan integratif dan 

mendeskripsikan tentang peningkatan kemampuan menulis siswa  kelas VIII A 

dengan pendekatan integratif yang dilakukan dalam proses pembelajaran mata 

pelajaran bahasa Indonesia. 

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk  mendeskripsikan dan menjelaskan proses pembelajaran bahasa 

Indonesia  dengan pendekatan integratif guna meningkatkan kemampuan 

berbahasa Indonesia siswa kelas VIII A  SMPN 17 Surakarta tahun pelajaran 

2007/2008? 
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2. Meningkatkan  kemampuan berbahasa Indonesia siswa kelas VIII A SMP N 17 

Surakarta tahun pelajaran 2007/2008  ? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis 

dalam peningkatan mutu pendidikan. 

Manfaat teoritis, dalam penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan bidang kebahasaan. Penelitian ini khusus mengkaji tentang kemampuan 

berbahasa Indonesia siswa dengan mengambil setting SMP N 17 Surakarta. 

Manfaat praktis, bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman 

kepada guru dan siswa. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 

1. Guru 

Meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia 

dengan pendekatan integratif. 

2. Siswa 

Meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia  dengan 

pendekatan integratif. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

A. Landasan Teori 

1. Hakikat Pembelajaran Bahasa 

a.   Pengertian Pembelajaran Bahasa 

Berbicara mengenai belajar bahasa dikenal adanya dua istilah yang 

saling berkaitan yaitu pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Pemerolehan 

bahasa adalah bahasa yang diperoleh dengan begitu saja atau secara alami biasa 

terjadi dalam proses perkembangan bahasa pada anak, sedang  pembelajaran 

bahasa adalah kemampuan berbahasa yang diperoleh berdasarkan proses 

pembelajaran.  Kemampuan berbahasa yang diperoleh dengan begitu saja atau 

secara alami adalah kemampuan mendengarkan dan kemampuan berbicara. 

Sedang kemampuan berbahasa yang harus menggunakan proses pembelajaran 

adalah kemampuan membaca dan kemampuan menulis. 

Soenjono Darjowidjojo (2005: 22) menyatakan:  

Istilah pemerolehan dalam bahasa dipakai untuk padanan istilah Inggris 

acquisition, yakni proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara  

natural pada waktu dia belajar bahasa ibunya (native language). Istilah ini 

dibedakan dari pembelajaran yang merupakan padanan istilah Inggris 

Learning. Dalam pengertian ini proses itu dilakukan dalam tatanan yang 

formal, yakni, belajar di kelas dan diajar seorang guru. Dengan demikian 

maka proses dari anak yang menguasai bahasa ibunya adalan pemerolehan, 

sedangkan proses dari orang (umumnya dewasa) yang belajar di kelas adalah 

pembelajaran. 
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Pendapat lain disampaikan bahwa pemerolehan dan pembelajaran 

bahasa mengacu pada usaha seseorang untuk mengembangkan kemampuan 

komunikasinya. Pemerolehan bahasa pada dasarnya merupakan proses seorang 

anak mulai mengenal komunikasi dengan  dengan lingkungannya secara verbal 

(Sabarti Akhadiah, Krisna Sanjaya, Sintowati R.U, 1997: 3). 

Belajar adalah aktivitas yang menghasilkan pembangunan pada diri 

individu. Belajar adalah sebuah proses, dapat dijelaskan di sini bahwa belajar 

merupakan suatu proses yang dimulai dengan adanya dorongan, semangat dan 

upaya yang timbul dari seseorang sehingga orang tersebut melakukan kegiatan 

belajar. Dengan demikian kegiatan belajar yang dilakukan secara sengaja melalui 

penyesuaian tingkat laku dirinya dalam upaya meningkatkan kualitas 

kehidupannya (Sudjana, 2000: 103). 

Pembelajaran merupakan upaya seseorang yang bertujuan untuk 

membekali orang yang belajar. Pembelajaran dilukiskan sebagai upaya orang 

yang tujuannya membantu orang belajar, artinya pembelajaran sebagai suatu 

proses. Pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan pada tahap yang berlangsung 

secara berkelanjutan (Oemar Hamalik, 1990: 70).  

Dari beberapa pembahasan tentang pembelajaran bahasa di atas dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa hanya dapat terjadi melalui proses, tidak 

dengan  begitu saja. Pembelajaran bahasa merupakan suatu aktivitas bersifat 

menolong, membimbing dan mengarahkan seseorang (pembelajar) untuk dapat 

melakukan perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih bagus, khususnya 
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dalam hal berbahasa. Lingkungan sangat berpengaruh dalam mengembangkan 

kemampuan pembelajaran bahasa seseorang. 

 

b.  Tujuan Pembelajaran Bahasa 

Tujuan akhir dari proses pembelajaran bahasa adalah siswa atau 

pembelajar dapat berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar. Maksudnya 

adalah siswa atau pembelajar dapat menguasai kemahiran berbahasa Indonesia 

sesuai tuntutan kebutuhan berbahasa siswa di masyarakat, faktor situasi dan 

kondisi di mana siswa berbicara akan mempengaruhi bagaimana dia berbicara 

dengan tepat. Paulston dan Bruder mengemukakan tujuan utama pembelajaran 

bahasa adalah untuk mengembangkan kemampuan berkumunikasi pembelajar 

dengan istilah “kompetensi komunikatif”. Kompetensi komunikatif harus meliputi 

tidak hanya bentuk linguistik dari sebuah bahasa tetapi juga pengetahuan kapan, 

bagaimana dan dengan siapa yang cocok untuk menggunakan bentuk bahasa itu.   

(http:// humanisties. byu.edu/etc/BasicHandbook main/main html). 

Konsep communicative competense (Kompetensi komunikatif)  

disampaikan juga oleh Hymes dalam Joko Nurkamto adalah kemampuan untuk 

tidak saja menerapkan kaidah-kaidah bahasa agar dapat menghasilkan kalimat-

kalimat gramatikal, tetapi juga mengetahui kapan dan di mana, serta kepada siapa 

kalimat-kalimat tersebut digunakan (2000: 14). Dapat juga dikatakan bahwa 

dalam pandangan Hymes dalam kompetensi komunikatif di samping kompetensi 

bahasa, sebenarnya setiap penutur bahasa itu mempunyai pengetahuan, 
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pengalaman yang berkaitan dengan bahasa mereka, sehingga mereka mampu 

menggunakan dan memahami bentuk-bentuk tuturan sesuai dengan konteks 

pemakaian bahasa yang nyata. 

Apa yang dikatakan Hymes di atas, merupakan penyanggahan dari 

pendapat atau pandangan Chomsky (1965: 3) yang mengemukakan kompetensi 

bahasa (language competence) adalah : 

Linguistic theory is concerned primarily with an ideal speaker-listener, in 
a completely homogeneous speech community, who knows its language 
perfectly and is unaffected by such grammatically irrelevant canditions as 
memory limitations, distractions, shiftsof attention and interest, and errors 
(random or characteristic) in applying his knowledge of the language in 
actual performance. 
 
(Teori linguistik terutama berkaitan dengan pembicara-pendengar yang 
ideal, dalam suatu komunikasi pembicaraan yang sepenuhnya homogen, 
yang mengetahui bahasanya dengan sempurna dan tidak terpengaruh oleh 
kondisi-kondisi gramatikal yang tidak relevan seperti keterbatasan 
memori, distraksi, pergeseran perhatian dan minat, dan kesalahan-
kesalahan (random atau karakteristik) dalam menerapkan pengetahuannya 
mengenai bahasa dalam tampilan faktual). 
 
Chomsky berpendapat, teori linguistik adalah memaparkan kemampuan 

setiap penutur (pembicara-pendengar) yang ideal mengenai kaidah–kaidah bahasa 

mereka dalam satu masyarakat yang homogin. Penutur-penutur bahasa menguasai 

sepenuhnya kaidah kebahasaan mereka, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh 

hal-hal yang menyebabkan pemakaian bahasa tidak sesuai dengan kaidah, 

pergeseran perhatian dan  minat, dan kesalahan-kesalahan berbahasa yang khas 

dalam menerapkan pengetahuan bahasanya.. 
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Pendapat lain mengenai tujuan pembelajaran bahasa adalah suatu aktivitas 

untuk menolong, membimbing, mengarahkan seseorang untuk dapat memperoleh 

keterampilan yang positif, gagasan, sikap, harapan-harapan penghargaan dan 

pengetahuan (Alvin W. Howard dalam Sri Hastuti, 1997: 20). Lebih lanjut 

dikatakan dalam mengajar, pengajar harus berusaha mengembangkan perilaku 

yang baik. 

Dari uraian di atas dapat diungkapkan bahwa tujuan pembelajaran bahasa 

diarahkan untuk menujuk pada satu titik fungsi bahasa, yaitu komunikasi. Maksud 

dari pendapat ini adalah pembelajaran bahasa bertujuan agar pembelajar dalam 

hal ini siswa dapat berkomunikasi dengan bahasa yang dipelajarinya. Dengan 

bahasa yang dipelajarinya, pembelajar akan dapat berinteraksi dengan orang lain 

dan sekitarnya, hanya saja dalam proses berkomunikasi faktor sosial, situasi dan 

kondisi di mana komunikasi digunakan akan berpengaruh.  

 

2.  Hakikat Pendekatan Integratif 

a.   Hakikat  Pembelajaran Bahasa dengan Pendekatan Integratif 

Pendekatan integratif atau pendekatan terpadu adalah kebijakan 

pembelajaran bahasa dengan menyajikan bahan ajar secara terpadu, yaitu dengan 

mensatukan, menghubungkan atau mengkaitkan bahan ajar sehingga tidak ada 

yang berdiri sendiri secara terpisah (Sabana, 2002: 70). Pendekatan integratif 

terdiri atas dua macam, yaitu (1) integratif internal (terpadu intrabidang studi 

bahasa) dan (2) integrasi eksternal (terpadu antarbidang studi). 
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Pendapat senada disampaikan oleh Imam Syafi’ie, Mam’ur Saadie, 

Roekhan (2001: 2.19) integratif dapat diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek 

kedalam satu keutuhan yang terpadu. Dalam pembelajaran bahasa, konsep 

integratif mengacu pada pengertian pengembangan dan penyajian materi 

pelajaran bahasa secara terpadu. Keterpaduan dikembangkan dengan dua cara, 

yaitu (1) pemaduan materi pelajaran dalam lingkup mata pelajaran bahasa itu 

sendiri dan (2) pemaduan materi pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi 

pembelajaran lainnya. 

Peningkatan kemampuan menulis dengan pendekatan integratif dalam 

penelitian ini delakukan dengan pendekatan internal maupun antar bidang 

kemampuan berbahasa terpadu dengan mengembangkannya atau mengkaitkannya 

dengan pembelajaran mendengarkan, berbicara dan membaca. 

Godman merumuskan dasar teoritis belajar bahasa berdasarkan pada 

pendekatan integratif adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, belajar bahasa akan berlangsung dengan mudah apabila dilakukan 

secara menyeluruh, nyata, relevan, bermakna dan fungsional, disajikan dalam 

konteks berbahasa, serta memungkinkannya untuk memilih dan 

menggunakannya secara langsung tanpa ada rasa takur salah. 

2. Belajar bahasa bersifat personal dan sosial, yang akan didorong oleh 

kebutuhan dalam diri untuk berkomunikasi dengan orang lain, yang disusun 

dan diungkapkan sesuai dengan norma-norma masyarakatnya. 

3. Bahasa diperoleh dari proses pembelajaran, tidak dapat dengan begitu saja. 
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4. Belajar bahasa adalah bagaimana untuk membei makna yang sesuai dengan 

konteksnya. 

5. Perkembangan bahasa pada anak terjadi mulai proses pemberdayaan. Anak 

menentukan sendiri proses belajarnya, serta bagaimana dan kapan 

menggunakan bahasa yang sesuai dengan maksud yang dikehendakinya. 

6. Perkembangan bahasa anak merupakan proses pembentukan kemampuan 

personal-sosial yang bersifat holistik (utuh). (Goodman, 1986: 26) 

 

b. Tujuan Pembelajaran Bahasa dengan Pendekatan Integratif 

Tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia secara terpadu 

mengandung pengertian, siswa diharapkan mempelajari bahasa dan sastra 

Indonesia di dalam kelas seperti halnya dilakukan dalam mempelajari bahasa 

ibunya di luar kelas (Imam Syafi’ie. Mam’ur Saadie, Roekhan, 2001: 7.3). 

maksudnya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia agar siswa 

menguasai kemahiran berbahasa dan sastra Indonesia dan untuk memenuhi 

tuntutan kebutuhan berbahasa siswa di masyarakat yang bersifat ilmiah. Lebih 

lanjut dijelaskan dalam belajar bahasa yang bersifat alamiah, siswa belajar bahasa 

secara terpadu. Sebagai contoh siswa mendengarkan suatu tuturan (aspek 

kemampuan mendengarkan), pada saat itu pula siswa harus melakukan apa yang 

dimaksud dengan aspek berbicara yaitu siswa juga belajar cara berbicara dari 

tuturan yang didengarnya. Ketika siswa ditugasi menulis surat dinas atau surat 

resmi, pada saat bersamaan pula siswa harus melakukan aspek membaca surat-
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surat dinas atau resmi dan berkembang ke aspek berbicara setelah tugas yang 

dikerjakannya dibacakan di depan kelas. 

Tujuan pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran integratif 

memiliki konsekuensi sebagai berikut : (1) keterampilan-keterampilan berbahasa, 

baik lisan maupun tertulis, baik reseptif maupun produktif, sedapat mungkin 

diigunakan secara terpadu. Setidak-tidaknya, guru memadukan keterampilan 

membaca dengan menulis, keterampilan mendengarkan dengan berbicara, (2) 

pembinaan keterampilan berbahasa secara terpadu mempersyaratkan pembinaan 

dua atau lebih keterampilan berbahasa dalam satu kesatuan waktu, bukan dalam 

waktu yang berbeda, dan  (3) unsur bahasa dibinakan secara terpadu dengan 

keterampilan berbahasa. Pengenalan unsur bahasa dilakukan secara induktif 

bukan secara deduktif. Unsur bahasa digunakan dalam konteks wacana, bukan 

diajarkan secara lepas konteks ( Imam Syafi’ie. Mam’ur Saadie, Roekhan, 2001: 

7.3). 

 

c. Landasan Pembelajaran Bahasa dengan Pendekatan Integratif 

Pembelajaran bahasa dengan pendekatan integratif berdasar pada 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  mata pelajaran Bahasa Indonesia di 

Sekolah Menengah Pertama ada empat aspek kebahasaan yang harus mencapai 

nilai ketuntasan dalam pembelajarannya. Empat aspek itu meliputi aspek: (1) 

mendengarkan, (2) berbicara, (3) membaca dan (4) menulis. Dari empat aspek 
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kebahasaan ini   tidak bisa dipisahkan satu sama lain, ada keterkaitan yang erat 

antara keempat aspek tersebut.  

Berdasar pada karakteristik empat aspek tersebut, proses pembelajaran 

dengan pendekatan integratif antaraspek kemampuan berbahasa merupakan cara 

yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Pendekatan 

integratif dapat diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu 

keutuhan padu. Sehingga salah satu pendekatan yang digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan belajar – mengajar bahasa Indonesia dalam Kurikulum 

Bahasa Indonesia  adalah pendekatan integratif (Imam Syafi’ie, Mam’ur Saadie, 

Roekhan.  2001: 2.19) 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan  tentang 

kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar 

mengajar, pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam mengembangkan 

kurikulum sekolah (Depdikbud, 2002: 2-3). Kurikulum berbasis kompetensi  

diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan 

kemampuan melakukan (kompetensi) tugas standar performasi tertentu sehingga 

hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap 

seperangkat kompetensi tertentu. 

Model pengorganisasian Integrated Subject Curriculum adalah model 

pengembangan suatu topik yang diintegrasikan dengan berbagai pokok bahasan, 

baik dari bidang studi yang sejenis maupun bidang studi lain yang sesuai.  Model 

perorganisasian ini sesuai dengan pengembangan pada kurikulum berbasis 
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kompetensi (Puskur, 2006: 6). Dalam pembelajaran bahasa, konsep integratif 

mengacu pada pengertian pengembangan dan penyajian materi pelajaran bahasa 

secara terpadu. Keterpaduan dikembangkan dengan dua cara, yaitu (1) pemaduan 

materi pelajaran dalam lingkup mata pelajaran bahasa itu sendiri dan (2) 

pemaduan materi pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi pembelajaran 

lainnya. Maksudnya guru dapat mengajarkan suatu materi dengan 

menghubungkan materi atau hal di luar bidang studi yang diajarkan, untuk 

membantu peserta didik (siswa) lebih merasakan kebermaknaan dalam 

pembelajaran dan untuk memudahkan pembelajar memahami materi yang 

diajarkan. 

 

3. Hakikat Kemampuan Berbahasa 

a.  Pengertian Kemampuan Berbahasa 

Keterampilan (skill) akan berbeda dengan pengetahuan (knowledge). 

Persamaan dari keterampilan dan pengetahuan adalah kedua-duanya  dapat 

dipahami dan diingat-ingat, hanya saja keterampilan dapat ditirukan dan 

dipraktikan sedang pengetahuan bersifat lebih abstrak. Lebih jauhe dikatakan 

dalam keterampilan akan terdapat dua kecakapan secara langsung yaitu 

kecakapan motorik (motor perceptive skills) dan kecakapan berinteraksi 

(interaction skills). Kecakapan motorik meliputi kemampuan menerima 

(perceiving), kemampuan mengingat (recallect), dan mengartikulasikan 

(articulating). Sedang, kemampuan interaktif meliputi pengambilan suatu 
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keputusan saat seperti apa yang harus dikatakan, bagaimana mengatakannya, dan 

apakah harus dikembangkan sesuai dengan keadaan lawan komunikasi (Bygate, 

2000: 3-6). 

Keterampilan atau kemampuan berbahasa bukanlah sesuatu yang dapat 

diajarkan melalui uraian atau penjelasan semata. Siswa tidak dapat memperoleh 

keterampilan berbahasa hanya dengan duduk, mendengarkan keterangan guru dan 

mencata apa yang dibacanya dalam buku tulis. Keterampilan berbahasa tidak 

dapat diperoleh melalui kegiatan menghafalkan. Keterampilan atau kemampuan 

berbahasa hanya dapat diraih dengan melakukan kegiatan berbahasa terus-

menerus (Bambang Kaswadi Purwo, 1994: 20). 

Budinuryanta, Kasurijanta dan Imam Kormen menambahkan dalam 

pembelajaran keterampilan berbahasa latihan mengerjakan soal-soal atau 

melatihkan butir-butir tatabahasa belum mencukupi, karena pada hakikatnya 

pembelajaran keterampilan berbahasa adalah pembelajaran yang bercirikan: (1) 

berorientasi pada pelatihan penggunaan bahasa, dan (2) berorientasi pada siswa 

sebagai subjek belajar (1997: 4). 

Berdasar pada pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa ruang lingkup 

mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup komponen-komponen kemampuan 

berbahasa dan bersastra yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (1) 

mendengarkan, (2) berbicara, (3) membaca dan (4) menulis. Keempat aspek 

kebahasaan ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, ada keterkaitan yang erat 

antara keempat aspek tersebut (Henry Guntur Tarigan 1994: 1). 
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Keterampilan berbahasa Indonesia bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan 

melalui uraian atau penjelasan semata, tetapi harus melalui sebuah proses yang 

dilakukan secara terus menerus oleh pembelajar dalam hal ini siswa harus terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Dengan demikian pembelajaran yang 

bersifat aktif akan membawa pembelajar langsung pada pengalaman melakukan 

kegiatan berbahasa dalam konteks yang sesungguhnya. 

 

b.  Aspek-aspek Kemampuan Berbahasa 

 1.  Kemampuan Mendengarkan/Menyimak 

a)  Pengertian Kemampuan Mendengarkan/Menyimak 

Menyimak  memiliki arti mendengarkan atau memperhatikan baik-baik 

apa yang diucapkan atau dibacakan oleh orang (Anton M. Moeliono, 1989: 840). 

Menyimak diidentikan dengan mendengar atau mendangarkan memiliki arti dapat 

menangkap suara/bunyi dengan telinga; sepanjang tidak tuli. Mendengarkan 

mempunyai arti mendangarkan sesuatu dengan sunggug-sungguh atau memasang 

telinga baik-baik untuk mendengarkan (Anton M. Moeliono, 1989: 196). 

 Pada dasarnya menyimak (mendengarkan) adalah proses kejiwaan mulai 

dari pengenalan bunyi-bunyi melalui alat pendengar sampai dengan 

pemahamannya. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-

lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi, 

untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna 

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



 21 

komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran lisan atau 

bahasa lisan (Henry Guntur Tarigan, 1990: 28). 

Sebagaimana sudah diketahui, ada empat kemampuan berbahasa. 

Keempatnya meliputi mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Kemampuan 

mendengarkan menjadi kemampuan secara normal, seseorang sudah akan dapat 

mendengarkan bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh apa pun yang ada di 

sekitarnya. Namun, sebagai individu yang baru saja mulai bertumbuh, apa yang 

didengarnya tidak langsung dikenali. Ada proses pengenalan terhadap apa dan 

siapa yang mengeluarkan bunyi. Hal ini, secara luar biasa, terasah dengan baik di 

sepanjanghidup manusia sehingga kita dapat membedakan siapa dan apa yang 

mengeluarkan bebunyian itu (http://www.indonesiasaran.pengajaranbahasa. 

byu.edu/htm). 

Menyimak adalah sebuah proses. Proses pertama dalam menyimak adalah 

proses psikomotorik yang berupa menerima gelombang bunyi melalui telinga dan 

mentransmisikan impuls-impuls syaraf otak. Proses kedua merupakan permulaan 

dari sebuah proses interaktif sebagaimana otak bekerja pada impuls-impuls, 

menghentikan sejumlah mekanisme kognitif dan afektif lainnya (Brown, 1994: 

235). 

 

b)  Tujuan Mendengarkan/Menyimak 

Tujuan dari  mendengarkan adalah: (1) memperoleh pengetahuan dari 

bahan ujaran pembicara berarti mendengarkan untuk belajar, (2) menikmati 
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sesuatu dari materi yang diujarkan atau diperdengarkan, (3) dapat menilai apa 

yang didengarkan berarti mendengarkan untuk mengevaluasi, (4) dapat 

menikmati dan menghargai apa yang didengarnya berarti mendengarkan untuk 

mengapresiasikan, (5) dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan 

maupun perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan cepat, (6) dapat 

membedakan bunyi-bunyi yang tidak membedakan arti, (7) dapat memecahkan 

masalah secara kreatif dan analisis, dari pembicara untuk mendapatkan masukan 

yang berharga, dan (8) meyakinkan dirinya sendiri terhadap sesuatu masalah atau 

pendapat yang selama ini diragukan (Henry Guntur Tarigan, 1990: 56-57). 

Tujuan dari kemampuan mendengarkan dapat terjadi dari beberapa aspek, 

yaitu: (1) untuk mendapatkan fakta, (2) menganalisis fakta, (3) mengevaluasi 

fakta, (4) mendapatkan inspirasi, (5) mendapatkan hiburan dan (6) dapat 

memperbaiki kemampuan berbicara (Ice Sutari, K.Y, 1999: 22).  Di mana aspek-

aspek ini mempunyai tujuan sesuai dengan tahap-tahap mendengarkan. 

 

2.  Kemampuan Berbicara 

a)  Pengertian Kemampuan Berbicara 

Kemampuan berbicara merupakan aspek kemampuan berbahasa yang 

kedua. Berbicara menjadi kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia. 

Kemampuan berbicara sudah melekat dalam diri seseorang sejal ia lahir. Hal ini 

diwujudkan dalam bentuk tangisan yang dapat dikatakan sebagai berbicara dalam 
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bentuk nonverbal. Itulah bahasa lisan pertama umat manusia 

(http://www.indonesiasaram.pengajaranbahasa. byu.edu/htm). 

Oral expression involves non only .... the use of the right sounds in teh 

right patterns of rhythm an intonation, but also the choice of words and 

inflections in the right orderconvey the right meaning. 

(ungkapan lisan tidak hanya meliputi .... penggunaan bunyi yang benar 

dala pola irama dan intonasi yang benar, tetapi juga mencakup pilihan 

kata-kata dan infleksi (perubahan nada suara) untuk menyampaikan 

maksud/pengertian yang benar pada tatanan yang benar. (W.F.Mackey, 

dalam Bygate, 2000: 5). 

