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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1   Pembelajaran Keterampilan Berbahasa 

Keterampilan berbahasa terdiri atas keterampilan berbahasa tulis dan keterampilan 

berbahasa lisan (Santosa, 2009: 6.1). Keterampilan berbahasa tulis terdiri dari 

keterampilan membaca dan menulis, sedangkan keterampilan berbahasa lisan 

terdiri dari keterampilan menyimak dan berbicara.  Membaca merupakan kegiatan 

memahami bahasa tulis, sedangkan menulis adalah kegiatan menggunakan bahasa 

tulis sebagai sarana untuk mengungkapkan gagasan (Santosa, 2009: 6.3). 

 

2.1.1  Pembelajaran Keterampilan Membaca 

Keterampilan berbahasa terdiri dari keterampilan berbahasa tulis dan keterampilan 

berbahasa lisan (Santosa, 2009: 6.1). Keterampilan berbahsa tulis terdiri dari 

keterampilan membaca dan menulis sedangkan keterampilan berbahasa lisan 

mendengarkan dan berbicara. Klasifikasi seperti ini, dibuat berdasarkan 

pendekatan komunikatif. Implikasinya, pembelajaran bahasa  harus difokuskan 

pada kemampuan siswa memahami dan menggunakan bahasa sebagai alat 

komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Pembelajaran membaca diselenggarakan dalam rangka pengembangan 

kemampuan membaca yang mutlak harus dimiliki oleh setiap warga negara agar 



9 
 

dapat mengembangkan diri secara berkelanjutan. Melalui pembelajaran membaca, 

siswa diharapkan memperoleh dasar-dasar kemampuan di samping kemampuan 

menulis dan menghitung, serta kemampuan esensial lainnya. Dengan dasar 

kemampuan itu, siswa dapat menyerap berbagai pengetahuan yang sebagian besar 

disampaikan melalui tulisan. 

 

2.1.2  Pengertian Keterampilan Membaca 

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca 

untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media 

kata-kata/bahasa tulis (Tarigan, 1986: 7). Membaca merupakan kegiatan 

memahami bahasa tulis (Santosa, 2009: 6.3). Membaca merupakan kegiatan 

memaknai lambang-lambang bunyi atau lambang ortografis tertulis dalam 

kegiatan berbahasa (Kusmana, 2011: 73).  

 

Membaca ialah memahami pola-pola bahasa dari gambaran tertulisnya (Lado 

dalam Tarigan, 1986: 9). Menurut Wiryodirjo dalam Kusmana (2011: 74) 

membaca ialah mengucapkan kata-kata dan perolehan arti dari barang cetakan. 

Kegiatan ini melibatkan analisis dan pengorganisasian berbagai keterampilan 

yang kompleks.   

 

Dari beberapa teori tentang membaca penulis mengacu pada Tarigan (1986: 7), 

yang berpendapat bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta 

dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan 

oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa tulis. 
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2.1.3  Tujuan Membaca 

Menurut Tarigan (1986: 9) mengemukakan tujuan membaca yaitu mencari serta 

memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Pembelajaran 

membaca harus mempunyai tujuan yang jelas. Menurut Santosa (2009: 6.5) tujuan 

yang dimaksud meliputi; 

1. menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan; 

2. membaca bersuara untuk memberikan kesempatan kepada siswa menikmati 

bacaan; 

3. menggunakan strategi tertentu untuk memahami bacaan; 

4. menggali simpanan pengetahuan atau skemata siswa tentang suatu topik; 

5. menghubungkan pengetahuan baru dengan skemata siswa; 

6. mencari informasi untuk pembuatan laporan yang akan disampaikan dengan 

lisan ataupun tulisan; 

7. melakukan penguatan atau penolakan terhadap ramalan-ramalan yang dibuat 

siswa sebelum melakukan perbuatan membaca; 

8. memberikan kesempatan kepada siswa melakukan eksperimentasi untuk 

meneliti sesuatu yang dipaparkan dalam sebuah bacaan; 

9. mempelajari struktur bacaan; 

10. menjawab pertanyaan khusus yang dikembangkan oleh guru atau sengaja 

diberikan oleh penulis bacaan. 