 

Kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi 

artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, 

menyampaikan pesan, pikiran, gagasan, dan perasaan (Maidar G. Arsjad dan 

Mukti U.S, 1991: 17). Pendapat ini didukung Tarigan (1990: 5) mengatakan 

bahwa berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia untuk memanfaatkan 

faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik sedemikian 

ekstensif secara luas, sehingga dapat dianggap sebagai alat manusia yang paling 

penting bagi kontrol sosial. 

Kemampuan berbicara sesungguhnya merupakan kemampuan 

menyampaikan pesan melalui bahasa lisan (Widdowson, 1978: 59). Berbicara 

dapat pula dimaknai sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa untuk 

mengekspresikan atau menyampaikan pikiran, gagasan, atau perasaan secara 

lisan. 
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b)  Tujuan Berbicara 

Tujuan utama dari  berbicara adalah berkomunikasi. Untuk dapat 

berkomunikasi dengan baik, pembicara harus mengetahui secara pasti atau 

memahami isi dari pembicaraan. Tujuan lain dari  berbicara dalam proses 

pembelajaran adalah untuk mengembangkan kemampuan  berbicara siswa. Dalam 

hal ini kemampuan berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Siswa diberi 

kebebasan untuk mengungkapkan apa yang merasa pahami dengan bahasa mereka 

sendiri. 

Dalam proses pembelajaran bahasa, kemampuan berbicara siswa 

diutamakan untuk mengungkapkan pendapat dan  perasaan. Pemahaman sebuah 

materi akan dapat terlihat dari hasil akhir evaluasi yaitu siswa mampu 

mengungkapkan pendapat dengan bahasa sendiri.  

 

3.  Kemampuan Membaca 

a)  Pengertian Kemampuan Membaca 

Kemampuan membaca menjadi kemampuan ketiga sekaligus kemampuan 

tingkat tinggi pertama sebelum menulis. Kemampuan membaca baru diperoleh 

setelah kemampuan mendengar. Sebagaimana kemampuan tingkat tinggi tahap 

pertama, membaca menjadi kemampuan yang harus dimiliki dengan baik oleh 

seseorang sebelum masuk ke tahap berikutnya, yaitu kemampuan menulis 

(http://www.indonesiasaran.pengajaranbahasa. byu.edu/htm). 
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Kemampuan membaca merupakan wahana utama yang dapat menjunjung 

martabat suatu bangsa ke kedudukan yang paling tinggi. Untuk mendukung 

pentingnya pendidikan membaca dapat dikutip pernyataan yang berbunyi 

“Readingis the heart of education”. 

       (http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/19wacana.htm-27k-). 

Ada dua tahap penting dalam membaca, tahapan awal adalah tahap 

decoding, yaitu menguraikan dan mengetahui lambang-lambang, kemudian 

memahami hubungan antara yang tercetak pada halaman dan bunyi bahasa itu. 

Tahap kedua adalah tahap pemahaman (comprehensiin). Pada tahap ini sudah ada 

kemungkinan untuk membaca sepotong-sepotong dalam rangka memahami 

bacaan. Pemahaman ini lebih dari sekedar decoding (White, 1997: 22). 

Pendapat senada dengan White mengenai membaca dikemukakan oleh 

Grellet (1986: 3) menyatakan untuk mengerti suatu teks bacaan tidak hanya 

sekedar mengerti apa yang ada, tetapi lebih dalam lagi yakni diperlukan 

pemahaman. 

Pendapat lain disampaikan Davies (1995: xi-1) dengan menyatakan 

membaca pada dasarnya merupakan sebuah proses yang sangat kompleks, yang 

sejak permulaan telah banyak dilakukan studi dan penelitianndari berbagai 

disiplin ilmu yang berbeda. Membaca juga merupakan proses mental atau kognitif 

yang membawa seorang pembaca merespon kesan dari seseorang yang berada 

jauh letaknya dan waktu yang berbeda. 
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Kemampuan membaca adalah sebuah kemampuan tingkat tinggi tahap 

pertama sebelum menulis, membaca merupakan sebuah kemampuan yang 

kompleks yang membutuhkan beberapa tahap dalam melakukan kegiatan ini. 

Tahap pertama dalam membaca adalah tahap mengeja, memahami ejaan, kata 

perkata (tahap decoding) dilanjutkan dengan tahap memahami isi bacaan secara 

menyeluruh yang disebut dengan tahap comprehension. 

 

b)  Tujuan Membaca 

Tujuan dari membaca adalah: (1) untuk mendapatkan informasi, (2) untuk 

mendapatkan petunjuk tentang bagaimana melakukan suatu pekerjaan dengan 

menggunakan sebuah alat dalam  kehidupan sehari-hari, (3) berakting, 

bersandiwara, memainkan permainan, mengerjakan teka-teki, (4) untuk 

melakukan korespondensi, (5) untuk mengetahui kapan, dimana dan untuk apa dia 

berada, (6) untuk bersenang-senang (Rivers dan Mary S. Tempersley, 1978: 187-

188). 

Grellet menyampaikan tujuan dari membaca adalah untuk mencari 

kesenangan dan mencari informasi, untuk memperoleh sesuatu agar dapat 

melakukan sesuatu dengan informasi yang diperolehnya. Lebih lanjut dikatakan 

cara utama dalam menentukan tujuan membaca dipengaruhi oleh teknik yang 

digunakan dalam membaca, yaitu teknik: skimming, scanning, extensive reading, 

dan intensive reading. 
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Tujuan membaca adalah untuk mendapatkan informasi dan untuk 

mencapai kesenangan. Tujuan membaca akan dapat dipenuhi apabila dalam 

membaca dilakukan dengan baik dan benar. Teknik-teknik membaca akan 

mempengaruhi tujuan membaca. Teknik membaca diantaranya adalah: skimming, 

scanning, extensive reading, dan intensive reading. 

 

4.  Kemampuan Menulis  

a)  Pengertian Kemampuan Menulis 

Menulis adalah salah satu dari empat aspek kebahasaan yang harus 

ditempuh oleh siswa dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, selain aspek 

mendengarkan, berbicara, dan aspek membaca. Menulis merupakan suatu 

kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis maka sang 

penulis haruslah terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa dan kosa kata. 

Keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui 

latihan dan praktik yang banyak dan teratur (Henry Guntur Tarigan, 1994: 4). 

Keterampilan menulis merupakan kemampuan yanng kompleks, yang 

menuntut sejumlah pengetahuan dan keterampilan. Untuk menulis sebuah 

karangan yang sederhana pun, secara teknis kita dituntut memenuhi persyaratan 

dasar seperti kalau kita menulis karangan yang rumit. Kita harus memiliki topik, 

membatasinya, mengembangkan gagasan, menyajikannya dalam kalimat dan 

paragraf yang tersusun secara logis dan sebagainya. Meskipun begitu, 

kemampuan tersebut bukanlah semata-mata milik golongan yang berbakat 
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menulis saja. Dengan latihan yang sungguh-sungguh kemampuan itu dapat 

dimiliki oleh siapa saja (Sabarti Akhadiah, dkk, 1996: 2). 

Kekomplekan kegiatan menulis juga dikatakan oleh Bell dan Burnaby 

dalam Nunan (1998: 36) bahwa menulis adalah aktifitas kognitif yang sangat 

kompleks, yang didalam menulis diharuskan menunjukkan kemahiran mengatur 

sejumlah variabel secara bersama. Variabel dalam menulis ada dua tingkat yaitu 

tingkat kalimat dan tingkat luar kalimat. Dalam tingkatan kalimat, variabel 

menulis terdiri dari pengaruh susunan, struktur kalimat, kosa kata, tanda baca, 

ejaan dan susunan huruf. Sedangkan variabel di luar kalimat mencakup 

penyusunan dan penggabungan antarkalimat menjadi sebuah paragraf yang 

kohesif dan koheren. 

Menulis merupakan kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan 

dan menyajikan melalui bahasa tulis (Widyamartaya, 1990: 9). Sedangkan Pujiati 

dan Rahmina berpendapat menulis merupakan kegiatan menyusun atau 

mengorganisasikan buah pikiran, ide atau gagasan dengan menggunakan 

rangkaian kalimat yang logis dan terpadu dalam bahas tulis (1997: 71). 

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan pengertian dari menulis adalah 

sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengungkapkan gagasan atau ide terhadap 

sesuatu hal dalam bentuk tulisan. Keterampilan menulis merupakan salah satu 

aspek kebahasaan yang selalu diberikan dalam proses pembelajaran bahasa 

Indonesia. Dalam proses menulis dibutuhkan keterampilan berbahasa lainnya 
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yaitu keterampilan mendengarkan, berbicara dan membaca guna memperluas 

wawasan sebagai bahan apa saja yang akan ditulisnya. 

Dibandingkan dengan keterampilan berbahasa lainnya, menulis 

merupakan kegiatan keterampilan berbahasa yang paling kompleks dan paling 

sulit. Seorang penulis harus memiliki kemampuan dalam memilih tema, 

mengembangkan tema menjadi kerangka tulisan, mengembangkan tema menjadi 

tulisan lengkap, disamping kemampuan bahasa seperti fonologi, morgologi, 

sintaksis dan leksikon. Kemampuan yang kompleks tersebut berpengaruh pada 

berterima atau tidaknya sebuah tulisan bagi pembacanya. 

Seperti apa yang dikatakan Atar Semi dalam bukunya Menulis Efektif 

bahwa untuk menghasilkan tulisan yang baik, yaitu keterampilan berbahasa, 

keterampilan penyajian, dan keterampilan perwajahan. Keterampilan berbahasa 

mencakup keterampilan menggunakan ejaan, tanda baca, pembentukan kata dan 

penggunaan kalimat yang efektif. Keterampilan penyajian meliputikemampuan 

membentuk dan mengembangkan paragraf, merinci pokok bahasan dan subpokok 

bahasan ke dalam susunan yang sistematis. Keterampilan perwajahan mencakup 

pengaturan tipografi dan pemanfaatan sarana tulis secara efektif dan efesien (1990 

: 10) 

 

b) Tujuan Menulis 

Landasan Program dan Pengembangan dalam pendidikan di Indonesia 

disebutkan tujuan pengajaran menulis di SMP antara lain: (1) siswa mengetahui 
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aturan ejaan dan tanda baca bahasa Indonesia, (2) Siswa mampu 

menyampaikaninformasi secara tertulis, (3) siswa mampu mengungkapkan 

gagasan, pendapat, pengalaman dan pesan-pesan secara tertulis dan tegas, (4) agar 

siswa peka terhadap lingkungan dan mampu mengungkapkan dalam karangan 

baik prosa maupun puisi, (5) siswa memiliki kegemaran menulis untuk 

meningkatkan pengetahuan dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari 

(Depdikbud, 1993: 2-3). 

 Menulis dapat memberikan manfaat antara lain: (1) dengan menulis siswa 

dapat mengenali kemampuan dan potensi diri, (2) melalui kegiatan menulis kita 

dapat mengembangkan berbagai gagasan, (3) dengan menulis akan memaksa kita 

untuk menyerap, mencari, serta menguasai unformasi untuk  memperluas 

wawasan, (4) dapat menjelaskan suatu masalah yang semula masih tersamar, (5) 

dapat berfikir obyektif, (6) dengan menulis kita akan lebih mudah memecahkan 

permasalahan, dengan menganalisis secara tersurat dalam konteks yang lebih 

konkret, (7) dengan menulis mendorong kita untuk belajar secara aktif dan  (8) 

dengan pembiasaan menulis akan membuat kita menjadi berfikir dan berbahasa 

secara tertib (Sabarti Akhadiah, dkk, 1996: 2). 

Hart dan Reinking berpendapat: 

Tujuan umum menulis adalah to inform dan to persuade (Menginformasikan 

dan meyakinkan ). Pendapat ini didukung oleh The Liang Gie (1992: 24) 

bahwa tujuan dari mengarang adalah : (1) memberi informasi, 

memberitahukan sesuatu, dan (2) memberi hiburan, menggerakkan hati. 

Tujuan pembelajaran menulis yang lain adalah agar siswa mampu 
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mengungkapkan gagasan, pendapat, pengalaman, perasaan dan mampu 

menyampaikan informasi secara tertulis serta memiliki kegemaran menulis 

untuk meningkatkan pengetahuan dan memanfaatkannya untuk kegiatan 

sehari-hari (Depdikbud, 1993: 21-22). 

 

Secara umum dapat dikatakan disini bahwa tujuan seseorang menulis 

adalah untuk mengungkapkan apa ada dalam pikirannya dalam bentuk bahasa 

tulis. Tujuan dari penulis ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca 

tentang apa  yang ditulisnya dan bertujuan mempengaruhi pembaca atas apa yang 

ditulisnya. Jenis berdasarkan tujuannya ada lima. Masing-masing jenis tersebut 

berbeda satu sama lain. Misalnya, jenis tulisan yang bertujuan memberitahukan 

(wacana informatif), bertujuan menyakinkan wacana persuatif, bertujuan 

menghibur adalah wacana kesastraan, dan wacana ekspresif (Tarigan, 1986: 23-

24). Sedang Abdul Rani dkk, mengistilahkan wacana berdasarkan tujuan adalah 

sebagai berikut: (1) wacana deskripsi bertujuan memaparkan, (2) wacana 

eksposisi bertujuan menerangkan, (3) wacana argumentasi bertujuan 

mempengaruhi pembaca akan pendapatnya, (4) wacana persuasi bertujuan 

melakukan atau membeli apa yang ditulisnya dan (5) wacana narasi bertujuan 

menceritakan sesuatu (2006: 37-46). 
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4. Hakikat Evaluasi Pembelajaran 

a. Pengertian Evaluasi 

Sebuah proses pembelajaran dikatakan berhasil atau tidak setelah 

dilakukan evaluasi terhadap pembelajaran tersebut. Evaluasi di sini sinonim dan 

dipakai secara bergantian dengan istilah penilaian. Evaluasi atau penilaian dapat 

diartikan sebagai suatu proses untuk mengukur kadar pencapaian tujuan. 

Pengertian ini sesuai apa yang dikemukakan Tuckman (1975: 12), yang 

mengartikan penilaian sebagai proses untuk mengetahui (menguji) apakah suatu 

kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan 

atau kriteria yang ditentukan (Burhan Nurgiyantoro, 2001: 5). 

Pendapat senada dikemukakan Nana Sudjana (2006: 3) penilaian adalah 

proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan 

suatu kriteria tertentu. Penilian hasil belajar adalah proses pemberian nilai 

terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan  kriteria tertentu. Penilaian 

proses belajar adalah suatu upaya memberi nilai terhadap kegiatan belajar-

mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam mencapai tujuan-tujuan 

pengajaran. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat dikemukan evaluasi atau penilaian 

adalah suatu kegiatan pengukuran keberhasilan terhadap sebuah pembelajaran. 

Evaluasi pembelajaran bahasa yang paling tepat dilakukan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan suatu pembelajaran adalah evaluasi proses dan evaluasi 
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hasil. Evaluasi proses dilakukan pada saat terjadi proses belajar-mengajar siswa, 

sedang evaluasi hasil dilakukan pada akhir pembelajaran. 

 

b. Tujuan dan Fungsi Evaluasi 

Beberapa tujuan dan fungsi evaluasi menurut Burhan Nurgiyantoro 

(2001: 15-17) adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui seberapa jauh tujuan-tujuan pendidikan yang telah 

diterapkan  itu dapat dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan.  

2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan kita terhadap tingkah laku hasil 

belajar  siswa. 

3. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bidang-bidang atau topik-topik 

tertentu.  

4. Untuk menentukan layak tidaknya seorang siswa dinaikkan ke tingkat di 

atasnya atau dinyatakan lulus dari tingkat pendidikan yang ditempuhnya. 

Dengan kata lain, penilaian juga berfungsi untuk meramalkan kemampuan 

siswa pada masa mendatang. 

5. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan. 

Fungsi penilaian adalah: (a) alat untuk mengetahui tercapai-tidaknya 

tujuan instruksional, (b) umpan balik bagi perbaikan proses belajar-mengajar, (c) 

dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada orang tuanya. 
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Sedangkan tujuan penilaian adalah: (a) mendeskripsikan kecakapan belajar siswa 

sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya  dalam berbagai bidang 

studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya, (b) mengetahui keberhasilan proses 

pendidikan dan pengajaran di sekolah, (c) menentukan tindak lanjut hasil 

penilaia, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan, (d) memberikan 

pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

(Nana Sudjana, 2006: 3-4). 

B.  Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap, gejala yang 

menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan 

pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan  argumentasi 

kita dalam merumuskan hipotesis (Badan Penelitian dan Pengembangan, 2000:3). 

Yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya 

kemampuan berbahasa siswa kelas VIII A SMPN 17 Surakarta tahun pelajaran 

2007/2008. Rendahnya kemampuan berbahasa siswa kelas VIII dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya adalah: (a) kurang minat belajar siswa pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia, (b) kurangnya fasilitas pendukung dan media 

pembelajaran yang minim menjadikan pembelajaran  kurang menarik dan (c) model 

pembelajaran yang masih berpusat pada guru, siswa kurang diberi kesempatan untuk 

mengembangkan keterampilan. Dari beberapa faktor ini menyebabkan proses 

pembelajaran tidak maksimal sehingga kemampuan berbahasa Indonesia di kelas ini 

menjadi rendah. 
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Berdasar pada prinsip pembelajaran bahwa sebuah pembelajaran akan 

menjadi  mudah apabila disampaikan dengan menarik. Salah satu cara menjadikan 

sebuah pembelajaran menjadi menarik adalah dengan memadukan empat kemampuan 

berbahasa yang ada dalam sebuah pembelajaran yang terpadu dan variatif. Guru dapat 

memadukan kemampuan berbahasa sesuai tema dan pembelajaran diusahakan 

berpusat pada siswa, guru hanya mengarahkan memberi bimbingan apabila 

dibutuhkan. Media pembelajaran dan fasilitas yang minim bukan menjadikan kendala 

utama dalam sebuah pembelajaran asalkan pembelajaran itu dilakukan secara menarik 

dan terkoordinasi dengan baik. Pembelajaran yang menarik dan berpusat pada siswa 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga meningkatkan kemampuan 

belajar siswa. 

Kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

 

     Gambar 1: Kerangka Berpikir 
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C. Hipotesis Tindakan 

Berdasar kerangka berpikir di atas dapat diajukan hipotesis tindakan bahwa: 

1.    Proses pembelajaran dengan pendekatan integratif mampu meningkatkan 

kemampuan berbahasa Indonesia siswa kelas VIII A SMPN 17 Surakarta. 

2. Peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia dengan pendekatan integratif pada 

siswa kelas VIII A SMPN 17 Surakarta melalui beberapa siklus, indikator 

keberhasilan terjadi pada siklus 4. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 8 bulan dengan pembagian waktu sebagai 

berikut : bulan Oktober 2007 dilakukan menulis proposal dan persiapan penelitian 

sampai bulan November dan pelaksanaan penelitian dilakukan pada waktu 

semester genap tahun pelajaran 2007/2008 selama (enam) 6 bulan, yaitu mulai 

bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2008. 

 

2. Tempat Penelitian 

Tempat atau lokasi penelitian ini di SMPN 17 Surakarta. Pemilihan lokasi 

ini dengan pertimbangan bahwa sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang 

masih membutuhkan perkembangan dalam meningkatkan proses pembelajaran 

guna mencapai tujuan dari pembelajaran nasional. 

Di samping itu letak geografis sekolah yang strategis, dekat dengan jalan 

utama jalan raya Ahmad Yani Surakarta memudahkan peneliti untuk menjangkau 

sekolah ini. Kurangnya kemampuan dalam proses pembelajaran banyak 

dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga siswa yang kurang mampu sehingga 

menghambat peningkatan mutu pembelajaran yang akan dilakukan menjadi 

tantangan tersendiri dalam penelitian ini nantinya. 

 

 

37 
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B. Strategi Penelitian 

Sebagaimana diuraikan bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan berbahasa siswa yang terjadi setelah dilakukan 

proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan integratif dalam proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif tepatnya penelitian tindakan (participatory action research). Penelitian 

tindakan partisipasif adalah kegiatan yang dilakukan sebagai tindakan penelitian 

secara langsung bersumber dari subjek yang diteliti. Artinya kekhususan kondisi 

dengan karakteristiknya dan semua kebutuhan, keinginan subjek yang diteliti menjadi 

inti kegiatan ini (Sutopo, 2006: 37). 

Berdasarkan pada jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian tindakan 

partisipasif maka strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

melibatkan secara perspektif subjek kajian penelitian ini yaitu SMPN 17 Surakarta, 

guru, dan faktor pendukung lainnya. Disini peneliti hanya sebagai motivator dan 

pendamping atau fasilitator bagi berlangsungnya kegiatan tesebut. Subjek yang 

menjadi sasaran tindakan pengembangan berada dalam posisi pelaku proses 

pengalaman pembelajaran, dengan merancang tindakan, dan wajib merasa memiliki 

program pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan (Sutopo, 2006: 37) 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa informasi-informasi tentang : 

a Kurangnya kemampuan berbahasa siswa kelas VIII A SMPN 17 Surakarta 

diperngaruhi oleh kurangnya kemampuan memahami materi yang diajarkan. 

b Faktor-faktor yang mengakibatkan kurangnya kemampuan berbahasa siswa 

kelas VIII A  SMPN 17 Surakarta. 

c Upaya yang harus dilakukan guna meningkatkan kemampuan berbahasa siswa 

kelas VIII A SMPN 17 Surakarta. 

d Kurangnya penerapan pendekatan integratif dalam proses pembelajaran 

karena faktor guru kurang memahami  kelebihan dari pendekatan ini. 

  

2. Sumber Data 

Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini antara lain berupa : 

a Informan, yaitu orang yang memberi informasi sebagai data untuk penelitian, 

meliputi : Kepala sekolah, guru bidang studi bahasa Indonesia, dan para siswa 

SMPN 17 Surakarta  khususnya siswa kelas VIII A sebagai sumber data 

penelitian. 

b Tempat dan peristiwa, yaitu tempat para informan melakukan kegiatan 

pembelajaran yaitu SMPN 17 Surakarta, tepatnya di kelas VIII A. 
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c Dokumen, dalam hal ini bahan tertulis yang dijadikan sumber data berupa 

tulisan siswa yang menunjang kemampuan menulis siswa dan hasil tes 

kemampuan menulis siswa. 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi teknik: wawancara, 

observasi langsung berperan pasif dan teknik pencatatan dokumen. 

1. Wawancara Mendalam 

Wawancara dikalukan secara terbuka oleh peneliti dengan narasumber atau 

informan berkisar tentang peningkatan kemampuan berbahasa siswa di SMPN 17 

Surakarta dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan 

kemampuan berbahasa siswa tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan Sutopo 

bahwa sumber data yang paling penting dalam penelitian kualitatif adalah berupa 

manusia yang dalam posisi sebagai narasumber atau informan. Untuk 

mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara, 

yang dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk wawancara mendalam 

(Sutopo, 2006: 68). 

2. Observasi Berperan Aktif 

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang 

berupa peristiwa, aktivitas, perilaku, tempat atau lokasi dan benda, serta rekaman 

gambar (Sutopo, 2006: 75). Penelitian ini juga menggunakan teknik observasi 
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langsung ke lapangan dan berperan pasif yaitu peneliti mengamati dan menggali 

informasi mengenai perilaku lingkungan penelitian menurut kondisi yang 

sebenarnya. 

3. Dokumen 

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki 

posisi penting dalam penelitian kualitatif. Terutama bila sasaran kajian mengarah 

pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang 

sanngat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti. 

Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah evaluasi hasil belajar yang 

menunjukkan kurangnya kemampuan berbahasa siswa dalam pelajaran bahasa 

Indonesia. 

  

E. Validitas Data 

Untuk mengukur validitas atau keabsahan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan pengamatan dan trianggulasi data. Hal ini dimaksudkan agar data penelitian 

benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Seperti apa yang dikemukakan Sutopo 

dalam bukunya, bahwa data yang telah berhasil digali di lapangan studi, dikumpulkan 

dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan bukan hanya untuk 

kedalaman dan kemantapannya tetapi juga bagi kemantapan dan kebenarannya 

(Sutopo,2006: 91). 
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1. Trianggulasi Data/Sumber 

Dalam penelitian ini validitas data yang dilakukan dengan menggunakan metode 

teknik trianggulasi data yaitu menggunakan berbagai sumber data yang tersedia 

guna kelengkapan penelitian ini. Atau data yang sama atau sejenis, akan lebih 

mantap kebenarannya bila mana dibandingnya dengan data sejenis yang diperoleh 

sumber lain. 

 

2. Pengamatan 

Penelitian ini terfokus pada peningkatan kemampuan berbahasa pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas VIII A SMPN 17 Surakarta dengan 

dilakukannya pengamatan secara rutin oleh peneliti kepada informan guna 

memperoleh keabsahan data. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunkan metode analisis model 

interaktif dalam menganalisis datanya. Analisis data secara interaktif ada tiga 

komponen penting yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut dilakukan oleh peneliti secara 

interaktif. Langkah-langkah teknis analasisi data sebagai berikut : 
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Gambar 2: Model Analisis Milles dan Huberman (1992:20) 

 

G. Prosedur Penelitian 

Berdasar pada tinjauan pustaka dan landasan teori yang telah dkemukakan di 

depan maka PTK yang akan peneliti lakukan berdasar pada 3 tahap yang akan peneliti 

lalui. Setiap tahap mempunyai persiapan dan rancangan yang berbeda. Masing-

masing tahap akan peneliti uraikan secara rinci sebagai berikut: 

Tahap 1 

Dari pengamatan yang dilakukan peneliti, ditemukan adanya 

ketidakoptimalan proses pembelajaran yang terjadi dalam kelas VIII A Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 17 Surakarta yang selanjutnya penulis singkat SMPN 17 

Surakarta, khususnya sub bidang kajian aspek kemampuan berbahasa Indonesia  

dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Rendahnya kemampuan berbahasa siswa 

dikelas ini dapat dilihat pada rendahnya nilai evaluasi kemampuan berbahasa siswa 

kelas VIII A SMPN 17 Surakarta pada semester pertama. Proses pembelajaran yang 

baik mengintegrasikan semua kemampuan berbahasa yang ada.  Sehingga berakibat  

2. Penyajian data 

3. Penarikan  
kesimpulan/ferivikasi 

Pengumpulan data 

1. Reduksi data 
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apabila terjadi rendahnya nilai kemampuan berbahasa satu pada  siswa akan 

berpengaruh pada  kemampuan berbahasa lainnya. 

Berdasar pada pengamatan yang dilakukan kurangnya kemampuan 

berbahasa siswa kelas VIII A SMPN 17 Surakarta dipengaruhi oleh kurangnya 

integrasi antaraspek kebahasaan dalam proses pembelajaran. Sehingga dalam 

penelitian ini akan dilakukan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan semua 

aspek kebahasaan yang ada secara merata, dengan harapan setelah dilakukan proses 

pembelajaran secara integratif, pembelajaran bahasa Indonesia lebih menarik dan 

akhirnya terjadi peningkatan kemampuan berbahasa pada siswa kelas VIII A. 

Tahap 2 

Tahap 2 merupakan tahap perencanaan, dalam tahap ini akan diuraikan 

langkah-langkah yang akan peneliti tempuh dalam melakukan penelitian ini nantinya. 

Sehingga dalam tahap ini diuraikan pula beberapa siklus tindakan perlakuan dalam 

proses pembelajaran sebagai usaha peningkatan kemampuan berbahasa siswa kelas 

VIII A SMPN 17 Surakarta. 

Peneliti bekerja sama dengan guru bidang studi untuk melakukan sebuah 

tindakan pembaharuan dalam proses pembelajaran berikutnya  dengan menggunakan 

metode pendekatan integratif. Pendekatan integratif peneliti nilai paling tepat 

digunakan dalam proses pembelajaran peningkatan kemampuan berbahasa siswa 

karena, dari wawancara yang peneliti lakukan dengan guru bidang studi bahasa 

Indonesia, pendekatan integratif meskipun telah dikenal oleh guru tetapi pada 
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praktiknya mereka belum faham atau belum menguasai sepenuhnya, sehingga 

pelaksanan  pendekatan ini menjadi tidak maksimal. 

Telah dikemukakan dalam landasan teori diatas bahwa pendekatan integratif 

adalah sebuah pendekatan yang menggunakan cara menyatukan, menghubungkan 

atau mengkaitkan satu bidang bahasan dengan bidang bahasan lainnya. Dalam hal ini 

adalah menyatukan atau mengkaitkan bidang bahasan kemampuan berbahasa satu  

dengan kemampuan berbahasa lainnya, yaitu kemampuan mendengarkan, berbicara, 

membaca dan menulis, dimana keempat bahasan ini memang tidak dapat dipisah 

secara konkret. 

Peningkatan kemampuan berbahasa siswa kelas VIII A SMPN 17 Surakarta 

dengan pendekatan integratif dalam pelaksanaan tindakan nantinya akan dilakukan 

menjadi beberapa siklus, di mana dalam setiap siklus tercakup 4 kegiatan, yaitu (1) 

perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi dan intepretasi, dan (4) analisis dan 

refleksi. Tindakan akan diberhentikan apabila diketahui adanya peningkatan 

kemampuan berbahasa siswa kelas VIII A SMPN 17 Surakarta, sehingga terjadi 

peningkatan kualitas pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

optimal. 

Yang menjadi tolak keberhasilan setiap siklus adalah tercapainya indikator-

indikator : (1) meningkatnya kemampuan berbahasa siswa dengan adanya 

peningkatan kemampuan siswa dalam aspek mendengarkan, berbicara, membaca dan 

menulisnya, (2) meningkatnya prestasi belajar siswa dengan adanya peningkatan nilai 

evaluasi belajar siswa. Kaitan logis antara ketercapaian indikator dengan keberhasilan 
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penelitian adalah semakin tinggi ketercapaian indikator berarti semakin tinggi tingkat 

kemampuan berbahasa siswanya. 

Rencana dan Prosedur Penelitian Tahap 2 

a. Setting Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMPN 17 Surakarta dengan subjek penelitian kelas 

VIII A dengan pertimbangan kelas VIII yang ada, kelas VIII A memiliki kemampuan 

berbahasa paling rendah diantara kelas lain, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 

nilai –nilai dibawah standar pada beberapa siswa kelas VIII A pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia. Faktor minimnya fasilitas kelas dan kesalahan dalam proses 

pembelajaran dalam hal  ini kurang tepatnya pendekatan pembelajaran yang 

dilakukan guru menjadi kendala terbesar dalam rendahnya kemampuan berbahasa 

siswa di kelas VIII A SMPN 17 Surakarta. 

Dalam penelitian tindakan ini, peneliti merancangkan jangka waktu 

penelitian secara keseluruhan adalah 8 bulan, dihitung dari waktu observasi atau 

pengamatan selama 2 bulan, dan pelaksanaan tindakan penelitian 5 bulan (semester 

genap) tahun pelajaran 2007/2008. 

 

b.  Prosedur Penelitian 

Tahap 2 memuat beberapa tingkatan tindakan yang akan dilakukan dalam 

penelitian. Adapun tindakan-tindakan itu mencakup: (a) persiapan, (b) aplikasi atau 

pelaksanaan, (c) observasi atau pengamatan dan (d) analisis dan refleksi. Adapun 

masing-masing tahap ini akan dibahas secara rinci sebagai berikut: 
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1. Tahap Persiapan Tindakan 

Persiapan PTK ini dilakukan peneliti dibantu oleh guru bidang studi bahasa 

Indonesia kelas VIII A dibawah pengawasan Kepala Sekolah. Peneliti mengambil 

kesimpulan rendahnya kemampuan  berbahasa kelas VIII A SMPN 17 Surakarta 

berdasarkan penjajakan yang telah peneliti lakukan bersama guru bidang studi dengan 

melakukan kegiatan sebagai berikut: 

1.  Menjajaki kemampuan berbahasa siswa kelas VIII A SMPN 17 Surakarta dengan 

memberikan tes kemampuan berbahasa dari beberapa aspek dilakukan secara 

terpisah (belum dilakukan pengintegrasian antaraspek). 

2. Mengidentifikasi hasil tes kemampuan berbahasa siswa. Ditemukan kesalahan-

kesalahan dalam setiap aspek kebahasa yang ada. 

3. Membenahi hasil tes dan dilakukan diskusi bersama siswa untuk membahas hasil 

tes disertai pembenarannya. 

4. Mengadakan diskusi dengan beberapa guru bidang studi untuk mendapatkan 

masukan dan memberi pertimbangan kepada peneliti dan guru bidang studi bahas 

Indonesia kelas VIII A untuk melakukan perbaikan. 

5. Memberikan tugas ulang sebagai langkah perbaikan kepada siswa dan dijadikan 

tolak ukur dalam penelitian yang dilakukan. 

 

2. Tahap Aplikasi Tindakan 

Telah diungkapkan dalam kerangka berfikir diatas bahwa PTK  yang akan 

dilakukan oleh peneliti dan guru bidang studi dalam proses pembelajaran nanti akan 

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



 48 

menggunakan pendekatan integratif dengan semua kemampuan bahasa yang ada, 

yaitu kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Dalam 

pelaksanaan tindakan nantinya akan dilakukan menjadi beberapa siklus dimana setiap 

siklus mencakup 4 kegiatan, yaitu (1) perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) observasi 

dan intepretasi, dan (4) analisis dan refleksi (Mc Niff, 1992 :22-24).  

Tindakan akan diberhentikan apabila diketahui adanya peningkatan 

kemampuan berbahasa siswa kelas VIII A SMPN 17 Surakarta, sehingga terjadi 

peningkatan kualitas pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

optimal. Yang menjadi tolak keberhasilan setiap siklus adalah tercapainya indikator-

indikator : (1) meningkatnya kemampuan berbahasa siswa dengan adanya 

peningkatan kemampuan siswa dalam aspek mendengarkan, berbicara, membaca dan 

menulisnya, (2) meningkatnya prestasi belajar siswa dengan adanya peningkatan nilai 

evaluasi belajar siswa. Kaitan logis antara ketercapaian indikator dengan keberhasilan 

penelitian adalah semakin tinggi ketercapaian indikator berarti semakin tinggi tingkat 

kemampuan berbahasa siswanya. 

 

Prosedur Penelitian yang Ditempuh 

Siklus1 

a. Tahap perencanaan 

1. Guru memberi apresiasi tentang kebiasaan siswa kelas VIII A berdasarkan 

pengalaman sehari-hari dalam proses pembelajaran sebelumnya yang 

berkaitan dengan proses belajar mengajar mata pelajaran  bahasa Indonesia 
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sebagai gambaran penulis untuk menentukan pemilihan pendekatan yang tepat 

dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. 

2. Peneliti bersama guru bidang studi bahasa Indonesia dibawah pengarahan 

kepala sekolah merancang pembelajaran yang tepat bidang aspek kemampuan 

berbahasa pada siswa  kelas VIII A yaitu dengan pendekatan integratif. 

3. Guru menjelaskan materi pelajaran yang diajarkan dengan menggunakan 

pendekatan integratif dalam meningkatkan kemampuan berbahasa siswa 

beserta contoh-contoh hasil belajar dan hasil evaluasi belajar siswa yang 

kurang baik untuk dilakukan perbaikan-perbaikan agar siswa dapat 

mempraktikkan secara langsung. 

4. Siswa diberi tugas secara seimbang semua aspek kebahasaan yang 

dipelajari. 

5. Siswa menuliskan kesulitan apa saja yang mereka temui dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan guru dengan cara membacanya di depan kelas. 

6. Guru dan siswa membahas kesulitan-kesulitan yang ditemui siswa dan 

membahas pemecahan masalah dari kesulitan yang mereka temui. 

7. Guru mengumpulkan hasil pekerjaan siswa untuk dievaluasi dan dianalisis 

sebagai bahan pertimbangan tingkat keberhasilan dalam siklus pertama. 

8. Guru membuat silabi dan rencana pembelajaran (RP) untuk 8 minggu atau 

setengah semester. 

9.  Peneliti dan guru studi bahasa Indonesia membuat media pembelajaran 

berupa bahan atau materi  yang sesuai dengan tema pembelajaran dan bahan 
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itu diharapkan mampu mengarahkan siswa bagaimana cara meningkatkkan 

kemampuan siswa kelas VIII A dengan menggunakan pendekatan integratif 

dalam memudahkan pengajaran dalam proses pembelajaran kemampuan 

menulis, beserta contoh-contoh hasil tulisan dari beberapa siswa yang 

kurang baik, sedang dan bagus sebagai hasil pekerjaan siswa saat dilakukan 

perencanaan tindakan sebelumnya untuk dilakukan perbaikan, pembenaran 

dan penilaian. 

 

b. Tahap Pelaksanaan 

Dilakukan berdasarkan skenario pembelajaran yang telah dibuat peneliti,  

disetujui oleh guru bidang studi dengan membuat rencana pembelajaran (RP) dan 

silabi yang telah disetujui oleh kepala sekolah, yaitu dilakukan 3 kali siklus dengan 

masing-masing siklus 4 pertemuan atau tatap muka dengan masing-masing 

pertemuan 2 x 40 menit. Siklus pertama mulai dijalankan oleh guru bidang studi 

dengan melakukan pengajaran tentang bagaimana cara meningkatkan kemampuan 

berbahasa siswa dengan pendekatan integratif dengan media yang telah disiapkan. 

Siswa diberi tugas  mempraktikkan apa yang telah diajarkan guru dan 

membacakannya di depan kelas (diwakilkan kepada beberapa siswa saja). 

 

c. Tahap Observasi/ pengamatan 

Dilakukan oleh peneliti dibantu kepala sekolah dengan mengamati proses 

pembelajaran yang berlangsung atau yang dilakukan oleh guru dan siswa dikelas. 
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Observasi dilakukan berdasar pada kriteria-kriteria yang telah disiapkan oleh peneliti. 

Pengamatan hendaknya tidak dilakukan di dalam kelas (langsung) untuk menghindari 

ketidakwajaran proses pembelajaran yang terjadi, jadi dalam penelitian ini, peneliti 

hanya mengikuti proses pembelajaran di luar kelas. Untuk menambah kesahihkan 

data yang diambil peneliti dalam observasi, peneliti dibantu kepala sekolah 

mengadakan wawancara dengan beberapa siswa terhadap proses pembelajaran yang 

baru saja mereka lakukan. Jadi dalam tahap observasi ini sebenarnya berlangsung 

sama atau berbarengan  dengan tahap pelaksanaan. 

 

d. Tahap Analisis dan Refleksi 

Pada tahap ini dilakukan oleh peneliti, guru bidang studi dan kepala sekolah. 

Peneliti dan guru dibawah pengarahan kepala sekolah menganalisis hasil pekerjaan 

siswa, hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada 

beberapa siswa. Dari cara ini dapat dikatakan bahwa analisis atau refleksi dilakukan 

terhadap proses pembelajaran dan hasil pembelajaran tersebut. Berdasar hasil analisis 

dan refleksi yang dilakukan dapat diketahui bagian-bagian apa saja yang telah 

menunjukkan hasil adanya peningkatan kemampuan berbahasa siswa, dan bagian-

bagian mana yang belum mengalami peningkatan kemampuan berbahasa siswa 

sehingga dapat dilakukan tindakan ulang pada siklus berikutnya agar target yang 

diharapkan peneliti dapat terpenuhi semua atau peningkatan kualitas pembelajaran 

kemampuan berbahasa siswa. 
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Kualitas proses pembelajaran dinyatakan mengalami peningkatan atau 

perbaikan apabila ditemukan banyak siswa yang mengalami ketertarikan dan 

termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam 

kelas. Motivasi mempengaruhi kelancaran sebuah proses pembelajaran dan 

mempengaruhi peningkatan hasil belajar, yang dapat dilihat dalam naiknya nilai dari 

evaluasi yang dilakukan oleh guru dan peneliti. 

Kriteria tercapainya indikator penelitian, dibuat dan ditentukan sendiri oleh 

peneliti dan guru. Indikator peneliti ini dapat dikatakan tercapai apabila ditemukan 

jawaban atas pertanyaan yang telah dibuat peneliti sebagai berikut : 

1. Sudah adakah peningkatan kemampuan berbahasa siswa dengan pendekatan 

integratif berdasarkan tingkat kesulitan yang dialami? Peningkatan kemampuan 

berbahasa siswa telah terjadi dalam proses pembelajaran dengan pendekatan 

integratif. Yaitu dengan bertambahnya pemahaman siswa tentang semua aspek 

kebahasaan yang dipelajari di kelas. 

2. Sudah adakah peningkatan kemampuan berbahasa siswa dengan pendekatan 

integratif berdasar pada naiknya jumlah nilai hasil evaluasi? Peningkatan 

kemampuan berbahasa siswa terjadi dalam proses pembelajaran dengan 

pendekatan integratif, ditandai dengan meningkatnya nilai-nilai hasil evaluasi 

yang dilakukan guru dan peneliti. 

Dalam peningkatan kemampuan berbahasa siswa dengan pendekatan 

integratif ini, antara siklus satu dengan siklus berikutnya berbeda-beda. Dalam siklus 

pertama, keberhasilan peningkatan kemampuan berbahasa siswa lebih sedikit 
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dibanding siklus kedua, demikian pula sebaliknya siklus kedua lebih sedikit tingkat 

keberhasilannya dibanding siklus ke 3. 

Dan penelitian direncanakan berakhir pada siklus ketiga dengan anggapan 

pada siklus ini telah tercapai target yang diharapkan oleh peneliti yaitu tercapainya 

peningkatan pembelajaran siswa dalam bidang kemampuan berbahasa. Hal ini juga 

disesuaikan dengan skenario dan silabi yang telah dibuat guru bidang studi bahasa 

Indonesia. 

 

Siklus 2 dan 3 

Setelah diketahui belum terjadi hasil yang maksimal dalam peningkatan 

kemampuan berbahasa siswa kelas VIII A SMPN 17 Surakarta penelitian tindakan 

yang dilakukan siklus pertama, sehingga diperlukan tindakan ulang dalam siklus 

berikutnya. Pada siklus 2 perencanaan tindakan bertolak dari hasil yang diperoleh 

dari siklus pertama dengan tujuan sebagai langkah perbaikan dari siklus pertama yang 

telah dilakukan. 

Karena dalam siklus pertama tujuan peningkatan kemampuan berbahasa siswa 

belum maksimal, maka tugas-tugas yang dilakukan dalam siklus pertama dikoreksi 

dan dicari kesalahannya, dilakukan perbaikan dan dikembalikan kepada siswa sebagai 

bahan pembelajaran dalam siklus berikutnya. Dari sinilah siklus kedua dimulai 

dengan prosedur yang sama seperti pada siklus pertama. 

Perulangan yang akan dilakukakan kembali sampai pada tingkat keberhasilan 

seperti apa yang diharapkan oleh peneliti yaitu terjadi peningkatan kualitas 
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pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan berbahasa siswa kelas VIII A SMPN 

17 Surakarta. Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti mentargetkan 4 kali 

tindakan dalam setiap siklus dan dilakukan 3 kali siklus dalam proses pembelajaran 

kemampuan berbahasa siswa kelas VIII A SMPN 17 Surakarta, sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang telah disepakati antara peneliti dengan guru bidang studi 

bahasa Indonesia. 

 

Tahap 3 

Dalam tahap ini peneliti melakukan apa yang disebut dengan  membuat 

laporan. Setelah melakukan Penelitian Tindakan Kelas  dengan menggunakan 

pendekatan integratif dalam proses pembelajaran  secara berulang di kelas, peneliti 

menemukan adanya peningkatan kemampuan berbahasa dari diri siswa kelas VIII A 

SMPN 17 Surakarta. 

Terjadi peningkatan kemampuan berbahasa siswa kelas VIII A berdasar pada 

keberhasilan setiap siklus yang dilakukan sehingga ditemukan kesimpulan 

tercapainya indikator-indikator (1) meningkatnya kemampuan berbahasa siswa 

dengan adanya peningkatan kemampuan siswa dalam aspek mendengarkan, 

berbicara, membaca dan menulisnya, (2) meningkatnya prestasi belajar siswa dengan 

adanya peningkatan nilai evaluasi belajar siswa. Kaitan logis antara ketercapaian 

indikator dengan keberhasilan penelitian adalah semakin tinggi ketercapaian indikator 

berarti semakin tinggi tingkat kemampuan berbahasa siswanya. 
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Setelah beberapa siklus tindakan dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan 

adanya peningkatan kemampuan berbahasa pada siswa kelas VIII A SMPN 17 

Surakarta ini dan menganggap telah terjadi peningkatan kualitas pembelajaran 

integratif, kemudian langkah yang harus dilakukan peneliti adalah membuat laporan 

berdasar pada hasil penelitian dan siklus kerja yang telah penulis lakukan. Laporan 

dibuat untuk dipertanggungjawabkan kepada instansi dan kepada bidang keilmuan 

supaya penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa, guru bidang studi bahasa 

Indonesia dan masyarakat umum.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Latar 

Sebelum dilaporkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri selanjutnya disingkat SMPN 17 Surakarta pada siswa 

kelas VIII A tahun pelajaran 2007/2008, terlebih dahulu diuraikan tentang kondisi 

profil dari sekolah yang diteliti. SMPN 17 Surakarta merupakan salah satu Calon 

SMP Standar Nasional (SSN) tahun 2008, No. Statistik sekolah 201036105017, tipe 

sekolah B, beralamat di Jalan Jendral A. Yani Sumber Banjarsari Surakarta dengan 

nomor telepon 0271 717520, nilai akreditasi sekolah A. 

SMPN 17 Surakarta dipimpin oleh seorang kepala sekolah bernama Drs. Joko 

Slameto, berusia 46 tahun, pendidikan akhir S1 dengan masa kerja 19 tahun. Kepala 

sekolah dibantu oleh seorang wakil kepala sekolah bernama Sudjio, B.A, berusia 53 

tahun, pendidikan terakhir Sarjana Muda dengan masa kerja 29 tahun. SMPN 17 

Surakarta merupakan salah satu dari 27 sekolah negeri di Surakarta dan menjadi salah 

satu sekolah plus khususnya kelas VII dan VIII. Sekolah plus adalah sekolah dengan 

fasilitas biaya pemerintah sehingga sekolah tidak memungut biaya apapun. Bahkan 

kebutuhan siswa dalam  satu tahun seperti alat tulis, buku, sepatu, tas dan seragam 

sekolah dibiayai oleh pemerintah.  Sehingga dua tahun terakhir ini, peminat terhadap 

sekolah ini melimpah. 

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan kondisi  sosial ekonomi rata-rata 

orang tua siswa di sekolah ini. Berdasar data yang ada, kondisi sosial ekonomi orang 
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tua PNS : 5, 25%, TNI : 0,99%, petani : 1,84%, swasta : 39,08%, perangkat desa : 

0,56%, pedagang : 12,62%, buruh 39,20% dan pensiun 0,42%. Data di atas 

berpengaruh pula pada kondisi dan vasilitas sekolah dalam melengkapi keperluan 

proses pembelajaran di kelas yang berpengaruh pula pada kemampuan siswa dalam 

mengikuti pelajaran. Karena kondisi orang tua siswa yang rata-rata menengah ke 

bawah, sehingga sangat tidak memungkinkan sekolah membebani orang tua siswa 

dengan biaya-biaya  ekstra dalam menunjang keberasilan pembelajaran siswa, seperti 

kurangnya fasilitas buku penunjang yang dapat dilihat dari data perpustakaan sekolah 

ini berjumlah 12.735 dengan penjabaran  9.280 kondisi baik dan 3.455 kondisi rusak. 

Menurut kepala sekolah sangat sulit meminta bantuan pendidikan kepada orang tua 

siswa dengan kondisi sosial ekonomi yang rata-rata mempunyai penghasilan antara 

Rp. 500.000;00 sampai dengan Rp. 1.000.000;00 per bulan. Sehingga kendala utama 

dalam peningkatan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran adalah kurangnya 

fasilitas belajar mengajar. Namun demikian kepala sekolah berpendapat dengan 

keadaan yang seadanya, proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan 

maksimal karena keprofesionalan guru-guru yang ada (HW No. 01). 

SMPN 17 Surakarta memiliki guru berjumlah 50 orang dengan rincian tingkat 

pendidikan sebagai berikut :  S2 : 1 orang, S1 : 35 orang, D3 : 9 orang, D2 : 3 orang 

dan D1 : 2 orang. Dari data yang ada, kepala sekolah berpendapat bahwa kebutuhan 

guru di sekolah sudah mencukupi dan dengan pengalaman kerja yang rata-rata sudah 

tinggi menjadikan satu nilai plus dalam peningkatan kemampuan belajar siswa. 

Beliau berpendapat, berdasar pengalaman yang ada, kemampuan guru yang memiliki 
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masa kerja lama atau pengalaman kerja yang tinggi lebih mudah dalam melakukan 

adaptasi dengan siswa yang berpengaruh pula dalam kemaksimalan proses belajar 

mengajar di kelas (HW No. 01).  