 

2.1.4 Jenis-Jenis Membaca 

Ada beberapa jenis kemampuan membaca yaitu membaca nyaring (reading out 

lud), membaca bersuara (oral reading), membaca lisan (reading aloud), dan 

membaca dalam hati (silent reading). Aktivitas membaca nyaring direlisasikan 
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dengan bentuk membaca cerita, membaca puisi, membaca teks drama. Adapun 

membaca dalam hati dibagi menjadi dua yaitu membaca ekstensif dan intensif. 

Membaca ekstensif terdiri dari membaca survei, sekilas, dangkal. Membaca 

intensif terdiri dari membaca telaah isi dan telaah bahasa. Membaca telaah isi 

mencakup membaca teliti, membaca pemahaman, kritis, dan ide-ide. Membaca 

telaah bahasa mencakup membaca bahasa dan sastra (Tarigan, 1986: 13). 

 

Menurut Kusmana (2011: 75) jenis-jenis membaca dapat dilakukan berdasarkan 

aktivitas yang harus dilakukan oleh pembaca. Oleh karena itu, jenis-jenis 

membaca yang sering dilakukan pembaca adalah membaca nyaring, membaca 

pemahaman yang terdiri atas membaca intensif dan membaca ektensif, membaca 

cepat (skimming) dan membaca sekilas (scanning). Dalam standar isi 

(Permendiknas Nomor 22/2006) sebagai dasar bagi pembuatan kurikulum 

sekolah, kompetensi-kompetensi dasar membaca yang harus dimiliki peserta didik 

adalah membaca nyaring, membaca intensif, membaca ekstensif, membaca 

memindai, dan membaca cepat.  

 

2.2 Membaca Nyaring 

Ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara si pembaca waktu dia membaca 

maka proses membaca menurut Tarigan (1986: 22) dapat dibagi atas: 

a) membaca nyaring, membaca bersuara, membaca lisan (reading out loud; oral 

reading; reading aloud); 

b) Membaca dalam hati (silent reading). 

 

 

 

 



12 
 

2.2.1 Pengertian Membaca Nyaring 

Pada membaca dalam hati, kita hanya mempergunakan ingatan visual (atau visual 

memory). Dalam hal ini yang aktif adalah mata (pandangan; penglihatan) dan 

ingatan. Sedangkan pada membaca nyaring, selain penglihatan dan ingatan, juga 

turut aktif auditory memory (ingatan pendengaran) dan motor memory (ingatan 

yang bersangkut paut dengan otot-otot kita) (Moulton dalam Tarigan, 1986: 22). 

Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi 

guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar 

untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran dan perasaan seseorang 

pengarang (Tarigan, 1986: 22).  

 

Menurut Kusmana (2011: 75) penekanan membaca nyaring adalah pengucapan 

lafal, intonasi frasa, informasi kalimat, serta memahami isi bacaan tersebut.  Oleh 

karena itu, tujuan utama pengembangan kompetensi membaca nyaring adalah 

mengomunikasikan isi bacaan, sehingga pembaca bukan hanya dituntut mampu 

malafalkan dengan suara nyaring lambang-lambang bunyi bahasa, melainkan juga 

dituntut harus mampu melakukan proses pengolahan pesan atau muatan makna 

yang terkandung dalam lambang-lambang bunyi bahasa tersebut 

 

2.2.2 Langkah-Langkah Membaca Nyaring 

Kesulitan dalam membaca nyaring dapat dilihat dari organ-organ tubuh yang turut 

beraktivitas. Dalam membaca dalam hati hanya menggunakan ingatan visaual. 

Dalam hal ini yang aktif adalah mata (pandangan atau penglihatan dan ingatan), 

sedangkan dalam membaca nyaring selain penglihatan dan ingatan turut aktif juga 

ingatan pendengaran, seperti alat-alat ucap. Oleh karena itu, untuk memiliki 
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kemampuan membaca nyaring sangat mutlak diperlukan adanya latihan secara 

terencana dan sungguh-sungguh.  