Berdasar data profil sekolah menyatakan guru bahasa Indonesia berjumlah 7 

dengan latar belakang pendidikan Sarjana Muda berjumlah 2 orang dan S1 atau D4 

berjumlah 5 orang.  Kepala sekolah berpendapat guru bahasa Indonesia sudah 

dianggap cukup dan memenuhi target kebutuhan guru bidang studi, sesuai dengan 

ketentuan kurikulum KTSP yang menganjurkan guru mencapai 24 jam mengajar 

dalam 1 minggu. Dari latar belakang pendidikan kepala sekolah menyatakan  guru 

bahasa Indonesia sudah dianggap bagus karena semua sarjana dan memiliki 

pengalaman mengajar yang cukup memadai, dan untuk meningkatkan SDM guru 

kedua guru yang masih berpendidikan Sarjana Muda, sekarang sedang mengikuti 

pendidikan S1. 

 

B. Deskripsi Kelas VIII A 

Kelas VIII A sebagai subjek penelitian  memiliki 39 siswa terdiri dari 20 laki-

laki dan 19 perempuan dengan keunikan-keunikan karakter yang dimiliki siswanya. 

Guru harus memiliki kesabaran dan strategi khusus untuk menguasai kelas ini. Hal ini 

diakui juga oleh kepala sekolah dan guru bidang studi bahasa Indonesia. Kemampuan 

akademik siswa kelas ini tidak merata, ada beberapa siswa yang memiliki prestasi 

menonjol seperti menjadi juara III lomba mading tingkat kota madya, juara harapan I 

membaca puisi dan beberapa kejuaraan olah raga tetapi ada juga siswa yang 
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mempunyai kemampuan rendah dan selalu membuat masalah di kelas. Berdasar tabel 

1 diketahui rata-rata kemampuan berbahasa Indonesia kelas ini menempati posisi 

terendah dibanding kelas lain. 

Kelas VIII A memiliki posisi ruangan paling ujung barat dari kelas-kelas lain 

dengan menghadap arah selatan. Ruang berukuran 7 x 9 m2 memiliki kondisi baik 

dengan kriteria kerusakan < 15%. Posisi ruang paling ujung barat dan dekat dengan 

jalan menjadikan satu kendala tersendiri dalam proses pembelajaran. Suasana bising 

kendaraan masyarakat dan lalu lalang siswa yang sedang berolahraga berpengaruh 

pada konsentrasi belajar siswa. 

Dalam pengamatan ditemukan kelas VIII A mengalami kelemahan dalam 

kemampuan berbahasa Indonesia karena rendahnya minat siswa terhadap mata 

pelajaran ini.Guru bidang studi bahasa Indonesia mengatakan banyak siswa yang 

menjadi profokator keramaian pada saat pelajaran dilaksanakan (HW. No. 04). Dari 

pernyataan guru Diyah dapat disimpulkan bahwa siswa kelas ini kurang tertarik dan 

memiliki minat rendah terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia. Siswa sulit sekali 

diajak aktif dalam pembelajaran.  

Rendahnya minat belajar siswa diperkuat oleh data yang menyatakan dari 39 

siswa ada 23 siswa (59%) menyukai kemampuan mendengarkan, 7 siswa  (18%) 

menyukai kemampuan berbicara, 4 siswa 10.2% menyukai kemampuan membaca dan 

5 siswa (12.8%) menyukai kemampuan menulis. Dari data ini menunjukkan pasifnya 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran karena data terbesar ditemukan 59% 

sisw hanya menyukai kemampuan mendengarkan saja. 
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Rendahnya kemampuan berbahasa Indonesia di kelas ini juga disebabkan 

kurangnya buku-buku pelajaran atau buku-buku penunjang yang dimiliki. Faktor 

ekonomi keluarga yang rata-rata berasal dari kelas menengah ke bawah menjadi 

kendalanya. Siswa rata-rata hanya mengandalkan buku-buku penunjang dari sekolah, 

yang tidak bisa di bawa pulang karena jumlahnya terbatas. Dari siswa yang ada 

sebanyak 11 siswa (28.2%) memiliki buku penunjang lain lebih dari dua buku, 

sedang yang lain 6 siswa (15.3%) memiliki satu buku penunjang lain dan sisanya 22 

siswa (56.5%) sama sekali tidak memiliki buku penunjang lain selain buku paket 

yang dipinjamkan sekolah. Meskipun begitu, mereka sangat jarang pergi ke 

perpustakaan untuk menambah wawasan. Sebagian besar siswa belum memanfaatkan 

perpustakaan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sebanyak 9 orang (31%) sering 

mengunjungi perpustakaan, 25 siswa (64.1%) jarang mengunjungi perpustakaan dan 

sisanya 5 siswa (12.8%) sama sekali tidak pernah mengunjungi perpustakaan. 

Berdasar pada pengamatan yang dilakukan,  rendahnya minat belajar siswa 

dipengaruhi pula oleh proses pembelajaran yang masih kurang tepat, yaitu 

pembelajaran berpusat pada guru, siswa hanya bertugas mendengarkan menjadikan 

tidak aktif kelas menjadi tidak hidup dan menyenangkan. Pembelajaran yang berpusat 

pada guru secara terus menerus akan menjadikan pembelajaran tidak menarik, 

akhirnya siswa menjadi jenuh dan proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan 

maksimal sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai dengan optimal. 
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C. Hasil Penelitian 

1. Proses Peningkatan Kemampuan Berbahasa Indonesia Siswa Kelas VIII A 

SMP N 17 Surakarta dengan Pendekatan Integratif 

Proses pembelajaran yang dilakukan dalam meningkatan kemampuan 

berbahasa Indonesia pada siswa kelas VIII A SMPN 17 Surakarta dengan pendekatan 

integratif dikatakan berhasil dan cukup memuaskan. Dari data diperoleh 

perbandingnya nilai evaluasi sebelum siklus tindakan adalah 64 meningkat menjadi 

72,5 setelah dilakukan siklus tindakan. Peningkatan ini diakui oleh kepala sekolah 

dan guru bidang studi bahasa Indonesia yang merasa cukup puas dengan tingkat 

keberhasilan dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Peningkatan kemampuan 

terjadi secara berkala , dari siklus satu ke siklus 4 terjadi peningkatan yang beruntun. 

Hal ini dapat dilihat pada data lampiran nilai harian siswa yang mengalami 

peningkatan dari siklus pertama 61,2 menjadi 67,4 pada siklus kedua, 69,1 pada 

siklus 3 dan akhirnya terjadi peningkatan kembali pada siklus ke empat yaitu menjadi 

7,25 (D N E. No. 07). 

Meskipun peningkatan kemampuan berbahasa pada siswa kelas VIII A tidak 

terjadi secara signifikan, tetapi guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas ini sudah 

menilai baik dan cukup memuaskan. Di kelas ini sulit sekali melakukan proses 

pembelajaran yang maksimal. Banyak guru mengeluh dan enggan mengajar di kelas 

ini karena faktor tidak kooperatifnya siswa kepada mata pelajaran yang disampaikan 

guru kelas, juga kenakalan-kenakalan tidak terduga  yang terjadi di kelas ini. Jadi 

kenaikan prestasi yang peneliti nilai belum signifikasikan dalam proses pembelajaran 
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bahasa Indonesia dengan pendekatan integratif di kelas VIII A sudah dianggap 

merupakan keberhasilan yang dinilai lebih oleh guru ini (HW. No. 04). 

Keberhasilan peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia pada kelas VIII A 

SMP N 17 Surakarta dengan pendekatan integratif dapat dilihat dari beberapa siklus 

telah dilakukan. Berdasar evaluasi yang dilakukan dalam setiap siklus ditemukan 

adanya peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia. 4 siklus dalam setiap tahap 

yang dilakukan sebagai kegiatan peningkatan pembelajaran adalah sebagai berikut : 

Siklus 1  

A. Persiapan Siklus 1 

Siklus pertama diawali dengan tahap persiapan oleh guru bidang studi, 

peneliti dan kepala sekolah. Sebuah pembelajaran yang baik adalah sebelum 

melakukan pembelajaran terlebih dahulu guru mempersiapkan kelengkapan alat 

pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan integratif 

yang harus dipersiapkan guru adalah sebagai berikut : (1) Program Tahunan (prota), 

(2) Program Semester (promes), (3) Silabus), (4) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). Alat pembelajaran tersebut di atas akan terlampir dalam data pendukung. 

Sebagai langkah selanjutnya guru dalam perencanaan pembelajaran selanjutnya 

adalah mengembangkan materi pembelajaran dengan menyediakan kelengkapan 

media belajar yang sesuai dan memadai, perencanaan proses pembelajaran dan 

diakhiri dengan perencanaan pelaksanaan evaluasi (penilaian). 

Tahap persiapan ini dilakukan oleh guru, dibantu peneliti dan mendapat saran 

dan persetujuan dari kepala sekolah. Prota, promes dan silabus telah dibuat secara 
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bersama-sama pada tahun pertama ajaran baru dengan guru bidang studi bahasa 

Indonesia, sehingga peneliti harus mengikuti ketentuan yang berlaku di sekolah ini. 

Sedang untuk RPP dibuat bersama-sama antara guru bidang studi dan peneliti dengan 

persetujuan kepala sekolah. RPP dibuat berdasarkan materi pembelajaran bahasa 

Indonesia dengan menggunakan pendekatan integratif, proses pembelajaran 

direncanakan empat  kali tatap muka, sekalimtatap muka alokasi waktu yang tersedia 

adalah 2 x 40 menit. 

Materi pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan integratif pada 

siklus 1 membahas materi dengan tema : Peristiwa dengan standar kompetensi : 

mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam bentuk puisi bebas. Adapun tujuan akhir 

dari pembelajaran adalah siswa mampu memaknai puisi dan mampu menulis puisi 

bebas dengan pilihan kata yang sesuai. Materi dalam siklus ini mengacu pada buku 

pegangan dari karya Esroq Heru Prasetyo dan Purwaningsih yang menjadi salah satu 

buku pegangan guru Diyah selain beberapa buku materi lain dan LKS sebagai bahan 

pendukung. Kelengkapan materi pembelajaran dapat terlihat jelas dalam rencana 

pembelajaran yang dibuat guru bidang studi dan peneliti. 

 

B. Pelaksanaan Siklus 1 

Seperti dalam rancangan pembelajaran yang telah disepakati bersama, dalam 

siklus 1 dilakukan 4 kali pertemuan, masing-masing pertemuan dengan alokasi waktu 

2 x 40 menit. Tema dalam siklus ini adalah “Peristiwa” mengambil materi membaca 

dan menulis  puisi dengan pilihan kata yang sesuai. Penekanan aspek membaca lebih 
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dominan dalam siklus ini. Yaitu membaca puisi pilihan dan membaca puisi tulisan 

sendiri. Rincian pelaksanaan pembelajaran dalam siklus 1 dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

 

Pertemuan 1 

a. Persiapan Pembelajaran 

Siklus 1 pada pertemuan 1 diawali dengan tahap persiapan oleh guru bidang 

studi menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disiapkan. 

Berdasar alokasi waktu 2 x 40 menit, guru memilih 3 puisi dengan judul 

“Diponegoro” karya Chairil Anwar sebagai contoh puisi heroik, puisi “Menyesal” 

karya A. Hasymy sebagai contoh puisi balada dan puisi “Sahabat” karya Muhammad 

Ridha sebagai contoh puisi persahabatan. Dengan harapan dari tiga puisi yang 

berbeda siswa mampu membacakan puisi dengan intonasi yang benar. 

 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran mencakup beberapa kegiatan yang harus 

dilaksanakan  meliputi penggunaan alokasi waktu 2 x 40 menit dengan tepat, 

pemilihan sumber materi yang telah disepakati dengan peneliti, menggunakan 

pendekatan dan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kesepakatan bersama 

yaitu pendekatan integratif dan penggunaan media belajar yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. 
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Kemampuan guru dalam menguasai materi  pembelajaran dan metode 

mengajar yang tepat sangat berpengaruh pada keberhasilan sebuah pembelajaran. 

Penguasaan materi dan metode pembelajaran dapat dilakukan oleh guru dalam 

persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran yang dilakukan guru Diyah sangat 

membantu proses pembelajaran di kelas. Dalam proses pembelajaran dengan tema 

Peristiwa ini, guru Diyah memulai pembelajaran dengan menerangkan cara membaca 

puisi dengan intonasi yang benar. 

Sepuluh menit kemudian, siswa diajak guru Diyah membaca beberapa puisi 

yang telah dipersiapkan. Beberapa siswa disuruh maju untuk membacakan puisi 

dengan nyaring. Intonasi membaca puisi disesuaikan dengan tema dari puisi yang 

dibaca. Tema heroik dengan judul “Diponegoro” dibaca dengan lantang, tema 

perpisahan “Menyesal” dibaca dengan nada sedih dan tema persahabatan “Sahabat” 

dibaca dengan nada riang. Dari beberapa tampilan siswa guru Diyah melakukan 

pembenaran-pembenaran cara membaca puisi.  

Puisi dibaca dengan benar apabila pembaca mampu memaknai atau 

memahami isi puisi secara benar. Guru Diyah mengajak siswa melakukan 

pemahaman isi puisi dengan berdiskusi bersama. Diskusi berjalan dengan lancar 

meskipun masih didominasi guru. Setelah siswa mampu memaknai puisi, guru 

menyuruh siswa Ika Saputri melakukan praktik membaca puisi dengan benar. 

30 menit kemudian  pembelajaran diakhiri dengan evaluasi. Siswa di suruh 

memilih salah satu puisi yang ada. Guru Diyah memberi waktu lebih kurang 5 menit 

kepada siswa untuk menghayati puisi. Proses penilaian dilakukan guru Diyah dengan 
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memanggil siswa secara acak, dengan harapan siswa menjadi tetap konsentrasi dan 

tidak ramai. Evaluasi di akhiri setelah 20 siswa maju membacakan puisi pilihannya. 

Evaluasi dilanjutkan pada pertemuan ke dua siklus 1.   

c. Observasi atau Pengamatan 

Tahap observasi pada pertemuan ini dilakukan saat terjadi proses 

pembelajaran. Jadi, antara tahap pelaksanaan dan pengamatan dilakukan secara 

bersamaan. Dalam hal ini, guru sebagai pelaku kegiatan dan peneliti dibantu kepala 

sekolah bertindak sebagai pengamat. Pengamatan dilakukan oleh peneliti di luar 

ruangan dan tidak diketahui siswa dengan harapan proses pembelajaran akan berjalan 

alami dan siswa tidak mengetahui kalau sedang diamati. 

Berdasar pengamatan yang dilakukan dalam pertemuan1, telah dilakukan 

proses pembelajaran dengan pendekatan integratif. Guru Diyah berusaha memadukan 

antar aspek berbahasa seperti adanya kegiatan mendengarkan guru atau teman 

melakukan kegiatan membaca puisi. Guru mengangkat aspek membaca dengan 

mengajak siswa membaca beberapa puisi atau dilakukan evaluasi membaca puisi dan 

aspek berbicara saat diskusi kelas dilakukan. 

Dari gambaran singkat pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan masih 

terlihat dominan guru dan siswa akan aktif apabila ditunjuk atau diperintah oleh guru. 

Sedang dalam pelaksanaan pendekatan integratif sudah terlihat adanya keterpaduan 

dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dalam kegiatan ini sudah mencakup 

aspek mendengarkan, berbicara  dan membaca. 
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d. Analisis dan Refleksi 

Dari pengamatan yang dilakukan, proses pembelajaran dengan tema peristiwa 

dan mengambil beberapa puisi bebas dapat direfleksikan sebagai berikut : 

1. Guru pandai mengorganisir kelas, sehingga kelas berkesan hidup dan aktif dan 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Suasana yang menyenangkan 

dapat terlihat dengan antusiasnya siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan guru, 

meskipun keaktifan pasif harus didorong oleh guru.  

2. Pendekatan integratif yang diterapkan dalam pembelajaran ini adalah siswa diajak 

membaca tiga puisi yang dijadikan materi pembelajaran  dan melakukan 

penghayatan  puisi, anak diajak berdiskusi dan dilakukan tanya jawab sehingga 

aspek berbicara terlibat dalam pembelajaran ini dan diakhiri aspek dilakukan guru 

dengan menugasi siswa membaca puisi pilihan dengan intonasi yang benar. 

Keterpaduan proses pembelajaran dari beberapa aspek telah terjalin secara nyata, 

guru merasa senang dan nyaman mengajar dengan pendekatan ini. 

 

Pertemuan 2 

a. Persiapan Pembelajaran 

Siklus pertama pada pertemuan kedua diawali dengan tahap persiapan oleh 

guru bidang studi, yaitu menentukan media belajar yang tepat, sesuai materi.  Segala 

persiapan telah dilakukan guru sejak siklus pertama ini dilaksanakan. Alat 

pembelajaran tersebut di atas akan terlampir dalam data pendukung. Sebagai langkah 

selanjutnya guru dalam perencanaan pembelajaran adalah mengembangkan materi 
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pembelajaran melakukan kegiatan menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang 

tepat.  

Persiapan pembelajaran pada pertemuan dua ini lebih difokuskan pada 

pencarian media pembelajaran yang tepat untuk mengarahkan siswa menulis puisi 

bebas berdasar pada pilihan kata yang tepat. Guru Diyah memilih materi puisi yang 

bertemakan “pantai” sebagai bahan pelajaran membuat puisi bebas. Karena minimnya 

fasilitas pembelajaran yang ada guru Diyah memanfaatkan media gambar pantai 

sebagai bahan/materi pembelajaran. 

Dari media yang sederhana dan minim yaitu gambar pantai guru Diyah 

berharap proses pembelajaran dapat dilakukan secara maksimal. Siswa mampu 

mengembangkan pikiran dan menulis puisi bebas berdasar pada pilihan kata yang 

sesuai sehingga mampu membuat karya puisi bebas yang memiliki nilai estetika 

tinggi. Untuk pertemuan 2 siklus 1 ini akan diakhiri penugasan guru kepada siswa 

menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat. 

 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran diawali guru dengan membuat beberapa pertanyaan 

yang berhubungan dengan materi yang disampaikan pada pertemuan pertama, sebagai 

langkah mengulas kembali hasil pembelajaran pertemuan pertama. Beberapa siswa 

dapat menjawab dengan lancar. Guru beberapa saat melakukan penjelasan kembali 

tentang apa yang dibahas kemarin selama lebih kurang sepuluh menit, setelah itu guru 
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melanjutkan pembelajaran melakukan evaluasi membaca puisi pilihan dengan 

intonasi yang benar. 

Evaluasi membaca puisi berjalan dengan lancar, hanya saja ditemukan banyak 

siswa yang ramai setelah mereka selesai melakukan evaluasi. Guru kurang dapat 

menguasai kelas karena konsentrasi melakukan penilai terhadap siswa yang maju 

membaca puisi. 25 menit terakhir, evaluasi membaca puisi berakhir. Pembelajaran 

dilanjutkan berdasar persiapan yang telah dibuat guru yaitu dilakukannya 

pembelajaran menulis puisi bebas. 

Pembelajaran menulis puisi diawali guru menempelkan media gambar pantai 

di papan tulis, suasana menjadi gaduh. Siswa tidak memahami proses pembelajaran 

yang akan diberikan guru kepada mereka. Berbagai reaksi dilakukan beberapa siswa, 

guru mendengarkan reaksi siswa dengan tenang. Setelah kelas dianggap siap, guru 

Diyah mulai pembelajaran dengan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan 

gambar di depan kelas. Siswa  menjawab secara bersahut-sahutan dan kurang 

terorganisir, kelas menjadi gaduh kembali dan waktu belajar menjadi kurang efektif. 

Meskipun begitu guru Diyah menbenarkan atas jawaban dari siswa. Guru Diyah 

mendapatkan kesimpulan sebagian besar dari siswa kelas sudah memahami materi 

pembelajaran. 

Pembelajaran dilanjutkan dengan mengarahkan siswa untuk menemukan kosa 

kata pilihan yang dapat digunakan sebagai bahan menulis puisi dengan tema “pantai”. 

Siswa disuruh menuliskan kata-kata pilihan, tidak boleh mencontek harus 

menemukan sendiri dan ditulis di atas kertas. Setelah lebih kurang dua puluh lima 
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menit, guru menghentikan kegiatan siswa memilih kata yang sesuai untuk puisi 

pantai, kemudian dilakukan tanya jawab membahas pemilihan kata  tersebut. Diskusi 

berjalan seperti dalam pertemuan pertama, yaitu masih didominasi beberapa siswa 

saja, masih banyak yang pasif dalam proses pembelajaran. Sebagai akhir 

pembelajaran guru memberi tugas rumah kepada siswa untuk membuat puisi bebas, 

dengan pilihan kata yang tepat dan dikumpulkan besok pagi. 

 

b. Observasi atau Pengamatan 

Guru Diyah dengan media belajar yang sederhana berusaha memadukan 

proses pembelajaran antar aspek berbahasa seperti kegiatan membaca dilakukan 

dengan cara siswa disuruh membaca gambar di papan tulis  sehingga ada pengalaman 

bagi siswa bahwa membaca tidak harus berupa kegiatan membaca buku atau bentuk 

tulisan, tetapi membaca dapat dilakukan dengan cara membaca lingkungan, membaca 

gambar atau membaca pengalaman, aspek mendengarkan dan berbicara dilakukan 

pada saat diskusi antar kelompok membahas pilihan kata yang sesuai dengan materi 

penulisan puisi, aspek menulis dilakukan pada saat siswa disuruh kata-kata pilihan 

yang sesuai untuk puisi pantai. Dari gambaran singkat pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru sudah terlihat adanya keterpaduan dalam pembelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia. Dalam kegiatan ini sudah mencakup keempat aspek 

yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. 

Berdasarkan observasi siswa proses pembelajaran masih didominasi oleh 

guru, siswa bereaksi setelah mendapat perintah dari guru. Awal pembelajaran masih 
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terasa kaku, tetapi lama kelamaan suasana menjadi menyenangkan setelah beberapa 

siswa mulai berani untuk aktif bertanya jawab. Meskpun masih banyak yang kurang 

aktif dan cenderung pasif, tetapi proses pembelajaran sudah lebih baik dan 

mengalami perkembangan dibanding pertemuan pertama . 

 

a. Analisis dan Refleksi 

Dari pengamatan yang dilakukan, proses pembelajaran dengan tema peristiwa 

dan diambil materi membaca dan menulis puisi bebas dengan pilihan kata yanng tepat 

dapat direfleksikan sebagai berikut: 

1. Guru terlihat berusaha secara maksimal untuk memadukan antar aspek berbahasa 

yang ada dengan media belajar yang minim. Keterpaduan antar aspek sudah 

terlihat dan menjalan dengan baik. Pendekatan integratif yang diterapkan dalam 

pembelajaran ini adalah siswa diajak membaca gambar pantai dan melakukan 

penjabaran semua yang berhubungan dengan pantai, anak diajak berdiskusi dan 

dilakukan tanya jawab sehingga aspek berbicara dan mendengarkan terlibat di 

dalamnya. Aspek menulis terjadi ketika siswa disuruh menemukan pilihan kata 

yang sesuai dan pembelajaran diakhiri dengan pekerjaan rumah menulis puisi 

bebas. 

2. Berdasar pengamatan yang dilakukan, masih banyak siswa yang pasif dalam 

proses pembelajaran sehingga pembelajaran masih didominasi guru. Pemanfaat 

alokasi waktu juga belum efektif karena seringnya suasana gaduh dan siswa 

sering mengalami kebingungan atas perubahan yang dilakukan guru dalam 
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melakukan proses pembelajaran. Siswa masih terlihat bingung dan asing apabila 

guru melakukan model pembelajaran-pembelajaran inovatif. 

 

Pertemuan 3 

a. Persiapan Pembelajaran 

Persiapan guru dalam pertemuan tiga siklus 1 adalah melanjutkan pembahasan 

mengenai penulisan puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat. Guru merencanakan 

membahas puisi karya siswa yang dikerjakan di rumah sebagai tugas rumah 

pertemuan 2.  

Akhir dari siklus ini, guru merencanakan bersama siswa memilih puisi-puisi 

yang dianggap sesuai dengan pembelajaran. Puisi yang dianggap bagus berdasar pada 

kriteria pemilihan kata yang  sesuai dan memiliki nilai keindahan katanya. Sebagai 

penghargaan atas prestasi yang dilakukan, selain mendapat nilai bagus, karya tersebut 

akan ditampilkan di mading sekolah. 