 

Menurut Kusmana (2011: 76) hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pembaca 

nyaring adalah sebagai berikut: 

1. mengerti makna dan pesan yang terkandung dalam bahan bacaan; 

2. memiliki kemampuan menafsirkan lambang-lambang grafika; 

3. membagi pandangan, untuk bacaan dan pendengar; dan 

4. melafalkan lambang bunyi dengan artikulasi, nada, dan jeda yang baik dan 

tepat agar jelas. 

 

Menurut Tarigan (1986: 26) untuk membantu para pendengar menangkap serta 

memahami maksud sang pembaca, maka sang pembaca biasanya mempergunakan 

berbagai cara, antara lain:  

a) dia menyoroti ide-ide baru dengan mempergunakan penekanan yang jelas; 

b) dia menjelaskan perubahan dari satu ide ke ide lainnya; 

c) dia menerangkan kesatuan-kesatuan pikiran di dalam satu kalimat dengan 

penyusunan kata-kata yang tepat dan baik; 

d) menghubungkan ide-ide yang bertautan dengan jalan menjaga suaranya agar 

tinggi sampai akhir dan tujuan tercapai; 

e) menjelaskan klimaks-klimaks dengan gaya dan daya ekspresi yang baik dan 

tepat.   

 

2.2.3 Syarat-Syarat Membaca Teks Berita 

Dalam membaca sebuah teks berita, ada beberapa rambu yang harus diperhatikan 

agar tujuan membaca dapat tersampaikan. Berikut ini ada beberapa aspek yang 
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perlu diperhatikan dalam membaca teks berita meliputi intonasi, lafal, mimik dan 

jeda, ekspresi dan mimik. Aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

1) Intonasi 

Intonasi adalah kerja sama antara nada, tekanan, durasi dan penghentian-

penghentian yang menyertai suatu tutur dari awal sampai penghentian akhir 

(Keraf dalam Santosa, 2009: 4.7). Intonasi bukan merupakan gejala tunggal, tetapi 

merupakan perpaduan antara bermacam-macam gejala yang meliputi tekanan, 

nada, durasi (penjang pendek), penghentian. Landasan intonasi adalah rangkaian 

nada yang diwarnai oleh tekanan, durasi, penghentian, suara menaik, merata, dan 

merendah. Intonasi yaitu gabungan antara nada, tempo dan rima pada waktu kita 

membaca puisi. Menurut Depdiknas (2005: 254) intonasi adalah tinggi rendah, 

panjang pendek, dan naik turunnya suara. Intonasi adalah lagu kalimat (Iskandar 

dkk, 2007: 126). Dengan intonasi yang tepat dalam membaca maka pembicaraan 

akan dapat dipahami. 

Contoh: Ibu kehilangan dompet. (intonasi berita) 

   Di mana Jahro tinggal? (intonasi tanya) 

   Mari, mengisi teka teki silang! (intonasi ajakan) 

   Jawablah teka teki berikut! (intonasi perintah) 

   O, tidak begitu! (seruan) 

 

2) Pelafalan/Pengucapan 

Menurut Depdiknas (2005: 357) melafalkan berarti mengucapkan kata-kata. 

Ketepatan pelafalan adalah tepat dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa. 

Pelafalan dengan artikulasi yang kurang tepat dapat mengalihkan perhatian 
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pendengar, menimbulkan kebosanan, kurang menyenangkan dan kurang menarik. 

Menurut (Suyatno dkk, 2008: 50) kata-kata ada yang harus diucapkan dengan 

nada tinggi, datar, atau rendah. Perhatikan tanda berikut! 

 

Tanda            : nada suara tinggi. 

Tanda            : nada suara datar. 

Tanda            : nada suara menurun. 

  

Selain hal-hal di atas, dalam pengucapan membaca berita perlu memperhatikan 

tekanan dan ritme. Tekanan ada tiga macam, yaitu dinamik, nada, dan tempo. 

Tekanan dinamik adalah tekanan kuat atau lemmahnya pengucapan. Tekanan 

nada adalah tekanan tinggi, rendah, atau sedang. Adapun tempo adalah cepat atau 

lambatnya pengucapan. 