 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pembelajaran diawali dengan salam. Sebelum pembelajaran di mulai guru 

melakukan presensi. Pembelajaran dimulai dengan disuruhnya siswa mengeluarkan 

tugas rumah yaitu membuat puisi dengan tema bebas berdasar pada pilihan kata yang 

sesuai. Dari hasil yang diperoleh banyak siswa masih terpengaruh pada pembahasan 

puisi pantai, sehingga banyak dari siswa ini membuat puisi tentang pantai. 
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Hari ini pembelajaran dilakukan dengan membahas puisi yang telah dibuat 

oleh siswa berdasar pada pilihan kata yang tepat. Siswa diajak melakukan penilaian 

terhadap karya sendiri atau karya teman. Kurang terkoordinasinya kelas, suasana 

pembahasan puisi menjadi kurang efektif, ramai dan berkesan gaduh. Guru Diyah 

dengan sigap melakukan perubahan strategi yaitu dengan melakukan pemanduan 

jalannya diskusi. Bahkan kadang guru Diyah harus melakukan strategi penfokusan 

diri dan kembali kelas didominasi oleh guru.  

Sesuai dengan rencana yang dibuat, 40 menit kedua pembelajaran dilanjutkan 

dengan mengadakan evaluasi yaitu  praktik membaca puisi karya sendiri. Suasana 

menjadi gaduh kembali, ada yang siap ada juga yang tidak siap. Guru Diyah 

melakukan kontrak perjanjian dengan siswa, siapa yang berani maju lebih dulu untuk 

membacakan puisi akan diberi nilai lebih. Dari strategi ini ada sekitar 7 siswa tunjuk 

jari untuk maju membacakan puisi mereka, reaksi positif terlihat kelas menjadi 

tenang dan siswa lebih memberi perhatian atas evaluasi yang dilakukan. Penilaian 

dilanjutkan dengan cara siswa dipanggil satu persatu oleh guru untuk membacakan 

puisi mereka dengan nada yang sesuai dengan tema dan amanat  yang disampaikan. 

 

c. Observasi atau Pengamatan 

Pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan integratif terlihat dalam proses 

pembelajaran pertemuan 3 ini. Pembelajaran diawali dengan guru mengajak siswa  

membaca karya puisi masing-masing dan menilai pilihan kata yang sesuai apabila ada 
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kata yang keliru siswa masih dapat merevisi kesalahan sehingga aspek membaca dan 

menulis terlibat dalam pembelajaran ini. 

Pembelajaran dilanjutkan dengan disuruhnya siswa membaca puisi karya 

sendiri di depan kelas dan siswa lain mendengarkan. Guru memberitahukan adanya 

penilaian dari evaluasi ini sehingga siswa diharapkan melaksanakan evaluasi dengan 

maksimal. Dalam evaluasi yang dilakukan, aspek mendengarkan dan berbicara 

terlibat dalam pembelajaran pada pertemuan tiga ini. 

Terlihat adanya keseriusan pada diri siswa karena pemberitahuan guru yang 

menyatakan siswa akan dinilai. Kelas lebih tenang dan pembelajaran menjadi lebih 

efektif di banding pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pembelajaran berpusat pada 

siswa baru terlihat dalam pertemuan, tepatnya  pada 40 menit terakhir.  

 

 

d. Analisis dan Refleksi 

Berdasar pada pengamatan yang dilakukan, pertemuan empat dapat 

direfleksikan sebagai berikut: 

1. Guru sudah memaksimalkan proses pembelajaran dengan pendekatan integratif 

sesuai dengan kesepakatan bersama. Terjadi perubahan positif dalam 

pembelajaran dengan pendekatan integratif, di mana kelas lebih berkesan hidup 

dan menyenangkan. 

2. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kelas masih didominasi guru dan 

siswa masih banyak yang pasif. Tetapi diakhir pembelajaran terjadi perubahan 
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situasi. Kelas lebih terkesan hidup, siswa aktif dan terlihat guru tidak lagi 

mendominasi kelas. 

 

C. Observasi / Pengamatan Siklus 1 

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan guru, ada keoptimisan pada diri guru 

Diyah dalam siklus 1 ini, ada harapan untuk berkembang dan peningkatan pada diri 

siswa kelas VIII A. meskipun kenaikan nilai belum seperti yang diharapkan, namun 

guru Diyah sudah merasa puas dan berharap dengan optimis siklus berikutnya akan 

lebih baik. Seperti diuraikan dalam bab awal, Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang harus dicapai dalam mata pelajaran bahasa Indonesia sekolah ini adalah 66, 

sehingga standar penilaian yang ditargetkan sesuai dengan kriteria ini. 

Dari hasil evaluasi siklus 1 diperoleh nilai siswa sebagai berikut: 

Tabel 2: Nilai Kemampuan berbahasa Indonesia siklus 1 

No Rincian Pencapaian Hasil Nilai 

1 Siswa mendapat nilai < 66 30 

2 Siswa mendapat nilai ≥ 66 9 

3 Rerata kelas  61,2 

4 Ketuntasan klasikal 23,1% 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui sejumlah 30 siswa memperoleh nilai 

dibawah nilai ketuntasan minimal dan 9 siswa memperoleh nilai sama dengan atau di 
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atas nilai ketuntasan minimal. Ketuntasan klasikal kelas ini mencapai 23,1% hal ini 

menunjukkan bahwa proses pembelajaran pada siklus 1 belum maksimal atau belum 

berjalan dengan baik. 

 

D. Refleksi Siklus 1 

Berdasar observasi di atas dapat di simpulkan tidak berhasilnya pembelajaran 

siklus 1 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Siswa kurang siap:  dalam melakukan pembelajaran dengan metode baru siswa 

terlihat belum siap sehingga sering mengalami kebingungan-kebingungan dan 

menjadi ragu dalam melakukan pembelajaran. Berdasar pada pengalaman ini 

siswa dalam siklus 2 harus dapat menyesuaikan diri dan melakukan persiapan 

pembelajaran yang lebih baik dibanding siklus 1. 

2. Alokasi waktu kurang efektif: banyak waktu yang terbuang dalam proses 

pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi tidak efektif. Dalam siklus 2 

diharap siswa mampu menyesuaikan diri dan perlu adanya penekanan kepada 

siswa mengenai pentingnya pemanfaatan waktu. 

3. Pembelajaran masih berpusat pada guru: proses pembelajaran banyak berpusat 

pada guru sehingga siswa kurang termotivasi, pembelajaran yang berpusat pada 

guru menjadikan sebuah pembelajaran tidak menarik dan siswa menjadi jenuh, 

akibatnya siswa pasif dan kurang bersemangat dalam berdiskusi dan tanya jawab. 

Berdasar pengalaman siklus 1, harus dilakukan strategi baru yang mengarahkan  

pembelajaran dipusatkan pada siswa.  
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E. Refleksi Guru Terhadap Pembelajaran Siklus 1 

Berdasar wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru, dalam siklus 1 

guru Diyah merasa belum berhasil melakukan pembelajaran di kelas VIII A. Siswa 

yang pasif dan tidak siap menjadikan guru Diyah pesimis dalam melakukan 

pembelajaran berikutnya. Ketidakberhasilan dalam pembelajaran ini lebih banyak 

dipengaruhi ketidaksiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, banyak 

waktu terbuang untuk ramai dan siswa terlihat masih bingung mengikuti proses 

pembelajaran dengan metode dan pendekatan integratif yang dilakukan guru. Karena 

selama ini mereka hanya mengikuti kegiatan belajar secara pasif, yaitu mendengarkan 

dan mencatat saja. Mereka masih kaget dan belum beradaptasi. 

Guru Diyah juga mengakui belum maksimalnya pembelajaran pada siklus 1 

juga dipengaruhi oleh dirinya yang belum mantap dalam melakukan pembelajaran 

dengan pendekatan integratif  dan metode diskusi, tanya jawab dan inkuiri. Guru 

mengakui masih dalam proses pembelajaran, dan kurangnya pengalaman mengajar 

menjadikan dia kurang menguasai kelas dan belum dapat mengkoordinasi kelas 

dengan baik. 

 

Siklus 2 

A. Persiapan Siklus 2 

Siklus kedua seperti dalam siklus pertama diawali dengan tahap persiapan 

yang dilakukan guru bidang studi bekerja sama dengan  peneliti dan kepala sekolah. 
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Sebuah pembelajaran yang baik adalah sebelum melakukan pembelajaran terlebih 

dahulu guru mempersiapkan kelengkapan alat pembelajaran. Dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia dengan pendekatan integratif yang harus dipersiapkan guru dalam 

siklus ini sebagai berikut : (1) Program Tahunan (prota), (2) Program Semester 

(promes), (3) Silabus), (4) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Alat 

pembelajaran tersebut di atas akan terlampir dalam data pendukung. Sebagai langkah 

selanjutnya guru dalam perencanaan pembelajaran selanjutnya adalah 

mengembangkan materi pembelajaran dengan menyediakan kelengkapan media 

belajar yang sesuai dan memadai, perencanaan proses pembelajaran dan diakhiri 

dengan perencanaan pelaksanaan evaluasi (penilaian). 

Tahap persiapan ini dilakukan oleh guru, dibantu peneliti dan mendapat saran 

dan persetujuan dari kepala sekolah. Prota, promes dan silabus telah dibuat secara 

bersama-sama pada tahun pertama ajaran baru dengan guru bidang studi bahasa 

Indonesia, sehingga peneliti harus mengikuti ketentuan yang berlaku di sekolah ini. 

Sedang untuk RPP dibuat bersama-sama antara guru bidang studi dan peneliti dengan 

persetujuan kepala sekolah. RPP dibuat berdasarkan materi pembelajaran bahasa 

Indonesia dengan menggunakan pendekatan integratif, proses pembelajaran 

direncanakan 2 x pertemuan , sekali tatap muka alokasi waktu yang tersedia adalah 2 

x 40 menit. 

Materi pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan integratif pada 

siklus 2 membahas materi dengan tema : Komunikasi dengan standar kompetensi: 

Siswa mampu memahami ragam wacana tulis dengan membaca intensif.  Adapun 
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tujuan akhir dari pembelajaran adalah siswa mampu menerangkan kembali apa yang 

di bacanya  dengan bahasa sendiri. Siklus 2 dalam pembelajaran ini lebih 

mengarahkan siswa pada kemampuan membaca dan berbicara. Materi dalam siklus 

ini mengacu pada buku pegangan  karya Ratna Purwaningtyastuti dan karya Sukini 

dan Iskandar yang menjadi salah satu buku pegangan guru Diyah selain beberapa 

buku materi lain dan LKS sebagai bahan pendukung.  

 

 

 

 

B. Pelaksanaan Siklus 2 

Siklus 2 dalam penelitian ini dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan (@ 

pertemuan: 2 x 40 menit). Adapun masing-masing pertemuan dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

Pertemuan 1 

a. Persiapan Pembelajaran 

Siklus 2 pada pertemuan 1 diawali dengan tahap persiapan oleh guru bidang 

studi menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disiapkan. 

Berdasar alokasi waktu 2 x 40 menit, guru memilih 2 wacana dengan tema yang sama 

yaitu kesehatan. Dari 2 wacana tersebut akan dilakukan pembahasan dua wacana dan 

dicari persamaan masalah dan ditemukannya kata-kata yang sulit oleh siswa, dicatat 

dan akhirnya dibahas bersama guru dan siswa. 
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Dua wacana yang dipersiapkan guru Diyah bersumber pada buku paket karya 

Sukini dan Iskandar tepatnya pada halaman 78 – 80, tema kesehatan  dengan judul 

Wacana 1: Pengobatan Tanpa Operasi Jantung dan Wacana 2: Pembuluh Darah 

Melebar Ditangani Tanpa Operasi. Guru Diyah mempersiapkan pembelajaran dengan 

menemukan persamaan dan perbedaan pada dua wacana yang ada. Setelah itu guru 

merencanakan mencari kata-kata sulit dari dua wacana yang ada sebagai penugasan di 

rumah. 

 

 

 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka pertama pada siklus 2 adalah sepuluh 

menit pertama guru Diyah melakukan kontrak belajar dengan membacakan standar 

kompetensi yang harus dicapai siswa yaitu siswa mampu memahami ragam wacana 

tulis dengan membaca intensif dan mengemukakan kembali isi bacaan dengan bahasa 

sendiri. Guru Diyah memberi batasan pembelajaran pada pertemuan 1 lebih mengarah 

pada membaca dan memahami isi bacaan. 

Setelah menjelaskan indikator  yang diharapkan, guru mengajak siswa 

membaca dua wacana yang telah dipersiapkan. Wacana 1: Pengobatan Tanpa Operasi 

Jantung dan Wacana 2: Pembuluh Darah Melebar Ditangani Tanpa Operasi.Guru 

menerangkan sebentar maksud dari pembelajaran ini. Setelah kegiatan membaca 

selesai, guru berdiskusi dengan siswa membahas dua wacana tersebut. Siswa diberi 
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tugas menemukan persamaan dan perbedaan dari dua wacana yang dibaca. 30 menit 

terakhir, guru dan siswa membahas permasalahan yang ada. Sebelum pembelajaran 

diakhiri, guru memberi penugasan di rumah untuk merumuskan kembali isi bacaan 

dengan bahasa sendiri. 

 

c. Observasi atau Pengamatan 

Berdasar pengamatan yang dilakukan dalam pertemuan 1 siklus 2, telah 

dilakukan proses pembelajaran dengan pendekatan integratif. Guru Diyah berusaha 

memadukan antar aspek membaca, berbicara dan menulis. Aspek membaca dilakukan 

pada saat siswa diwajibkan membaca intensif dua wacana yang ditentukan.  Aspek 

berbicara terjadi pada situasi diskusi kelas membahas persamaan dan perbedaan 

makna dari dua wacana. Siswa ditugasi menulis kata-kata sulit dari dua wacana yang 

dibahas merupakan menjabaran dari aspek menulis. 

 Berdasar pengalaman siklus 1 belum berhasil karena pembelajaran masih 

berpusat pada guru, pada siklus 2 pertemuan 1 ini guru Diyah berusaha merubah 

pembelajaran berpusat pada siswa, guru pada diskusi hanya sebagai pengamat tidak 

ikut berpartisipasi aktif, hanya sesekali memberi masukan saat siswa mengalami 

kebingungan kehabisan bahan diskusi. Pembelajaran pada awalnya masih sangat 

kaku, siswa belum terbiasa melakukan diskusi sendiri. 20 menit setelah pembelajaran, 

siswa sudah mulai dapat menyesuaikan diri sehingga pembelajaran terasa lebih hidup. 

Pembelajaran dalam pertemuan 1 diakhiri dengan penugasan rumah oleh guru kepada 

siswa untuk merumuskan kembali apa yang dibacanya dengan bahasa sendiri.  
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d. Analisis dan Refleksi 

Dari pengamatan yang dilakukan, proses pembelajaran bertema Komunikasi 

dapat direfleksikan sebagai berikut : 

1. Guru sudah dapat mengorganisir kelas dengan baik meskipun tidak bisa berjalan 

maksimal karena siswa belum terbiasa melakukan pembelajaran inovatif. 

Meskipun begitu pembelajaran pada siklus 2 ini sudah lebih baik dari siklus 1. 

2. Pendekatan integratif yang diterapkan guru sudah terlihat  hasilnya pada diri 

siswa. Siswa dalam proses pembelajaran terkesan nyaman dan proses 

pembelajaran sudah diusahakan guru berpusat pada siswa, walaupun belum 

berjalam maksimal tetapi sudah lebih baik dan siswa sudh terlihat aktif. 

 

Pertemuan 2 

a. Persiapan Pembelajaran 

Siklus 2 pada pertemuan 2 diawali dengan tahap persiapan oleh guru bidang 

studi, yaitu menentukan evauasi akhir yang tepat untuk kegiatan membaca dan 

berbicara, sesuai materi yang telah disepakati bersama. Pertemuan kedua difokuskan 

pada penilaian berbicara yaitu siswa menceritakan kembali apa yang dipahaminya 

dalam bacaan yang ditentukan. 

 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 
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Pelaksanaan pembelajaran diawali guru menyuruh siswa mengeluarkan tugas 

rumah untuk dibahas bersama. Guru mengawali dengan pertanyaan apakah ada siswa 

yang tidak mengerjakan, ternyata siswa Yoga dan siswa Jeffry tidak mengerjakan 

karena tidak punya buku dan tidak ada usaha untuk meminjam teman.  

Sebelum evaluasi dimulai guru Diyah menanyakan kepada siswa apakah ada 

yang mengalami kesulitan? Ternyata banyak siswa mengalami kesulitan 

menterjemahkan kata-kata sulit yang ada dalam wacana karena faktor tidak memiliki 

kamus bahasa asing khususnya bidang kesehatan. Guru memberi solusi materi 

pembelajaran dibahas secara bersama guru dan siswa. Siswa setuju dan pembelajaran 

dimulai dengan pembahasan kata-kata sulit yang ditemukan siswa di rumah. 

Setelah pembahasan kata-kata sulit dilakukan, siswa disuruh mengungkapkan 

kembali apa yang dibacanya dengan kata-kata sendiri dan ditulis di lembar kerja. 

Proses pembelajaran berjalan tidak seperti apa yang direncanakan, meskipun begitu 

pembelajaran tetap berjalan dengan baik dan lancar dengan dirubahnya rencana 

pembelajaran. 50 menit kemudian siswa disuruh membacakan hasil pemahaman 

mereka pada dua bacaan yang ada. Evaluasi akhir pembelajaran adalah penilaian hasil 

pemahaman pada wacana tulis dengan aspek berbicara di depan kelas.  

 

a. Observasi atau Pengamatan 

Berdasar pada pengamatan terlihat jelas adanya peningkatan kemampuan 

siswa dalam memahami sebuah materi pembelajaran. Pembelajaran yang mengarah 

pada evaluasi hasil lebih terlihat hidup dan menyenangkan. Siswa menjadi aktif dan 
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tidak malu-malu dalam menjawab pertanyaan guru. Ada kesan kemantapan atas 

jawaban yang diberikan siswa. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan guru 

sebagian besar mampu menjawab dengan baik.  

Hasil yang ditemukan dalam evaluasi ini terjadi peningkatan kemampuan 

berbahasa siswa. Diketahui adanya peningkatan nilai rata-rata kelas dari 61.2 pada 

siklus 1 menjadi 67,4 pada siklus 2. keberhasilan ini tidak lepas dari kerjasama yang 

baik antara guru dan siswa. Guru melakukan proses pembelajaran dengan metode dan 

pendekatan yang tepat sehingga siswa menjadi nyaman dan senang belajar yang 

berakibat positif siswa mudah memaknai materi yang diajarkan. Meskipun hasil yang 

didapat belumnya seperti apa yang diharapkan atau dapat dikatakan belum berhasil, 

tetapi dari hasil evaluasi yang dilakukan sudah menunjukkan peningkatan 

kemampuan berbahasa  yang menggembirakan.  

 

b. Analisis dan Refleksi 

Berdasar pada pengamatan yang dilakukan, evaluasi pada pertemuan 2 siklus 

2 ini dapat direfleksikan sebagai berikut: 

1. Guru sudah memaksimalkan proses pembelajaran dengan pendekatan integratif 

sesuai dengan perencanaan pembelajaran sebelumnya. Terjadi perubahan positif 

dalam pembelajaran dengan pendekatan integratif, di mana kelas lebih berkesan 

hidup dan menyenangkan sehingga evaluasi pembelajaran dapat maksimal. 

2. Siswa terlihat lebih mantap dalam mengikuti evaluasi dan sebagian besar siswa 

mampu menjawab pertanyaan guru dengan benar. Guru terlihat puas dari hasil 
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evaluasi yang dilakukan sehingga memberi pujian pada siswa dan membuat siswa 

senang. 

 

C. Observasi / Pengamatan Siklus 2 

Optimisme guru dalam pelaksanaan siklus 2 membuahkan hasil yang 

menggembirakan. Ada peningkatan hasil evaluasi dibanding siklus 1 dari  61,2 

menjadi 67,4. Guru sudah puas meskipun pembelajaran belum optimal. Guru Diyah 

meyakinkan peneliti akan berusaha lebih keras untuk perbaikan proses pembelajaran 

sebab guru meyakini akan terjadi peningkatan yang lebih signifikan apabila siswa 

dalam pembelajaran memiliki semangat tinggi seperti dalam siklus 2  

Dari hasil evaluasi siklus 2 diperoleh nilai siswa sebagai berikut: 

Tabel 3: Nilai Kemampuan berbahasa Indonesia siklus 2 

No Rincian Pencapaian Hasil Nilai 

1 Siswa mendapat nilai < 66 18 

2 Siswa mendapat nilai ≥ 66 21 

3 Rerata kelas  67,4 

4 Ketuntasan klasikal 53,8% 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui sejumlah 18 siswa memperoleh nilai 

dibawah nilai ketuntasan minimal dan 21 siswa memperoleh nilai sama dengan atau 

di atas KKM atau mencapai 53,8%  hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran 
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belum maksimal dan dibutuhkan siklus perbaikan atau siklus 3 guna melakukan 

peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia. 

 

D. Refleksi Siklus 2 

Berdasar observasi di atas dapat di simpulkan belum  berhasilnya 

pembelajaran siklus 2 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Minimnya fasilitas belajar siswa: kesiapan siswa yang meningkat terkendala 

karena fasilitas pembelajaran yang tidak mereka miliki, ekonomi keluarga kurang 

mendukung persiapan siswa dalam memaksimalkan kreatifitas belajar. Dalam 

siklus 2 guru harus mencari  solusi bagaimana siswa dapat belajar maksimal 

dengan kondisi seadanya. Media yang minim dapat menumbuhkan kreatifitas 

guru untuk menemukan metode pembelajaran baru yang tidak mengurangi tujuan 

pembelajaran. 

2. Alokasi waktu kurang efektif: kurangnya media belajar yang digunakan sebagai 

sarana pembelajaran menghambat jalannya proses belajar. Sehingga berakibat, 

banyak waktu terbuang dan pembelajaran tidak optimal sehingga dalam siklus 3 

diharapkan alokasi waktu dipergunakan semaksimal mungkin, dalam hal ini guru 

harus dapat mengatur waktu pembelajaran dengan  baik. 

3. Pembelajaran awal masih berpusat pada guru: pada awal pembelajaran masih 

terlihat adanya dominasi guru, siswa masih seperti siklus pertama yaitu pasif dan 

kurang perhatian. Tetapi dalam perjalanan waktu situasi sudah mulai terlihat 

bagus. Siswa sudah dapat menguasai keadaan dan mulai aktif terlihat adanya 
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proses pembelajaran berpusat pada siswa. Dari siklus 2 ini dapat diambil manfaat 

bahwa siswa ternyata dapat diajak untuk melakukan pembelajaran yang berpusat 

pada siswa. Guru harus memberi kepercayaan penuh pada siswa bahwa mereka 

mampu melakukan belajar mandiri dalam siklus berikutnya. 

 

E. Refleksi Guru Terhadap Pembelajaran Siklus 2 

Berdasar wawancara yang dilakukan, guru Diyah mulai merasakan manfaat 

dari proses pembelajaran dengan pendekatan integratif. Guru Diyah merasakan siswa 

mulai terbiasa dan merasa senang juga mengikuti pembelajaran dengan pendekatan 

ini. Meskipun pembelajaran belum berhasil, guru Diyah merasa optimis akan terjadi 

peningkatan belajar pada siklus berikutnya. 

Pembelajaran dalam siklus 2 dianggap mengalami kemajuan yang cukup 

menggembirakan guru. Siswa terlihat siap dalam melakukan pembelajaran, mereka 

mulai berani dalam mengemukakan pendapat di forum diskusi. Meskipun belum 

merata, keaktifan siswa sudah dapat dilihat hasilnya hanya perlu ditingkatkan. Dalam 

siklus ini pembelajaran sudah menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, 

belum berhasil secara maksimal tetapi kelas sudah terlihat hidup dan siswa terlihat 

menyukai pembelajaran seperti ini. 

Pembelajaran siklus 2 belum memuaskan meskipun secara praktis guru Diyah 

menyatakan proses pembelajaran pada siklus 2 ini berhasil karena nilai rata-rata siswa 

mengalami peningkatan dari siklus 1. Selisih KKM yang bernilai 66 sangat tipis 
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dengan nilai yang diraih masing-masing siswa. 18 siswa yang belum tuntasan namun, 

hasil ini jauh lebih baik dari hasil sebelum melakukan tindakan peningkatan. 

 

Siklus 3 

Persiapan Siklus 3 

Persiapan siklus 3 tahap  ini dilakukan oleh guru, dibantu peneliti dan 

mendapat saran dan persetujuan dari kepala sekolah diarahkan pada kemampuan  

mendengarkan dan berbicara. RPP dibuat berdasarkan materi pembelajaran bahasa 

Indonesia dengan menggunakan pendekatan integratif, proses pembelajaran 

direncanakan 2 x pertemuan , sekali tatap muka alokasi waktu yang tersedia adalah 2 

x 40 menit. 

Materi pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan integratif pada 

siklus 3 membahas materi dengan tema : Komunikasi dengan standar kompetensi: 

Siswa mampu mendengarkan dan memahami berita radio atau televisi secara intensif.  