 

3) Jeda 

Jeda adalah pemenggalan sebuah kalimat atau dapat pula diartikan pemberhentian 

atau kesenyapan. Agar dapat menempatkan jeda yang baik, hal yang perlu 

dilakukan dalam membaca berita harus memperhatikan tanda koma (,) dan tanda 

titik (.). Tanda koma, artinya pembacaan berhenti sebentar. Tanda titik, artinya 

pembacaan berhenti agak lama sedangkan dalam membaca puisi yaitu menandai 

tempo sesuatu yang dibaca dan membagi menjadi beberapa frase. Tanda jeda 

terbagi menjadi tiga, yaitu ( / ) digunakan untuk jarak satu hembusan nafas atau 

satu ketukan (digunakan antar kalimat dalam frase yang dilagukan dengan 

intonasi naik), ( // ) digunakan untuk tempo dua ucapan ketukan (digunakan antar 

frase dalam klausa dan dilagukan dengan intonasi naik) dan ( # ) digunakan dalam 

kalimat antar wacana (dilagukan dengan intonasi turun atau berhenti).  
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Contoh: Bibi/ Umi pergi ke mana? (yang pergi Umi, bukan bibi) 

   Bibi Umi/ pergi ke mana? (yang pergi bibi) 

 

4) Ekspresi dan Mimik 

Ekspresi adalah pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang 

(Suyatno dkk, 2008: 167). Ekspresi dan gerak mimik adalah penjiwaan dipadukan 

dengan gerak anggota tubuh khususnya wajah, sehingga ekspresi dan mimik 

sangatlah penting dan harus dipancarkan pada sinar wajah si pembaca. Gerak 

tubuh dan ekspresi wajah yang sesuai dengan makna katanya. Misalnya, sedih, 

haru, dan gembira. Menurut Suyatno dkk, (2008: 106) mimik merupakan ekspresi 

wajah ketika sedang berbicara. Mimik dan gerak anggota tubuh, misalnya, tangan, 

bahu, dan kepala sangat membantu dalam membaca berita. Membaca berita akan 

lebih hidup jika disampaikan dengan penuh ekspresi disertai gerak yang wajar, 

sesuai dengan makna kalimat yang disampaikan.     

Dari beberapa pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa aspek yang dinilai 

pada membaca teks berita adalah intonasi, pelafalan/pengucapan, penjedaan, dan 

ekspresi dan mimik. 

 

2.2.4 Cara Membaca Berita Yang Baik 

Dalam membaca berita yang baik, harus memerhatikan hal-hal berikut ini. 

1. Menggunakan lafal atau ucapan sesuai dengan bunyi bahasa yang tepat. 

2. Memerhatikan artikulasi tiap-tiap fonem secara jelas. 

3. Menggunakan intonasi yang baik sesuai dengan maksud isi berita. 
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4. Memerhatikan setiap tanda baca yang ada dalam naskah berita. 

(http://www.fendysastra.blogspot.com/) 

 

Selain itu, jika membacakan sebuah berita di televisi, maka juga harus 

memerhatikan beberapa hal: 

1. Berpenampilan wajar, rapi, dan bersih. 

2. Bersikap tenang, tidak gugup, dan penuh rasa percaya diri. 

3. Menghindari gerakan-gerakan yang tidak perlu, seperti gerakan tangan, kepala, 

dan anggota tubuh yang  lain secara berlebihan. 

4. Pandangan mata tidak terpaku pada naskah yang sedang dibaca, sesekali 

ditujukan ke arah penonton (http://www.fendysastra.blogspot.com/). 

 

2.3 Berita 

 

2.3.1 Pengertian berita  

 

Kata berita sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta "virit" atau dalam Bahasa 

Inggris disebut "write" yang sebenarnya berarti "kejadian atau ada". Beberapa 

orang juga ada yang meyebut kata ini dengan kata "vritta" yakni "kejadian" atau 

"yang sering terjadi". Teks berita adalah uraian yang memberikan informasi 

kepada pembaca (Anipudin dkk, 2007: 68). 