Adapun tujuan akhir dari pembelajaran adalah siswa mampu menerangkan kembali 

apa yang di  dengar secara intensif dengan bahasa sendiri. Siklus 3 dalam 

pembelajaran ini lebih mengarahkan siswa pada kemampuan mendengarkan dan 

berbicara. Materi dalam siklus ini mengacu pada berita yang disiarkan di radio atau 

televisi. 

 

B. Pelaksanaan Siklus 3 
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Siklus 3 dalam penelitian ini seperti halnya siklus 2 dilaksanakan dalam 2 kali 

pertemuan (@ pertemuan: 2 x 40 menit). Adapun masing-masing pertemuan dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

Pertemuan 1 

a. Persiapan Pembelajaran 

Persiapan pembelajaran pada pertemuan pertama ini lebih dipusatkan pada 

pencarian media pembelajaran yang tepat untuk mengarahkan siswa menulis berita 

bebas. Guru Diyah memilih mempersiapkan media pembelajaran berupa tape 

recorder dan bahan berita yang sudah direkam dalam sebuah kaset. 

Perencanaan pembelajaran dalam pertemuan 1 siklus ini adalah siswa 

diarahkan mendengarkan berita radio atau televisi yang telah direkam guru sebagai 

materi pembelajaran di kelas. Dari materi ini diharapkan siswa mampu memahami isi 

berita dengan menceritakan kembali apa yang didengarkan dengan bahasa mereka 

sendiri. Akhir pembelajaran guru merencanakan memberikan tugas rumah 

mendengarkan berita di radio atau televisi pada siswa sebagai bahan pertemuan 2. 

 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran pertemuan 1 diawali guru dengan memberikan 

pengarahan atas pembelajaran yang akan dilaksanakan. Siswa terkesan penasaran dan 

ingin tahu apa yang akan diperdengarkan guru dari tape recorder yang dibawanya. 

Siswa belum memahami maksud guru, bahkan salah satu siswa bernama Ika tunjuk 

jari dan meminta guru menjelaskan kembali maksud dari pembelajaran ini. Guru 
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mendekati tape recorder dan menghidupkannya, terdengar suara seorang pembawa 

berita membacakan berita terjadinya tanah longsor di kabupaten Karanganyar. 

Setelah berita selesai, guru mematikan tape recorder dan melakukan penjelasan 

kembali apa yang harus dilakukan siswa. Siswa memahami dan mampu memaknai 

pembelajaran dengan baik. Siswa dapat mengerjakan apa yang dikehendaki guru. 

 Pembelajaran pada pertemuan 1 ini lebih lambat dan menjadi kurang efektif . 

Hal ini disebabkan sulitnya pemahaman siswa pada materi yang diberikan sehingga 

guru harus mengulang melakukan penjelasan kembali dan hal itu mengurangi waktu 

yang tersedia. 20 menit kemudian pembelajaran baru dapat dilaksanakan, yaitu siswa 

mendengarkan berita radio yang diperdengarkan dari tape recorder kemudian siswa 

ditugasi menulis kembali apa yang dipahami dari berita itu dengan bahasa mereka 

sendiri. Guru memberi waktu 30 menit dalam menyelesaikan tugas. Tiga puluh menit 

kemudian guru mengajak siswa mendiskusikan tugas yang dikerjakan. Diskusi 

berjalan dengan baik dan lancar. 

Siswa dalam pertemuan ini terlihat sudah terbiasa mengemukakan pendapat 

sehingga kelas menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Guru memberi pujian atas 

pembelajaran yang baru saja dilaksanakan. Siswa menjadi senang. Pembelajaran 

diakhiri dengan penugasan rumah mendengarkan berita radio atau televisi dan siswa 

disuruh menulis kembali isi berita tersebut dengan bahasa mereka sendiri. Siswa 

terlihat senang dengan tugas yang diberikan.  
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c. Observasi atau Pengamatan 

Guru Diyah dengan media belajar yang sederhana (tape recorder) berusaha 

memadukan proses pembelajaran antar aspek berbahasa seperti kegiatan 

mendengarkan berita radio kemudian siswa disuruh menulis kembali apa yang 

didengarnya dan akhirnya aspek membaca dan berbicara dilakukan siswa pada saat 

membacakan isi berita berdasarkan pemahaman masing-masing di depan kelas.  Dari 

gambaran singkat pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah terlihat 

adanya keterpaduan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dalam kegiatan 

ini sudah mencakup aspek mendengarkan, berbicara dan menulis. 

Efektivitas waktu dalam awal pembelajaran sedikit terganggu karena 

lambatnya siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Dengan berjalannya waktu 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan siswa mulai terbiasa 

melakukan pembelajaran secara diskusi sehingga banyak siswa mulai aktif dan tidak 

malu-malu lagi dalam berpendapat. Kelas terkesan lebih hidup dan menyenangkan. 

Dari observasi ini diketahui siswa kelas ini ternyata lebih mudah memahami sebuah 

pembelajaran dengan cara praktik dari pada secara teori hal ini lebih membuktikan 

pembelajaran berpusat pada siswa lebih mudah diterima dan dipahami siswa. 

 

d. Analisis dan Refleksi 

Dari pengamatan yang dilakukan, proses pembelajaran mendengarkan berita 

radio atau televisi dapat direfleksikan sebagai berikut: 
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1. Dibanding pertemuan-pertemuan sebelum, pada pembelajaran kali ini guru 

terlihat lebih mantap dalam melakukan proses pembelajaran dengan pendekatan 

integratif. Dapat terlihat dengan jelas aspek mendengarkan berita dipadukan 

dengan aspek menulis kembali isi berita yang dilanjutkan dengan aspek berbicara 

yaitu menceritakan kembali isi berita yang di dengarnya. 

2. Pada awal pembelajaran terkesan lambat karena kendala pemahaman siswa yang 

kurang terhadap materi yang berikan tetapi kelemahan ini tertutup pada 

pembelajaran 30 menit kemudian yang berjalan aktif dan menyenangkan. Siswa 

lebih aktif dan tidak malu lagi dalam mengemukakan pendapat. Terlihat dengan 

jelas adanya proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hasil yang diperoleh 

dari pembelajaran berpusat pada siswa, siswa lebih mudah menerima 

pembelajaran dan mudah memaknai materi yang diberikan. 

 

Pertemuan 2 

a. Persiapan Pembelajaran 

Pertemuan terakhir pada siklus 3 guru merencanakan mengadakan evaluasi 

dari hasil tugas rumah siswa sebagai akhir dari pembelajaran siklus 3. evaluasi 

dilakukan secara lisan yaitu dengan cara guru menunjuk siswa secara acak dan siswa 

disuruh menceritakan kembali isi berita yang dipahami dengan bahasa sendiri. 

Setelah menceritakan isi berita , guru akan memberi beberapa pertanyaan yang 

berhubungan dengan isi berita sebagai evaluasi pemahaman isi berita. Evaluasi lebih 

banyak mengarah pada pertanyaan: (a) Apa yang terjadi dalam berita? (b) Di mana 

peristiwa itu terjadi ? (c) Kapan peristiwa itu terjadi? (d)Siapa pembawa beritanya ? 

(e) Mengapa peristiwa itu terjadi ? dan (f) Bagaimana kejadiannya? 
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b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pembelajaran diawali dengan salam dan guru sedikit melucu untuk 

penyegaran suasana. Guru memberikan pengarahan-pengarahan atas evaluasi 

pembelajaran yang dilakukan. Terlihat siswa tenang dan tidak panik hal ini berbeda 

pada evaluasi siklus sebelumnya. Untuk mengefektifkan waktu evaluasi dilaksanakan 

10 menit kemudian.  

Evaluasi dilaksanakan secara acak. Semua siswa terlihat serius mengikuti 

proses evaluasi. Sebagian besar  siswa memahami penuh apa yang ditulisnya. Hal ini 

membuktikan bahwa pembelajaran yang dilakukan sebelumnya berjalan dengan 

optimal. Dari hasil evaluasi ditemukan adanya peningkatan pemahaman siswa yang 

cukup bagus. Siswa mampu menjalani evaluasi dengan baik dan guru puas terhadap 

pembelajaran yang dilakukannya. Dalam siklus 3 ini terjadi peningkatan kemampuan 

berbahasa yang cukup memuaskan guru. 

 

c. Observasi atau Pengamatan 

Berdasar pada pengamatan terlihat jelas adanya peningkatan kemampuan 

siswa dalam memahami sebuah materi pembelajaran. Pembelajaran yang mengarah 

pada evaluasi hasil lebih terlihat hidup dan menyenangkan. Siswa menjadi aktif dan 

tidak malu-malu dalam menjawab pertanyaan guru. Ada kesan kemantapan atas 

jawaban yang diberikan siswa. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan guru 

sebagian besar mampu menjawab dengan baik.  

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



 94 

Hasil yang ditemukan dalam evaluasi ini terjadi peningkatan kemampuan 

berbahasa siswa. Diketahui adanya peningkatan nilai rata-rata kelas dari 67,4 pada 

siklus 2 menjadi 69,1 pada siklus 3. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerjasama yang 

baik antara guru dan siswa. Guru melakukan proses pembelajaran dengan metode dan 

pendekatan yang tepat sehingga siswa menjadi nyaman dan senang belajar yang 

berakibat positif siswa mudah memaknai materi yang diajarkan. Meskipun hasil yang 

didapat belumnya seperti apa yang diharapkan atau dapat dikatakan belum berhasil, 

tetapi dari hasil evaluasi yang dilakukan sudah menunjukkan peningkatan 

kemampuan berbahasa  yang menggembirakan.  

 

d. Analisis dan Refleksi 

Berdasar pada pengamatan yang dilakukan, evaluasi pada pertemuan 2 siklus 

3 ini dapat direfleksikan sebagai berikut: 

a. Guru sudah memaksimalkan proses pembelajaran dengan pendekatan integratif 

sesuai dengan perencanaan pembelajaran sebelumnya. Terjadi perubahan positif 

dalam pembelajaran dengan pendekatan integratif, di mana kelas lebih berkesan 

hidup dan menyenangkan sehingga evaluasi pembelajaran dapat maksimal. 

b. Siswa terlihat lebih mantap dalam mengikuti evaluasi dan sebagian besar siswa 

mampu menjawab pertanyaan guru dengan benar. Guru terlihat puas dari hasil 

evaluasi yang dilakukan sehingga memberi pujian pada siswa dan membuat 

siswa senang. 
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C. Observasi / Pengamatan Siklus 3 

Optimisme guru dalam pelaksanaan siklus 3 membuahkan hasil yang 

menggembirakan. Ada peningkatan hasil evaluasi dibanding siklus 1 dari  61,2 

menjadi 67,4 pada siklus 2 menjadi 69,1 dalam siklus 3. Guru sudah puas meskipun 

pembelajaran belum optimal. Guru Diyah dapat menunjukan usaha  keras untuk 

perbaikan proses pembelajaran sebab guru meyakini akan terjadi peningkatan yang 

lebih signifikan apabila siswa dalam pembelajaran memiliki semangat tinggi seperti 

dalam siklus 3 pertemuan 1 dan 2. 

Dari hasil evaluasi siklus 3 diperoleh nilai siswa sebagai berikut: 

Tabel 3: Nilai Kemampuan berbahasa Indonesia siklus 2 

No Rincian Pencapaian Hasil Nilai 

1 Siswa mendapat nilai < 66 13 

2 Siswa mendapat nilai ≥ 66 26 

3 Rerata kelas  69,1 

4 Ketuntasan klasikal 66,7% 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui sejumlah 13 siswa memperoleh nilai 

dibawah nilai ketuntasan minimal dan 26 siswa memperoleh nilai sama dengan atau 

di atas KKM ata mencapai 66,7%  hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran 

belum maksimal dan dibutuhkan siklus perbaikan atau siklus 4 guna melakukan 

peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia. 
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3. Refleksi Siklus 3 

Berdasar observasi di atas dapat di simpulkan belum  berhasilnya 

pembelajaran siklus 3 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Pembelajaran yang menyenangkan dan tidak berkesan memberatkan siswa 

menjadikan pembelajaran ini mampu mencapai tujuannya hanya saja belum 

maksimal dengan kendala tidak semua siswa memiliki fasilitas media 

pembelajaran (radio atau televise) sehingga beberapa siswa bergabung pada 

siswa lain mengakibatkan isi berita sama sehingga objektivitas jawaban kurang 

meyakinkan. 

2. Alokasi waktu masih banyak yang terbuang menjadi kurang efektif. Guru belum 

maksimal waktu pembelajaran dengan baik.  Guru masih ragu dalam melakukan 

strategi pembelajaran dengan baik sehingga siswa menjadi kurang tertib pada 

awal pembelajaran dan pembelajaran menjadi terhambat. 

3. Pembelajaran awal masih berpusat pada guru: pada awal pembelajaran masih 

terlihat adanya dominasi guru, siswa masih seperti siklus pertama yaitu pasif dan 

kurang perhatian. Tetapi dalam perjalanan waktu situasi sudah mulai terlihat 

bagus. Siswa sudah dapat menguasai keadaan dan mulai aktif terlihat adanya 

proses pembelajaran berpusat pada siswa. Dari siklus 3 ini dapat diambil manfaat 

bahwa siswa ternyata dapat diajak untuk melakukan pembelajaran yang berpusat 

pada siswa. Guru harus memberi kepercayaan penuh pada siswa bahwa mereka 

mampu melakukan belajar mandiri dalam siklus berikutnya. 
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4. Refleksi Guru Terhadap Pembelajaran Siklus 3 

Pembelajaran dalam siklus 3 dianggap mengalami kemajuan yang cukup 

menggembirakan guru. Siswa terlihat siap dalam melakukan pembelajaran, mereka 

mulai berani dalam mengemukakan pendapat di forum diskusi. Berdasar wawancara 

yang dilakukan, guru Diyah mulai merasakan manfaat dari proses pembelajaran 

dengan pendekatan integratif. Guru Diyah merasakan siswa mulai terbiasa dan 

merasa senang juga mengikuti pembelajaran dengan pendekatan ini. Meskipun 

pembelajaran belum berhasil, guru Diyah merasa optimis akan terjadi peningkatan 

belajar pada siklus berikutnya. 

Pembelajaran siklus 3 belum berhasil dari hasil yang diperoleh siswa dalam 

penilaian batas tuntas, tetapi secara praktis guru Diyah menyatakan proses 

pembelajaran pada siklus 3 ini berhasil karena nilai rata-rata siswa mengalami 

peningkatan dari siklus 1 dan siklus 2. Selisih KKM yang bernilai 66 sangat tipis 

dengan nilai yang diraih masing-masing siswa dalam setiap siklus. Hal ini 

membuktikan kelas ini memang mengalami banyak kendala dalam melakukan 

peningkatan kemampuan berbahasa atau peningkatan kemampuan belajarnya. 

 

Siklus 4 

1. Persiapan Siklus 4 

Siklus 4 diawali dengan tahap persiapan yang dilakukan guru bidang studi 

bekerja sama dengan  peneliti dan kepala sekolah. Persiapan Prota, Promes dan 

silabus sudah dibuat di awal proses pembelajaran semester kedua di mulai. Sedang 
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RPP dibuat bersama dengan peneliti sesuai dengan siklus pembelajaran yang 

direncanakan. RPP untuk siklus 4 bertema Kegiatan dengan Alat pembelajaran 

tersebut di atas akan terlampir dalam data pendukung. Sebagai langkah selanjutnya 

guru dalam perencanaan pembelajaran selanjutnya adalah mengembangkan materi 

pembelajaran dengan menyediakan kelengkapan media belajar yang sesuai dan 

memadai, perencanaan proses pembelajaran dan diakhiri dengan perencanaan 

pelaksanaan evaluasi (penilaian). 

Tahap persiapan ini dilakukan oleh guru, dibantu peneliti dan mendapat saran 

dan persetujuan dari kepala sekolah. Prota, promes dan silabus telah dibuat secara 

bersama-sama pada tahun pertama ajaran baru dengan guru bidang studi bahasa 

Indonesia, sehingga peneliti harus mengikuti ketentuan yang berlaku di sekolah ini. 

Sedang untuk RPP dibuat bersama-sama antara guru bidang studi dan peneliti dengan 

persetujuan kepala sekolah. RPP dibuat berdasarkan materi pembelajaran bahasa 

Indonesia dengan menggunakan pendekatan integratif, proses pembelajaran 

direncanakan 3 x pertemuan , sekali tatap muka alokasi waktu yang tersedia adalah 2 

x 40 menit. 

Materi pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan integratif pada 

siklus 4 membahas materi dengan tema : Kegiatan  dengan standar kompetensi: Siswa 

mampu mengungkapkan informasi dalam bentuk laporan. Kompetensi dasar yang 

diharapkan dalam pembelajaran ini adalah siswa mampu menulis laporan 

menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pembelajaran dengan tema “kegiatan” 

dalam pertemuan 1 menfokuskan pembelajaran pada pengamatan atau observasi 
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terhadap beberapa kegiatan dan menganalisis kegiatan, pertemuan 2 membahas 

kegiatan dengan menitikberatkan pada pemahaman membuat laporan kegiatan 

berdasar pada kerangka laporan yang dibuat bersama. Akhirnya dalam pertemuan 3 

lebih mengarah pada praktik berbicara yaitu melaporkan laporan kegiatan yang ditulis 

dalam bahasa yang baik dan benar.  

 

B.  Pelaksanaan Siklus 4 

Siklus 4 dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan dengan mengambil tema 

kegiatan dengan tujuan akhir siswa dapat membuat laporan perjalanan (Menulis 

laporan perjalanan) (@ pertemuan: 2 x 40 menit. Adapun masing-masing pertemuan 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

Pertemuan 1 

a. Persiapan Pembelajaran 

Siklus 4 pertemunan 1 diawali guru dengan menentukan media pembelajaran 

yang relevan dengan tema yang diangkat. Guru mempersiapkan 3 wacana yang 

berhubungan dengan kepariwisataan yaitu “Indahnya Danau Toba ” diambil dari 

buku paket karya  Esroq Heru Prasetyo dan Purwaningsih, “Objek Wisata 

Tawangmangu” diambil dari buku paket karya Sukini dan Iskandar dan “Indahnya 

Wilis, Ampuhnya Air Terjun Sedudo” bersumber dari buku paket karya Ratna 

Purwaningtyastuti. 

Berdasar 3 wacana yang dipersiapkan, guru berharap siswa mampu 

membandingkan jenis-jenis laporan yang dibuat dari 3 sumber ini. Dalam 
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pembelajaran pertemuan 1 ini guru mempunyai tujuan akhir siswa mampu mengingat 

kembali kegiatan yang pernah mereka lakukan dalam hubungannya dengan pariwisata 

atau istilah guru dengan menyebut tamasya. Dari kegiatan yang pernah dialami, siswa 

diharap mampu menceritakan kembali secara runtut kegiatan tersebut dengan bahasa 

sendiri. 

 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka pertama pada siklus 4 seperti biasa 

sepuluh menit pertama guru Diyah melakukan kontrak belajar dengan membacakan 

standar kompetensi yang harus dicapai siswa yaitu siswa mampu memahami wacana 

yang ditampilkan dalam pembelajaran dan mampu menceritakan kembali apa yang 

telah dibaca, seperti siswa tamasya atau kegiatan yang berhubungan dengan 

bepergian dan apa yang dilakukannya.  Tujuan akhir dari pembelajaran diharapkan 

siswa menulis laporan perjalanan. 

Setelah menjelaskan indikator  yang diharapkan, guru mengajak siswa 

membaca 3 wacana yang telah dipersiapkan. Wacana 1: “Indahnya Danau Toba ” 

diambil dari buku paket karya  Esroq Heru Prasetyo dan Purwaningsih, Wacana 2: 

“Objek Wisata Tawangmangu” diambil dari buku paket karya Sukini dan Iskandar 

dan wacana 3: “Indahnya Wilis, Ampuhnya Air Terjun Sedudo” bersumber dari buku 

paket karya Ratna Purwaningtyastuti. 

Guru menerangkan sebentar maksud dari pembelajaran ini. Setelah kegiatan 

membaca selesai, guru berdiskusi dengan siswa membahas 3 wacana tersebut. Siswa 
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diberi tugas menemukan bagian-bagian penting dalam laporan dari 3 wacana yang 

dibaca. 30 menit terakhir, guru dan siswa membahas permasalahan yang ada. 

Sebelum pembelajaran diakhiri, guru memberi penugasan di rumah untuk 

menemukan informasi-informasi penting yang ditampilkan dalam 3 laporan yang 

diambil sebagai materi pembelajaran. 

 

c. Observasi atau Pengamatan 

Berdasar pengalaman siklus 1, 2 dan 3 guru mulai membiasakan pembelajaran 

yang berpusat pada siswa. Proses pembelajaran dalam pertemuan 1 ini sudah semakin 

enak dilihat dan suasana kelas sangat nyaman. Siswa terlihat aktif dan antusias dalam 

berdiskusi sehingga kelas terlihat hidup dan menyenangkan. Guru hanya sesekali 

melakukan pengarahan. Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, siswa lebih dapat 

memanfaatkan waktu dan dalam menentukan kelompok sudah tidak gaduh dan 

terkesan bingung lagi. Siswa mulai terbiasa dengan pembelajaran kelompok dan  

diskusi.  

Pertemuan 1 pendekatan integratif terlihat pada saat guru mengajak siswa 

membaca wacana yang telah ditentukan, guru sudah memasukkan aspek membaca 

masuk dalam pendekatan ini. Setelah membaca siswa diajak berdiskusi menentukan 

bagian-bagian penting dalam setiap wacana yang ada dan siswa disuruh mencatat 

bagian-bagian penting dari wacana yang dibaca, aspek mendengarkan, berbicara dan 

menulis terlibat dalam proses pembelajaran ini dan terakhir aspek menulis kembali 

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



 102 

digunakan guru menugasi siswa untuk menemukan dan menulis informasi-informasi 

penting dalam wacana di rumah sebagai bahan materi pertemuan berikutnya. 

 

d. Analisis dan Refleksi 

Dari pengamatan yang dilakukan, proses pembelajaran bertema Komunikasi 

dapat direfleksikan sebagai berikut : 

1. Berdasar pengalaman siklus 1, 2 dan 3 guru lebih memusatkan pembelajaran 

berpusat pada siswa. Meskipun belum berjalan dengan maksimal, tetapi sudah 

terlihat situasi yang hidup dan nyaman di kelas ini. 

2. Pendekatan integratif yang diterapkan guru sudah terlihat  hasilnya pada diri 

siswa. Siswa dalam proses pembelajaran terkesan nyaman dan proses 

pembelajaran sudah diusahakan guru berpusat pada siswa, walaupun belum 

berjalam maksimal tetapi sudah lebih baik dan siswa sudah terlihat aktif. 

3. Guru belum berpikir melakukan pembelajaran dengan media audio visual yang 

lengkap untuk menambah pemahaman siswa terhadap sebuah materi. Misalnya 

siswa diperlihatkan sebuah kegiatan tamasya di sebuah tayangan DVD atau VCD. 

Pembelajaran ini tidak dilakukan sebab minimnya fasilitas yang ada di kelas ini.  

 

Pertemuan 2 

a. Persiapan Pembelajaran 

Pertemuan 2 pada siklus 4 diawali dengan tahap persiapan oleh guru bidang 

studi, yaitu menentukan media belajar yang tepat, sesuai materi yang telah disepakati 
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bersama. Pertemuan kedua akan membahas tugas rumah yang diberikan guru kepada 

siswa yaitu membahas tentang informasi-informasi penting yang ada dalam 3 laporan 

perjalanan yang menjadi materi pembelajaran, dilanjutkan dengan materi  

menentukan kerangka laporan yang tepat sebagai acuan dalam menulis laporan 

kegiatan mereka. 

Persiapan yang dilakukan dalam pembelajaran ini lebih banyak diarahkan 

pada diskusi kelas. Setelah menemukan informasi-informasi penting , guru 

merencanakan akan mengajak siswa melakukan kegiatan meruntutkan peristiwa-

peristiwa penting yang ada dalam wacana berdasarkan urutan waktunya sesuai 

dengan kerangka laporan yang dibuat. Dari perencanaan yang dilakukan guru, siswa 

diarahkan pada penulisan laporan yang disesuaikan dengan urutan peristiwa yang 

logis.  

Dalam perencanaan pembelajaran terakhir, siswa akan diberi penugasan 

membuat laporan perjalanan berdasar pada kerangka laporan yang telah disepakati 

bersama. Laporan perjalanan selanjutnya akan dibahas dalam pertemuan 3 dan 

hasilnya dikumpulkan. 

 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran diawali guru menyuruh siswa mengeluarkan tugas 

rumah untuk dibahas bersama. Guru mengawali dengan pertanyaan apakah ada siswa 

yang tidak mengerjakan, ternyata semua siswa mengerjakan. Guru menjadi senang 

karena siswa mulai berusaha (aktif) mencari atau meminjam buku paket yang dipakai 
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sebagai materi belajar.  Guru memberi pujian kepada siswa, siswa menjadi senang. 10 

menit kemudian pembelajaran dimulai dengan tanya jawab atas tugas rumah yang 

dikerjakan.  

Setelah evaluasi atas tugas rumah yang dilakukan, pembelajaran dilanjutkan 

pada materi berikutnya yaitu mengarahkan siswa memahami apa yang dimaksud 

dengan kerangka laporan dan tujuan membuat kerangka laporan. Guru Diyah 

mempersiapkan beberapa contoh kerangka laporan yang ada di buku-buku paket yang 

dijadikan bahan pengajaran. Kerangka laporan adalah garis-garis besar peristiwa yang 

harus dilaporkan. Dari kerangka laporan itu guru mengarahkan kembali siswa untuk 

membuat laporan sesuai dengan kerangka laporan yang dibuat bersama. 

10 menit berikutnya guru kembali menjelaskan pentingnya kerangka laporan 

sebagai acuan dalam pembuatan sebuah laporan. Pembelajaran dilanjutkan dengan 

dilakukannya tanya jawab atas hasil kerja yang telah dibuat siswa. Ada beberapa 

siswa mengalami kendala. Guru melakukan pendekatan khusus pada siswa tersebut., 

dan kelas menjadi sedikit gaduh.  

Pembelajaran berikutnya adalah siswa diajak berdiskusi menentukan kerangka 

laporan sebagai bahan acuan membuat laporan perjalanan. Disepakati bersama kelas 

VIII A akan membuat laporan perjalanan berdasar kerangka laporan dengan 

sistematika sebagai berikut: 1. Tujuan wisata, 2. Persiapan: (a) mempersiapkan bekal, 

(b)berangkat dari rumah pukul:, (c) berkumpul di sekolah, (d) masuk bus yang 

dipersiapkan,  3. Dalam perjalanan: (a) suasana hati, (b) apa yang dilakukan di dalam 

bus, 4. Di objek wisata: (a) Cuaca atau keadaan lokasi, (b) suasana sekitar, 
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(c)pengunjung, (d) persiapan pulang, 5. Perjalanan pulang: (a) perasaan siswa, (b) 

membeli oleh-oleh, (c) apa yang dilakukan di dalam bus, (d) sampai di sekolah. 

Sebagai akhir dari pembelajaran, siswa ditugasi membuat laporan perjalanan 

berdasar pada kerangka laporan yang telah disepakati. Guru memberikan penegasan 

bahwa tugas rumah ini akan dibahas besok dan akan dijadikan evaluasi akhir dari 

kegiatan pembelajaran yang bertema kegiatan ini. 

 

a. Observasi atau Pengamatan 

Efektivitas waktu dalam awal pembelajaran sudah terjadi dengan maksimal. 

Dengan berjalannya waktu proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan 

siswa mulai terbiasa melakukan pembelajaran secara diskusi sehingga banyak siswa 

mulai aktif dan tidak malu-malu lagi dalam berpendapat. Kelas terkesan lebih hidup 

dan menyenangkan. Dari observasi ini diketahui siswa kelas ini ternyata lebih mudah 

memahami sebuah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa akan bertanggung 

jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru. 

Dalam pembelajaran, pendekatan integratif juga dilihat dalam setiap materi 

yang disampaikan. Seperti aspek mendengarkan dan berbicara berlangsung saat 

terjadi diskusi kelas, aspek membaca terlihat pada saat siswa mengkoreksi kembali 

hasil kerja rumah dilakukan evaluasi bersama atas kerja masing-masing siswa. Dan 

kegiatan menulis dilakukan setiap saat yaitu sewaktu siswa menemukan hal-hal yang 

penting dalam proses pembelajaran dan menentukan kerangka laporan atas 

kesepakatan bersama. Kerangka laporan digunakan sebagai landasan dalam kegiatan 
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menulis laporan perjalanan yang akan digunakan sebagai evaluasi akhir kemampuan 

menulis siswa. 

 

b. Analisis dan Refleksi 

Dari pengamatan yang dilakukan, proses pembelajaran dapat direfleksikan 

sebagai berikut: 

1. Dibanding pertemuan-pertemuan sebelum, pada pembelajaran kali ini guru 

terlihat lebih mantap dalam melakukan proses pembelajaran dengan pendekatan 

integratif. Semua aspek dilibatkan oleh guru Diyah seperti: aspek mendengarkan 

dan berbicara berlangsung saat terjadi diskusi kelas, aspek membaca terlihat pada 

saat siswa mengkoreksi kembali hasil kerja rumah dilakukan evaluasi bersama 

atas kerja masing-masing siswa. Dan kegiatan menulis dilakukan setiap saat yaitu 

sewaktu siswa menemukan hal-hal yang penting dalam proses pembelajaran dan 

menentukan kerangka laporan atas kesepakatan bersama. 

2. Siswa lebih aktif dan tidak malu lagi dalam mengemukakan pendapat. Terlihat 

dengan jelas adanya proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hasil yang 

diperoleh dari pembelajaran berpusat pada siswa, siswa lebih mudah menerima 

pembelajaran dan mudah memaknai materi yang diberikan. Kelas terkesan hidup 

dan menyenangkan. Guru sudah mampu mengkoordinasi kelas dengan baik. 

 

Pertemuan 3 

a. Persiapan Pembelajaran 
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Pertemuan terakhir pada siklus 4 guru merencanakan mengadakan evaluasi 

dari hasil tugas rumah siswa sebagai akhir dari pembelajaran siklus 4. Evaluasi 

dilakukan secara lisan yaitu dengan cara guru menunjuk siswa secara acak dan siswa 

disuruh menceritakan kembali isi laporan perjalanan yang dibuatnya dengan bahasa 

sendiri. Penilaian guru berdasar pada keruntutan cerita sesuai dengan kerangka 

laporan yang telah dibuat bersama.  

Sebelum melakukan penilaian guru berencana melakukan koreksi sebentar 

hasil kerja siswa sehingga siswa diharapkan dapat melakukan perbaikan sebelum 

dilakukan evaluasi akhir. Dalam akhir pembelajaran guru seprti biasa akan 

melakukan pemilihan hasil kerja sebagai penghargaan kepada siswa yang memiliki 

hasil kerja bagus. Pemilihan hasil kerja dilakukan secara bersama oleh guru dan 

siswa.  Hasil kerja itu akan ditempelkan di mading sekolah yang nantikan akan dibaca 

kelas lain.  

 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pembelajaran diawali dengan salam, untuk menetralkan suasana guru sedikit 

melucu untuk penyegaran suasana karena kelas terlihat sedikit tegang. Guru 

memberikan pengarahan-pengarahan atas evaluasi pembelajaran yang dilakukan. 

Meskipun terlihat sedikit tegang, tetapi siswa terlihat siap dalam pelaksanaan evaluasi 

yang direncanakan. 

Evaluasi dilaksanakan secara acak. Semua siswa terlihat serius mengikuti 

proses evaluasi. Pembelajaran dalam pertemuan ini berjalan dengan optimal, 
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dibuktikannya dengan  siswa memahami penuh apa yang ditulisnya. Dari hasil 

evaluasi ditemukan adanya peningkatan pemahaman siswa yang cukup bagus. Siswa 

mampu menjalani evaluasi dengan baik dan guru puas terhadap pembelajaran yang 

dilakukannya. 

Setelah evaluasi akhir selesai, guru bersama-sama siswa menentukan beberapa 

hasil kerja siswa yang dinilai bagus dan akan dipasang di mading sekolah setelah 

pembelajaran selesai nanti. Guru merasa puas atas evaluasi yang baru saja 

dilaksanakan. 

 

 

 

c. Observasi atau Pengamatan 

Berdasar pada pengamatan terlihat jelas adanya peningkatan kemampuan 

siswa dalam memahami sebuah materi pembelajaran. Pembelajaran yang mengarah 

pada evaluasi hasil lebih terlihat hidup dan menyenangkan. Siswa menjadi aktif dan 

tidak malu-malu dalam menjawab pertanyaan guru. Ada kesan kemantapan atas 

jawaban yang diberikan siswa. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan guru 

sebagian besar mampu menjawab dengan baik. 

Hasil yang ditemukan dalam evaluasi ini terjadi peningkatan kemampuan 

berbahasa siswa. Diketahui adanya peningkatan nilai rata-rata kelas dari 61,2 pada 

siklus 1 menjadi 67,4 pada siklus 2. 69,1 pada siklus 3 dan akhirnya pada siklus 4 

hasil evaluasi siswa mencapai nilai rata-rata 72,5 dengan hasil 84,6% mencapai 
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KKM. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerjasama yang baik antara guru dan siswa. 

Guru melakukan proses pembelajaran dengan metode dan pendekatan yang tepat 

sehingga siswa menjadi nyaman dan senang belajar yang berakibat positif siswa 

mudah memaknai materi yang diajarkan.  

 

d. Analisis dan Refleksi 

Berdasar pada pengamatan yang dilakukan, evaluasi pada pertemuan empat 

dapat direfleksikan sebagai berikut: 

1. Evaluasi akhir pada siklus 4 berjalan dengan baik dan lancar. Meskipun suasana 

terlihat sedikit tegang, tetapi siswa terlihat sudah menyiapkan diri dan sudah 

merasa siap dalam mengikuti kegiatan evaluasi. Kesiapan siswa dapat dilihat dari 

hasil yang diperoleh dari evaluasi ini. Hampir semua siswa mampu memaknai 

pembelajaran yang dilakukan dengan baik dan sempurna. Siswa sudah terlihat 

siap melakukan evaluasi pembelajaran dan rasa percaya diri pada siswa ini sudah 

dapat dilihat lebih mantap dalam mengikuti evaluasi dan sebagian besar siswa 

mampu menjawb pertanyaan guru dengan benar. Guru terlihat puas dari hasil 

evaluasi yang dilakukan sehingga memberi pujian pada siswa dan membuat siswa 

senang. 

2. Guru dalam evaluasi menggunakan pendekatan yang sedapat mungkin mengikuti 

sertakan aspek kebahasaan yang ada. Dari aspek mendengarkan dan berbicara 

dilakukan oleh siswa ketika seorang siswa menjawab pertanyaan dari guru dan 

siswa lain mendengarkan. Aspek membaca terjadi ketika siswa membacakan hasil 

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



 110 

laporan perjalanan di depan kelas dan aspek menulis dilakukan ketika siswa 

disuruh mencatat segala sesuatu yang dianggap penting dalam evaluasi yang 

dilakukan sebagai bahan refleksi. 

 

C. Observasi / Pengamatan Siklus 4 

Peningkatan kemampuan berbahasa siswa kelas VIII A pada siklus ini sangat 

menggembirakan. Meskipun belum optimal, masih ada beberapa siswa belum 

mencapai KKM, guru sudah puas sebab dari 39 siswa 84,6% siswa sudah mampu 

mencapai KKM dengan baik. Peningkatan kemampuan berbahasa yang terjadi karena  

partisipasi aktif dari siswa kelas VIII A yang mengikuti semua kegiatan secara 

kooperatif. Guru tidak mengalami kendala yang berarti dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran. Di kelas ini hanya membutuhkan kesabaran dan ketekunan guru dalam 

mengarahkan siswa untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

Berdasar pada pengalaman yang telah dilakukan, siswa kelas ini pada dasarnya 

mudah dibimbing dan mudah beradaptasi dalam sebuah pembelajaran dengan metode 

dan pendekatan baru.  

Dari hasil evaluasi siklus 4 diperoleh nilai siswa sebagai berikut: 

Tabel 4: Nilai Kemampuan berbahasa Indonesia siklus 3 

No Rincian Pencapaian Hasil Nilai 

1 Siswa mendapat nilai < 66 6 

2 Siswa mendapat nilai ≥ 66 33 
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3 Rerata kelas  72,5 

4 Ketuntasan klasikal 84,6% 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui sejumlah 6 siswa memperoleh nilai dibawah 

nilai ketuntasan minimal dan 33 siswa memperoleh nilai sama dengan atau di atas 

nilai ketuntasan minimal. Ketuntasan klasikal kelas ini mencapai 84,6% hal ini 

menunjukkan bahwa proses pembelajaran pada siklus 4 sudah menunjukkan 

peningkatan pembelajaran yang cukup menggembirakan. Berdasar pada kesepakatan 

bersama antara peneliti, guru dan kepala sekolah proses pembelajaran pada siklus 4 

dinyatakan berhasil dengan cukup menggembirakan karena pencapaian hasil KKM 

adalah 84,6%. 

 

D. Refleksi Siklus 4 

Berdasar observasi di atas dapat di simpulkan  keberhasilan  pembelajaran 

siklus 4 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

1.  Terjadi kerjasama yang baik antara siswa dengan guru. Guru yang sabar dan tekun 

dapat mengkoordinasi kelas yang seramai apapun. Ketegasan guru dalam 

menentukan metode dan pendekatan yang tepat dapat membentuk kelas yang 

positif. Keberhasilan sebuah pembelajaran tergantung pada pendekatan dan 

kemahiran guru dalam mengelola kelas. Kelas VIII A yang semula dikenal 
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sebagai kelas yang ramai berubah menjadi kelas yang potensial dan 

menyenangkan. 

2. Minimnya fasilitas belajar siswa bukanlah kendala utama dalam mencapai 

keberhasilan sebuah pembelajaran , tetapi dapat menjadikan motivasi guru untuk 

melakukan kreatifitas-kreatifitas pembelajaran yang inovatif. Hal ini dapat 

dibuktikan guru Diyah di kelas VIII A ini. Dengan media pembelajaran yang 

minim guru Diyah mampu memaksimalkan fasilitas yang ada sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

3. Guru Diyah mampu melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan integratif 

secara maksimal. Semua aspek kebahasaan yang ada dalam berbahasa dipadukan 

secara maksimal dalam setiap materi yang diajarkan. Siswa bahkan tidak 

menyadari telah melakukan beberapa pembelajaran aspek berbahasa secara 

bersama-sama dalam satu materi belajar. 

 

E.  Refleksi Guru Terhadap Pembelajaran Siklus 4 

Berdasar dari wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan dalam 

pembelajaran siklus 4 ini guru Diyah merasa puas dan sudah menganggap maksimal 

hasil yang di dapat. Dari 39 siswa yang ada terdapat 33 siswa yang telah mencapai 

batas tuntas. Sedang 6 siswa yang belum mencapai target memiliki nilai 60 dan 65. 

Pencapaian hasil sebesar 84,6 % sudah dianggap optimal oleh guru. Disepakati 

kegiatan PTK dihentikan. 

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



 113 

Kondisi siswa pada saat pembelajaran berlangsung sudah jauh berbeda dari 

kondisi awal. Siswa sudah mendapatkan kunci pembelajaran yang baik. Mereka 

terlihat menyukai pembelajaran dengan pendekatan integratif dan metode-metode 

pembelajaran yang dipakai guru. Kelas terlihat hidup dan suasana menyenangkan 

terlihat dari tidak terbebaninya siswa pada kegiatan-kegiatan yang diberikan guru. 

Siswa menjadi aktif dan antusias dalam melakukan kegiatan diskusi, banyak yang 

tidak malu lagi dalam berpendapat. Bahkan terlihat beberapa siswa memiliki potensi 

untuk menjadi pemimpin dalam sebuah diskusi. 

Meskpun semua sudah dianggap bagus, guru juga menyadari masih ada 

kekurangan dalam pembelajaran yang dibuatnya.  Guru Diyah berjanji akan 

menemukan dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam pembelajaran 

berikutnya. Guru merasa nyaman dan menjadi mudah melakukan pembelajaran 

dengan pendekatan integratif dan akan melanjutkan dalam pembelajaran-

pembelajaran berikutnya. 

 

2. Pembahasan Tiap Siklus dan Antarsiklus 

A. Pembahasan Kondisi Awal 

Kondisi awal pembelajaran berbahasa pada kelas VIII A masih bersifat 

konvensional dan teoritis. Kelas masih didominasi oleh guru, metode ceramah masih 

sangat dominan di kelas ini. Pembelajaran yang masih terlihat tradisional membuat 

kesan kelas ini hanya sebagai objek bukan subjek pembelajaran. Kemampuan 

berbahasa di kelas ini sangat rendah dapat dilihat dari hasil evaluasi akhir yang hanya 
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mencapai nilai rata-rata kelas 64, di mana rata-rata ini jauh dari KKM yang 

ditentukan sekolah harus mencapai 66. 

Siswa dalam keadaan tidak siap dan pasif dalam proses pembelajaran. Dilihat 

dari data angket yang menyatakan mayoritas siswa kelas ini hanya menyukai kegiatan 

mendengarkan, membuktikan pembelajaran masih berpusat pada guru, siswa hanya 

mempunyai kegiatan mendengarkan dan mencatat tanpa adanya kegiatan 

mengemukakan pendapat. Kondisi kelas yang pasif membuat guru semakin frustasi 

dan enggan melakukan terobosan-terobosan baru dalam pembelajaran. Seperti apa 

yang dikatakan oleh guru Anik, kelas VIII A merupakan kelas yang unik. Tidak 

mudah melakukan pembelajaran di kelas ini. Kelas ini banyak anak-anak nakalnya, 

tetapi sebenarnya di kelas ini banyak pula siswa yang berpotensi bagus, ada beberapa 

siswa dari kelas ini mendapat prestasi juara perlombaan tingkat kotamadya. 

Berdasar pada kondisi awal ini, peneliti mendapatkan gambaran kelas yang 

sangat pasif dan tidak menyenangkan. Sehingga dibutuhkan sebuah metode 

pendekatan baru yang dapat menarik siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan senang dan diharapkan kelas menjadi aktif sehingga suasana kelas menjadi 

lebih menyenangkan. 

 

B. Pembahasan Tiap Siklus 

Siklus 1 

Pembelajaran pada siklus 1 belum berjalan dengan baik. Alokasi waktu yang 

tidak digunakan dengan maksimal terjadi pada siklus ini. Banyaknya waktu terbuang 
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karena siswa seperti biasa masih tidak siap dalam mengikuti pembelajaran sehingga 

sering mengalami kebingungan-kebingungan pada saat dilakukan proses 

pembelajaran dengan pendekatan dan metode yang baru. Seringnya kelas ramai 

menjadi tidak efektif  sebagai salah satu kendala dalam siklus ini. Siswa belum siap 

melakukan perubahan pembelajaran sehingga kelas masih sering didominasi guru. 

Pembelajaran berpusat pada siswa belum berjalan lancar karena siswa sulit diajak 

berpartisipasi aktif.  

Data yang diperoleh dari evaluasi akhir menunjukkan tingkat keberhasilan 

masih kecil, dibuktikan  dari rerata kelas yang dicapai dalam siklus ini adalah 61,2 

dimana KKM yang dicapai baru 23,1% atau  9 siswa yang mencapai KKM dari 39 

siswa yang ada.  Berdasar pada data yang diperoleh, rerata kelas belum mencapai 

batas tuntas yang ditetapkan dan secara klasikal juga belum mencapai ketuntasan. 

Yang perlu diperhatikan dalam siklus ini adalah kurang siapnya siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran membuat kelas selalu ramai sehingga banyak waktu 

terbuang untuk mengkondisikan dan mengkoordinasi kelas. Materi yang disampaikan 

dalam siklus ini adalah membuat puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat. Hasil 

evaluasi belajar yang belum memuaskan pada siklus 1 ini lebih banyak dipengaruhi 

oleh tidak terbiasanya siswa melakukan pembelajaran aktif. Mereka selama ini hanya 

mendapat masukan-masukan materi tanpa melakukan uji kemampuan atau siswa 

dibiasakan menemukan sesuatu yang baru dari materi yang ditampilkan. Metode 

inkuiri belum diterapkan di kelas ini. Perbaikan pembelajaran dapat dilakukan pada 

materi ini dengan melakukan pelatihan-pelatihan secara terus menerus untuk 
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mengasah kecerdasan siswa dalam memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan tema 

yang ditampilkan siswa. 

Yang perlu diperhatikan dalam siklus ini adalah Siklus 1 dilakukan 3 x 

pertemuan dalam setiap runtutan pertemuan, ada perubahan-perubahan positif yang 

dilakukan siswa saat mengikuti pembelajaran. Pertemuan 1 siswa masih kelihat 

bingung dan tidak mampu mengkondisikan waktu, pertemuan 2 sudah mampu 

mengikuti proses pembelajaran meskipun masih ragu-ragu dan akhir siklus terlihat 

siswa sudah mulai terbiasa dengan pembelajaran baru. Berdasar pengamatan ini dapat 

disimpulkan sebenarnya kelas ini mampu beradaptasi dengan baik setiap ada 

perubahan, hanya saja perubahan itu lambat jadi dibutuhkan kesabaran dan ketekunan 

yang lebih dari guru yang mengajar di kelas ini. Gambaran ini menjadi tolak ukur 

dalam siklus 2. 

 

Siklus 2 

Berdasar pengalaman siklus 1 guru melakukan perubahan strategi 

pembelajaran pada siswa. Siswa dilibatkan langsung pada materi pembelajaran yaitu 

menganalisan wacana dan mengungkapkan kembali apa yang dibaca atau 

didengarnya. Siswa merespon baik strategi ini dan pada siklus 2, telah terjadi 

perubahan positif yang cukup menggembirakan  pada siswa kelas VIII A. Mereka 

mulai terbiasa  dan mulai mampu beradaptasi terhadap perubahan pembelajaran yang 

dilakukan guru Diyah. Berdasar wawancara yang dilakukan mereka lebih senang 

dengan pembelajaran yang baru karena mereka merasa lebih mudah memahami 
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materi.  Kelas menjadi menyenangkan  dan situasi tidak tegang seperti pembelajaran-

pembelajaran sebelumnya yang hanya menggunakan metode ceramah.  

Pada proses pembelajaran di siklus ini terlihat siswa  menikmati pembelajaran 

dengan baik dan mampu mengikuti metode diskusi, tanya jawab, inkuiri dengan baik. 

Mereka sudah berani memberi masukan-masukan saat diskusi berjalan. Namun 

keberanian mereka masih perlu ditingkatkan. Aktivitas positif dalam pembelajaran 

siklus 2 dapat dilihat dari hasil evaluasi yang dilakukan. Terjadi peningkatan 

kemampuan berbahasa dari siklus 1 ke siklus 2. Pada siklus 1 nilai evaluasi hanya 

mencapai batas ketuntasan 23,1% yaitu dengan nilai rata-rata kelas 61,2 dalam siklus 

2 dicapai batas ketuntasan sebesar 53.8% dengan nilai rata-rata kelas 67,4. meskpun 

pencapaian hasil evaluasi belum optimal, tetapi sudah terjadi peningkatan 

kemampuan yang mengembirakan guru bidang studi dan kepala sekolah juga 

mengakui keberhasilan itu. 

Pada proses pembelajaran siklus 2 ditemukan beberapa kendala yang harus 

dicermati guru sebagai acuan perbaikan pada siklus berikutnya. Kendala yang terjadi 

pada siklus 2 yaitu: (1)masih kurang efektifnya waktu berakibat kelas sering gaduh, 

(2) kurangnya media belajar yang dimiliki siswa membuat proses pembelajaran pada 

pertemuan 2 siklus 2 tidak sesuai dengan rencana, (3) guru harus lebih menekankan 

kepada siswa pentingnya pemanfaatan alokasi waktu dan (4) ketegasan guru dalam 

mengkoordinasikan kelas harus ditingkatkan . Dari gambaran peristiwa yang terjadi 

pada siklus 2 diharapkan guru mampu melakukan perbaikan pembelajaran dalam 

siklus 3.  
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Siklus 3 

Berdasar pengalaman siklus 1 dan 2  guru melakukan perubahan strategi 

pembelajaran dengan  dilibatkan siswa secara langsung pada materi pembelajaran 

mendengarkan berita dan menceritakan kembali isi berita dengan bahasa sendiri. 

Siswa merespon baik strategi ini dan pada siklus 3, telah terjadi perubahan positif 

yang cukup menggembirakan  pada siswa kelas VIII A. Mereka mulai terbiasa  dan 

mulai mampu beradaptasi terhadap perubahan pembelajaran yang dilakukan guru 

Diyah. Berdasar pengamatan siswa lebih senang dengan pembelajaran yang baru 

karena mereka merasa lebih mudah memahami materi.  Kelas menjadi menyenangkan  

dan situasi tidak tegang seperti pembelajaran-pembelajaran sebelumnya yang hanya 

menggunakan metode ceramah.  