 

Berita merupakan bentuk laporan tentang suatu kejadian yang sedang terjadi baru 

baru ini atau keterangan terbaru dari suatu peristiwa. Dengan kata lain berita 

adalah fakta menarik atau sesuatu hal yang penting yang disampaikan pada 

masyarakat orang banyak melalui media. Tapi tidak semua fakta bisa diangkat 

menjadi suatu berita oleh media. Karena setiap fakta akan dipilih mana yang 

pantas untuk disampaikan pada masyarakat. 

http://www.fendysastra.blogspot.com/
http://www.fendysastra.blogspot.com/
http://beritatutorial.blogspot.com/2012/09/pengertian-berita.html
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2.3.2 Jenis -Jenis Berita  
 

Berdasarkan isi berita, suatu berita bisa dibedakan atas berita langsung, berita 

ringan, berita kisah, dan laporan (Prihmantoro, 2008: 24). 

1. Berita langsung adalah tulisan atau berita yang disajikan secara langsung atas 

peristiwa yang terjadi tiba-tiba sehingga wartawan langsung menyajikan 

informasi tentang fakta yang diketahuinya. 

2. Berita ringan ditulis karena fakta yang diperoleh sangat menarik, tetapi tidak 

bermanfaat langsung bagi pembaca, meskipun faktanya baru saja terjadi. 

3. Berita kisah menceritakan tentang hal bersifat manusiawi atau human interst 

yang ditemukan dalam sebuah fakta. Pembaca dapat tersentuh hantinya, lalu 

menghayati dan bercermin atas peristiwa tersebut. Berita ini biasanya tidak 

harus aktual. Misalnya, mengenai suka duka nara sumber. 

4. Laporan yaitu pemaparan wartawan atau pengalaman orang lain yang ditulis 

secara lengkap menjadi berita. 

 

Jenis-jenis berita yang di kenal dalam dunia jurnalistik adalah sebagai berikut: 

a. Straight news adalah Berita langsung apa adanya. di tulis secara singkat 

dan lugas.  

b. Depth news adalah Berita mendalam di kembangkan dengan pendalaman 

hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan.  

c. Investigation news adalah Berita yang di kembangkan berdasarkan 

penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber.  

d. Interpretative news adalah Berita yang di kembangkan dengan pendapat 

atau penilaian penulisnya/reporter.  



19 
 

e. Opinion news adalah Berita mengenai pendapat seseorang seperti 

tokoh,ahli,cendekiawan mengebai sesuatu. 

 

2.3.3 Unsur berita 

  

Menurut Anipudin (2007: 68) unsur penting dalam sebuah berita adalah 5W + 1H 

yaitu merupakan singkatan dari “what, who, when, where, why, how,” 

Penjelasan dari 5w + 1H adalah : 

WHAT = (Apa) topik dari suatu berita tersebut apakah kejadian atau peristiwa. 

WHO = (Siapa) pelaku penting dalam peristiwa tersebut. 

WHEN = (Kapan) peristiwa itu berlangsung. 

WHERE = (Dimana) tempat kejadian peristiwa tersebut. 

WHY = (kenapa) yaitu pertanyaan untuk mengetahui bagaimana sebuah peristiwa 

dapat terjadi. 

HOW = (Bagaimana) kejadian itu dapat terjadi. 

 

 

Untuk mengumpulkan fakta, rumusan atau 5 kata tanya tersebut harus sudah 

terbenam dalam benak wartawan atau pencari berita. Dengan demikian, ketika 

bertemu dengan sebuah peristiwa ataupun nara sumber (sumber berita) maka 

semua pertanyaan itu harus dilontarkan kepada nara sumber secara lisan dan 

dijawab. Pertanyaan itu tidak hanya disampaikan ke nara sumber, tetapi juga 

berlaku saat wartawan atau pencari berita mendapat data langsung di lapangan 

melalui pancaindra, saat meriset atau menelaah sebuah dokumen, serta saat 

pengambilan foto. 
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2.4 Pendekatan Kontekstual ( Contextual Teaching and Learning ) 

Terkait dengan pengelolaan interaksi belajar mengajar, pendekatan kontekstual 

sangat relevan dan mendukung dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran 

kontekstual, siswa didorong untuk mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya 

dan bagaimana mencapai. 