Pada proses pembelajaran di siklus ini terlihat siswa  menikmati pembelajaran 

dengan baik dan mampu mengikuti metode diskusi, tanya jawab, inkuiri dengan baik. 

Mereka sudah berani memberi masukan-masukan saat diskusi berjalan. Namun 

keberanian mereka masih perlu ditingkatkan. Aktivitas positif dalam pembelajaran 

siklus 3 dapat dilihat dari hasil evaluasi yang dilakukan. Terjadi peningkatan 

kemampuan berbahasa dari siklus 2 ke siklus 3. Pada siklus 2 nilai evaluasi hanya 

mencapai batas ketuntasan 53,8% dengan nilai rata-rata kelas 67,4  dalam siklus 3 

dicapai batas ketuntasan sebesar 66,7% dengan nilai rata-rata kelas 69,1. meskpun 

pencapaian hasil evaluasi belum optimal, tetapi sudah terjadi peningkatan 
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kemampuan yang mengembirakan guru bidang studi dan kepala sekolah juga 

mengakui keberhasilan itu. 

Proses pembelajaran siklus 3 masih  ditemukan beberapa kendala yang harus 

dicermati guru sebagai acuan perbaikan pada siklus berikutnya. Kendala yang terjadi 

pada siklus 2 yaitu: (1)masih kurang efektifnya waktu berakibat kelas sering gaduh, 

(2) kurangnya media belajar yang dimiliki siswa membuat proses pembelajaran pada 

pertemuan 2 siklus 2 tidak sesuai dengan rencana, (3) guru harus lebih menekankan 

kepada siswa pentingnya pemanfaatan alokasi waktu dan (4) ketegasan guru dalam 

mengkoordinasikan kelas harus ditingkatkan . Dari gambaran peristiwa yang terjadi 

pada siklus 3 diharapkan guru mampu melakukan perbaikan pembelajaran dalam 

siklus 4.  

 

Siklus 4 

Kepuasan guru Diyah terlihat sangat jelas setelah evaluasi akhir dari siklus 4. 

Guru Diyah mengatakan sangat puas dengan pembelajaran yang terjadi pada siklus 1, 

siklus 2, siklus 3 dan siklus 4. Sebab selama ini guru Diyah belum pernah melihat 

keberhasilan pembelajaran yang dilakukan sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan 

sebelum memulai siklus 1 beliau sudah pesimis apakah akan berhasil penelitian ini. 

Penghargaan dan pujian diberikan guru pada siswa kelas VIII A. Kelas yang kemarin 

dikenal pasif dan berkemampuan rendah. Dalam 10 x pertemuan sudah berubah 

menjadi  kelas yang aktf, hidup dan meyenangkan. 
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Kepuasan yang dialami guru Diyah karena pembelajaran dalam siklus 4 

menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

evaluasi yang dilakukan pada akhir siklus yaitu terjadi peningkatan kemampuan 

berbahasa Indonesia yang mencapai nilai ketuntasan sebesar 84,6% % atau dari 39 

siswa 33 sudah mencapai KKM yang ditentukan sekolah, oleh guru teman sejawat 

dan kepala sekolah keberhasilan ini sudah dianggap maksimal meskipun ada 6 siswa 

yang belum mencapai ketuntasan. Meskipun keberhasilan tidak mencapai 100% oleh 

guru dan kepala sekolah sudah dinyatakan berhasil dan memuaskan. 

Meskipun siklus 4 dinyatakan berhasil dengan memuaskan, masih kelemahan-

kelemahan yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Misalnya (1) 

keaktifan siswa belum merata masih didominasi beberapa siswa. (2) siswa harus 

dibiasakan berani mengemukakan pendapat yaitu dengan seringnya dilakukan proses 

pembelajaran dengan berdiskusi, (3) tanpa disadari kadang guru masih mendominasi 

kelas. Dari kelemahan-kelamahan ini diharapkan guru mampu melakukan perbaikan 

untuk pembelajaran berikutnya. 

 

C. Pembahasan Antarsiklus 

Pada siklus 1 pada pencapaian hasil pembelajaran yang hanya 23,1 % 

menunjukkan belum berhasilnya proses pembelajaran yang dilakukan. 

Ketidakberhasilan siklus 1 dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari diri siswa 

maupun dari  guru bidang studi. Dari siswa dapat dilihat dari kurang siapnya siswa 

melakukan pembelajaran sebab selama ini siswa hanya melakukan pembelajaran 
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secara pasif yaitu hanya melakukan kegiatan mendengarkan dan mencatat apa yang 

diajarkan guru. Metode ceramah sangat dominan dalam pembelajaran sebelumnya, 

dapat dikatakan bahwa pembelajaran selalu berpusat pada guru. Kebiasaan seperti ini 

masih terbawa pada siklus 1.  

Berdasar observasi pada siklus 1 aktivitas siswa masih terlihat belum optimal. 

Siswa masih terkesan ragu-ragu dan bingung dalam mengikuti proses pembelajaran 

sehingga pada siklus ini waktu menjadi tidak efektif, mereka masih terlihat binggung 

yang akhirnya menjadi ramai, guru harus melakukan pembimbingan yang akhirnya 

tanpa disadari guru mendominasi kelas kembali. 

Sedang berdasar pada hasil evaluasi masih terdapat  33 siswa di bawah nilai 

KKM yaitu 66 atau dapat dikatakan siswa kelas ini sebagian besar belum dapat 

menerima proses pembelajaran dengan pendekatan integratif secara benar dan 23,1% 

yang baru mencapai KKM artinya proses pembelajaran pada siklus 1 belum mencapai 

batas tuntas. 

Dari pengalaman kelemahan siklus 1, dilakukan perbaikan-perbaikan dalam 

siklus 2. Perbaikan tindakan  dilakukan guru lebih ditekankan pada siswa untuk: (1) 

memanfaatkan waktu sebaik dan semaksimal mungkin, (2) menekankan pentingnya 

persiapan pembelajaran yang harus dilakukan siswa, (3) melakukan pembiasaan 

menggunakan pendekatan integratif dan metode-metode inovatif sesuai dengan 

materi yang disampaikan dan (4) guru mengusahakan pembelajaran dipusatkan pada 

siswa bukan pembelajaran berpusat pada guru. 
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Berdasar pengamatan yang dilakukan dalam siklus 2, terjadi peningkatan 

kemampuan berbahasa siswa dengan pencapaian nilai 53,8% siswa telah mencapai 

KKM dengan baik atau dari 39 siswa terdapat 21 siswa sudah mencapat batas tuntas 

belajar. Dalam siklus ini, siswa sudah mampu beradaptasi dengan metode 

pembelajaran baru, siswa sudah mulai berani mengemukakan pendapat hanya perlu 

ditingkatkan lagi keberanian mengemukakan pendapat alam berdiskusi. Kesiapan 

siswa dalam melakukan pembelajaran dapat dilihat dari diskusi kelas yang berjalan 

lancar dan terjadi umpan balik yang baik antara guru dan siswa tanya jawab 

dilangsungkan. Meskipun belum optimal, pembelajaran sudah mengarah pada siswa, 

siswa merasa senang dan mudah memaknai pembelajaran yang dilakukan.  

Dengan tindakan-tindakan perbaikan yang dilakukan guru pada siklus 2, 

pelaksanaan pembelajaran berjalan lebih efektif tetapi perlu ditingkatkan lagi 

pemanfaat waktu, pembelajaran berpusat pada siswa , kelas menjadi lebih hidup dan 

suasana kelas menjadi menyenangkan. Dari pembelajaran yang menyenangkan terjadi 

peningkatan kemampuan belajar siswa dengan pendekatan integratif ini, khususnya 

terjadi peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia pada siswa kelas VIII A. 

Hasil pencapaian ketuntasan 53,8% menunjukkan peningkatan yang belum 

optimal. Dari 39 siswa masih ada 18 siswa yang belum mencapai batas tuntas 

sehingga proses pembelajaran siklus 2 belum dikatakan berhasil.  Diperlukan kembali 

perbaikan-perbaikan dalam siklus 3 untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa 

dengan pendekatan integratif khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

Kelemahan dalam siklus 2 seperti: (1) alokasi waktu yang belum maksimal, (2) media 
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belajar siswa yang tidak lengkap seperti kamus dan (3) keaktifan siswa yang belum 

merata menjadikan kendala yang harus dicarikan pemecahannya dalam siklus 3.  

Pada siklus 3, tindakan perbaikan lebih ditekankan pada kesadaran siswa 

untuk memanfaatkan waktu secara maksimal, kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, dan melatih kemampuan berbahasa siswa dengan pendekatan integratif 

secara terus menerus dalam setiap pertemuan . Di samping itu, keaktifan siswa dalam 

berdiskusi dan tanya jawab terus dimotivasi oleh guru. Dengan tindakan perbaikan 

yang dilakukan guru, terjadi peningkatan kemampuan belajar yang menggembirakan 

pada siklus 3. 

Pencapaian perbaikan yang terjadi pada siklus 3 dapat dilihat dari 

meningkatnya hasil KKM dari  53,8% dengan nilai 67,4 pada siklus 2 menjadi 66,7% 

dengan nilai 69,1. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan masih ditemukan adanya 

kelemahan yang terjadi pada siklus 3 adalah belum merata kerjasana siswa dalam 

berdiskusi sehingga selalu didominasi beberapa siswa. Guru masih ragu dalam 

melakukan pembelajaran berpusat pada siswa sehingga berkesan ragu, berakibat 

siswa selalu menunggu perintah guru dalam berdiskusi. Alokasi waktu yang ada 

belum dimanfaatkan secara maksimal. Dari kelemahan pada siklus 3 ini diharapkan 

mampu dipecahkan dalam siklus 4.   

Berdasar hasil observasi, siklus 4 lebih baik dari siklus 3. Siswa terlihat lebih 

siap melakukan pembelajaran dengan memaksimalkan waktu yang ada,  diskusi 

berjalan dengan baik dan antusias siswa dalam melakukan diskusi dan inkuiri sangat 

memuaskan guru. Keaktifan siswa dalam berdiskusi meningkat, mereka saling 
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memberikan masukan antar kelompok. Suasana kelas saat diskusi dan tanya jawab 

terlihat hidup dan menyenangkan. Tetapi perlu ditingkatkan lagi partisipasi atau 

keaktifan siswa karena keaktifan yang terjadi di kelas ini belum merata, masih 

didominasi beberapa siswa saja. Guru harus melakukan perbaikan-perbaikan secara 

terus menerus untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal sehingga tujuan 

akhir dari pembelajaran dapat tercapai. 

Dari evaluasi yang di dapat, diperoleh hasil evaluasi yang cukup memuaskan 

guru yaitu dicapai batas ketuntasan sebesar 84,6% atau dari 39 siswa yang ada 

sebanyak 33 siswa sudah mencapai nilai KKM. Meskpiun masih ada 6 siswa yang 

belum mencapai batas tuntas, pencapaian ini sudah dianggap berhasil oleh teman 

sejawat guru bidang studi dan kepala sekolah karena memang 6 siswa yang belum 

mencapai batas tuntas adalah siswa yang bermasalah dan dalam proses bimbingan. 

Berdasar hasil akhir pembelajaran, rerata nilai kelas kemampuan berbahasa 

Indonesia siswa sebelum mendapatkan perlakukan tindakan perbaikan adalah 64, 

pencapaian ini dibawah nilai KKM. Sesudah dilakukan perbaikan tindakan dalam 

setiap siklus yang dijalankan, terjadi peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia 

dengan pendekatan integratif pada siswa kelas VIII A dengan pencapaian nilai rata-

rata kelas 72,5. Rerata nilai kelas 72,5 dengan batas tuntas 84,6%. 

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan integratif 

guna meningkatkan kemampuan berbahasa pada siswa kelas VIII A di SMPN 17 
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Surakarta tahun pelajaran 2007/2008 dikatakan berhasil dan cukup memuaskan. 

Berdasar hasil evaluasi siklus 4 yang mencapai KKM 84,6% dapat disimpulkan 

proses pembelajaran dengan pendekatan integratif berhasil dan memuaskan. Pendapat 

ini diakui oleh kepala sekolah dan guru bidang studi bahasa Indonesia yang merasa 

cukup puas dengan tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran yang dilakukan. 

Peningkatan kemampuan berbahasa dalam setiap siklus dapat dilihat dari data 

di bawah ini. 

Tabel 5: Hasil Peningkatan Kemampuan Berbahasa Indonesia  Laporan Tiap Siklus 

Siklus No Pencapaian Hasil 

Awal 1 2 3 4 

1 Rerata Kelas 64 61,2 67,4 69,1 72,5 

2 Jml nilai siswa < KKM (66) 28 30 18 13 6 

3 Jml nilai ≥ KKM (66) 11 9 21 26 33 

4 Ketuntasan Kelas 28,2% 23,1% 53,8% 66,7 84,6% 

 

Meskipun peningkatan kemampuan berbahasa pada siswa kelas VIII A tidak 

terjadi secara signifikan dalam setiap siklus yang dilakukan, peningkatan yang cukup 

menggembirakan terjadi pada siklus 4 yaitu keberhasilan pembelajaran dapat dilihat 

dari evaluasi yang mencapai hasil diatas atau sama dengan KKM sebesar 84,6% 

dengan nilai rata-rata 72,5. Berdasar pada pengalaman sebelumnya keberhasilan 

dalam siklus 4 ini merupakan pencapaian hasil pembelajaran yang optimal sebab di 
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kelas ini sulit sekali melakukan proses pembelajaran yang maksimal seperti apa yang 

telah dilakukan dalam setiap siklus-siklus pembelajaran ini. Banyak guru mengeluh 

dan enggan mengajar di kelas ini karena faktor tidak kooperatifnya siswa kepada 

mata pelajaran yang disampaikan guru kelas, juga kenakalan-kenakalan tidak terduga  

yang terjadi di kelas ini.  

Keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dalam peningkatan 

kemampuan berbahasa Indonesia pada siswa kelas VIII A dalam siklus 1, siklus 2, 

siklus 3 dan siklus 4 tidak dapat dipisahkan dengan strategi pembelajaran yang 

dilakukan guru dalam proses belajar mengajar. Kelas VIII A merupakan kelas yang 

ramai dan pasif  dalam mengikuti mata pelajaran sehingga dibutuhkan satu metode 

pendekatan tertentu yang kreatif  oleh guru agar siswa lebih tertarik dan antusias 

dalam mengikuti proses belajar mengajar. Hal ini senada dengan pendapat wali kelas 

yang menyatakan kelas VIII A sebenarnya dapat aktif seperti kelas-kelas yang lain 

jika dalam proses pembelajaran guru mampu mengendalikan siswa-siswa tertentu 

yang selalu mengganggu konsentrasi siswa lain dalam mengikuti pelajaran (HW. No. 

04).   

Salah satu pemecahan masalah yang dapat dilakukan di kelas ini adalah 

melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran atau pembelajaran 

berpusat pada siswa agar  kelas menjadi lebih aktif dan menarik. Metode pendekatan 

integratif dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai salah 

satu alternatif terbaik dalam melakukan peningkatan kemampuan pembelajaran 

berbahasa. Setelah dilaksanakan, ternyata terjadi pembelajaran teori yaitu dari data 
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lapangan dapat dilihat adanya peningkatan kemampuan berbahasa siswa dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia. 

Guru yang profesional adalah guru yang mampu memecahkan segala masalah 

yang ada di kelas khususnya dan sekolah umumnya. Kepala sekolah menyatakan 

guru-guru di SMP N 17 Surakarta semua sudah profesional dan bekerja sesuai dengan 

porsinya masing-masing. Keberhasilan ini juga didukung oleh kelengkapan media 

pembelajaran dan kesiapan guru dalam melengkapi perangkat pembelajaran. Strategi 

dan pendekatan pembelajaran yang menarik akan membuat siswa menjadi lebih 

antusias dalam mengikuti proses pembelajaran dan pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan untuk mereka.(HW. No. 02) 

Faktor pendukung yang tidak kalah penting dalam pembelajaran di sekolah 

adalah faktor internal dan eksternalnya. Faktor internal yang dimaksud adalah 

kemampuan guru dalam memahami materi yang diajarkan dan menentukan strategi 

yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Keberhasilan sebuah 

pembelajaran banyak dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengelola kelas, 

seperti apa yang dikatakan oleh kepala sekolah, “Guru yang profesional adalah guru 

yang mampu memecahkan segala masalah yang ada di kelas khususnya dan sekolah 

umumnya”. (HW. No. 02).Tanggapan senada disampaikan wakil kepala sekolah yang 

menyatakan kemampuan teman-teman guru di SMP N 17 Surakarta sudah bagus dan 

bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Terlebih untuk guru-guru bidang studi 

bahasa Indonesia yang dianggap bagus dan berlebih sudah dianggap tidak ada 

masalah lagi. (HW. No. 03) 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

Pada bagian ini akan dikemukakan tiga hal yaitu simpulan, implikasi hasil 

penelitian dan saran-saran. Ketiga bagian ini dikemukakan berdasar pada hasil 

penelitian dan pembahasannya. 

A. Simpulan 

Berdasar pada rumusan masalah yang dikemukakan dan berdasar pada hasil 

temuan dan pembahasannya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Telah terjadi peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia pada siswa kelas VIII 

A SMP N 17 Surakarta dengan pendekatan integratif dalam setiap siklus yang 

dilakukan yaitu dari siklus 1, siklus 2, siklus 3 dan siklus 4. Pendekatan integratif 

telah dilakukan secara baik dan benar oleh guru bidang studi bahasa Indonesia 

dalam proses pembelajaran yang dilakukan dalam setiap siklus tindakan. Dalam 

pelaksanaan setiap siklus meskipun terjadi peningkatan, ada kendala-kendala 

yang harus diperhatikan sebagai acuan perbaikan siklus berikutnya. Kendala yang 

menyebabkan belum berhasil secara maksimal pembelajaran integratif adalah 

sebagai berikut: (1) alokasi waktu tidak digunakan secara maksimal, (2) guru 

belum melakukan pembelajaran berpusat pada siswa secara penuh, masih ada 

ketergantungan siswa pada guru dalam setiap diskusi (3) keaktifan siswa masih 
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didominasi oleh beberapa siswa, belum terjadi secara merata, (4) pembelajaran 

belum berjalan dengan maksimal karena factor minimnya fasilitas pembelajaran. 

2. Proses pembelajaran integratif dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah 

pembelajaran dengan jalan memadukan semua aspek kebahasaan yang ada dalam 

sebuah materi yang ditampilkan seperti aspek mendengarkan, aspek berbicara, 

aspek membaca dan aspek menulis. Dari pembelajaran integratif diharapkan 

terjadi penerapan semua aspek bahasa dalam setiap materi, siswa menjadi terbiasa 

belajar semua aspek yang ada, apabila dilakukan secara terus menerus dapat 

menjadikan siswa mandiri dan ada keruntutan berpikir logis dari pembelajaran ini. 

Efektivitas  pembelajaran integratif  pada siswa kelas VIII A SMP N 17 Surakarta 

terbukti dari hasil yang diperoleh dari pembelajaran awal  mencapai nilai rerata 

kelas 64 meningkat menjadi 72,5 pada siklus 4. Peningkatan ini membuktikan 

bahwa pembelajaran integratif lebih baik dari pembelajaran konvensional atau 

pembelajaran awal. 

 

B. Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasar pada hasil penelitian di atas, terjadi pembenaran hipotesis bahwa 

pembelajaran integratif lebih efektif dalam meningkatan kemampuan berbahasa 

Indonesia pada siswa kelas VIII A SMPN 1 Surakarta, tahun pelajaran 2007/2008. 

Berdasar pada efektivitas pencapaian peningkatan hasil yang dalam pembelajaran  

integratif maka: 
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Pembelajaran integratif tidak akan berjalan baik  tanpa melakukan perbaikan-

perbaikan pembelajaran. Sehingga dibutuhkan ketekunan guru untuk melakukan 

perubahan strategi dalam pembelajaran integratif.Pembelajaran integratif harus 

dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar pembelajaran lebih baik. 

Harus terjadi kerjasama yang baik antara guru dengan siswa untuk 

mewujudkan sebuah pembelajaran integratif yang ideal. Pembelajaran tidak akan 

berjalan sempurna tanpa ada saling pengertian dan saling membutuhkan satu sama 

lain. Pembelajaran integratif yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasa memerlukan kerja sama, saling menunjang sehingga pembelajaran menjadi 

lebih menyenangkan, siswa dapat bergairah dalam belajar, menjadi aktif dan akan 

tercipta siswa yang potensial dan kritis. 

Untuk mencapai hal-hal yang disebutkan di atas, sebagai implikasi dari hasil 

penelitian ini yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Guru harus selalu memotivasi siswa untuk melakukan peningkatan pembelajaran 

dengan pendekatan integratif dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan secara 

terus menerus dan berkesinambungan. 

2. Guru harus lebih kreatif memilih materi-materi pembelajaran yang menarik dan 

sesuai agar pembelajaran menjadi menyenangkan.Usahakan mencari materi yang 

sesuai dengan dunia anak seusia mereka, ada keterkaitan batin (pengalaman) 

secara langsung maupun tidak langsung sehingga pembelajaran menjadi mudah 

dimaknai siswa. 

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



 131 

3. Guru harus memberikan keteladanan kepada siswa seperti melakukan pembiasaan 

membaca, menulis dan menyukai sesuatu yang bersifat positif untuk dicontoh 

siswa. Usahakan guru melakukan penulisan-penulisan ilmiah sampai pada tulisan 

tersebut dipublikasikan atau menang lomba untuk memotivasi siswa. 

4. Guru harus mendorong siswa melakukan kegiatan positif, seperti mengikuti 

ajang-ajang prestasi seperti lomba baca puisi, lomba mengarang atau lomba 

penulisan ilmiah. 

 

C. Saran 

Berdasar pada hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan, peneliti dapat 

memberi saran sebagai berikut: 

A. Guru: 

1. Guru adalah kunci dalam sebuah pembelajaran. Guru harus selalu melakukan 

peningkatan kemampuan  untuk pengelolaan kelas menjadi berhasil. Selain 

berfungsi sebagai tenaga pengajar, guru hendaknya berfungsi sebagai pengawas, 

sumber informasi, fasilitator dan motivator bagi siswanya. 

2. Pendekatan integratif sebagai pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia di KTSP hendaknya selalu dipraktikan terus menerus, dengan 

memadukan antar aspek yang ada akan mempermudah jalannya pembelajaran. 

3. Jadikan kendala sebagai motivator dalam meningkatkan kemampuan 

pembelajaran bahasa Indonesia khususnya dan pembelajaran bidang lain pada 

umumnya. 
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2. Siswa: 

1. Siswa harus lebih siap dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran dapat 

berjalan dengan optimal. Persiapan dapat dilakukan siswa seperti menyiapkan 

media belajar yang telah disuruh guru, mengerjakan pekerjaan yang ditugasi guru. 

2. Siswa harus aktif melakukan perubahan-perubahan guna meningkatkan 

kemampuan belajar. Dengan pembelajaran integratif diharapkan siswa lebih dapat 

memaknai pembelajaran dengan baik. 

3. Siswa harus berani  melakukan kegiatan positif, seperti mengikuti ajang-ajang 

prestasi seperti lomba baca puisi, lomba mengarang atau lomba penulisan ilmiah. 

Pembelajaran tidak akan berhasil dengan maksimal tanpa pernah dicoba dan 

dilakukan pelatihan secara terus menerus. 

 

3. Kepala Sekolah 

1. Kepala sekolah perlu meningkatkan kemampuan guru dengan diikutsertakan guru 

dalam pelatihan-pelatihan. Dengan seringnya melakukan pelatihan seperti 

pelatihan pembelajaran inovatif dalam menambah pengalaman guru yang 

akhirnya dapat meningkatkan profesionalisme guru. 

2. Kepala sekolah perlu mengupayakan fasilitas-fasilitas pembelajaran yang 

memadai untuk peningkatan pembelajaran siswa.  Sebagai media pendukung 

pembelajaran fasilitas dapat menjadikan kendala dalam proses pembelajaran. 
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3. Kepala sekolah perlu meningkatkan dukungan kepada guru yang akan melakukan 

pembelajaran inovatif demi kelancaran pembelajaran yang direncanakan. 

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat menfasilitasi terselenggaranya 

kegiatan-kegiatan penunjang profesionalisme guru, seperti mengadakan pelatihan-

pelatihan. Dinas juga harus memberikan dukungan pada guru yang akan melakukan 

peningkatan kemampuan diri, memberi izin tanpa prosedur yang berbelit bagi guru 

yang akan belajar atau studi lanjut. 
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