 

2.4.1 Pengertian CTL 

Kontekstual berasal dari kata konteks. Konteks berarti bagian suatu uraian atau 

kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna, situasi yang ada 

hubungannya dengan suatu kejadian (Depdiknas dalam Kusmana, 2010: 74).  

Pembelajaran Kontekstual merupakan salah satu pembelajaran yang memberikan 

penguatan pemahaman secara komprehensif melalui penghubungan makna atau 

maksud dari ilmu pengetahuan yang dipelajari siswa dengan pengalaman 

langsung dalam kehidupan nyata (Kusmana, 2010: 73). Sedangkan Pendekatan 

Kontekstual ( CTL ) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan 

antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat (Riyanto, 2010: 159). 

2.4.2 Penerapan Pendekatan Kontekstual 

Pendekatan CTL memiliki tujuh komponen utama, yaitu (1) konstruktivisme 

(constructivism), (2) menemukan (inquiry), (3) masyarakat belajar (learning 

commu-nity), (4) bertanya (questioning), (5) pemodelan (modeling), (6) refleksi 

(reflection), dan (7) penilaian yang sebenarnya (authentic assessment) (Wetty, 

2009: 5).  
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a. Konstruktivisme (Constructivism) 

Constructivism merupakan landasan berpikir pendekatan CTL, yaitu bahwa 

pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas 

melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan 

bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan 

diingat. Manusia harus mengkontruksi pengetahuan itu dan memberi makna 

melalui pengalaman nyata (Riyanto, 2010: 169). 

 

b. Bertanya (Questioning) 

pengetahuan yang dimiliki seseorang, selalu bermula dari bertanya. Bertanya 

merupakan strategi utama pembelajaran berbasis CTL. Bertanya dalam 

pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, 

dan menilai kemampuan berpikir siswa (Riyanto, 2010: 171). Bagi siswa bertanya 

merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis 

inquiry, yaitu menggali informasi, mengonfirmasikan apa yang sudah diketahui, 

dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. 

 

c. Menemukan (Inquiry) 

Menemukan merupakan kegiatan inti dari kegiatan pembelajaran berbasis CTL. 

Pengetahuan dari keterampilan yang diperoleh siswa bukan hasil mengingat 

seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Guru harus 

merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan apa pun materi 

yang diajarkannya (Riyanto, 2010: 171). 

 

d. Masyarakat Belajar (Learning Community) 
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Konsep Learning Community menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari 

kerja sama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari sharing antara teman, 

antarkelompok, dan antara yang tahu ke yang belum tahu (Riyanto, 2010: 172). 

 

e. Pemodelan (Modelling) 

Dalam sebuah pembelajaran keterampilan dan pengetahuan tertentu, ada model 

yang bisa ditiru. Model itu berupa cara mengoperasikan sesuatu, atau guru 

memberikan contoh cara mengerjakan sesuatu (Riyanto, 2010: 173). Menurut 

Sardiman (2011: 226) guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang 

dengan melibatkan siswa. Misalnya seorang siswa dapat ditunjuk untuk memberi 

contoh temannya cara melafalkan sesuatu kata dalam bahasa Inggris, karena siswa 

tersebut pernah memenangkan kontes berbahasa Inggris. Siswa contoh itu dapat 

dikatakan model, dan siswa yang lain dapat menggunakan model, sebagai standar 

kompetensi yang harus dicapai. 

 

f. Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke 

belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan di masa yang lalu (Riyanto, 2010: 

174).  

 

g. Penilaian Sebenarnya (Authentic Assessment) 

Assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan 

gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa 

perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses 

pembelajaran dengan benar (Riyanto, 2010: 175). 
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2.4.3 Pemodelan dalam Pendekatan Kontekstual  

Pembelajaran dengan menggunakan pemodelan adalah suatu pembelajaran yang 

menggunakan media seorang model yang memberi contoh melakukan sesuatu 

yang diamati oleh siswa dan kemudian siswa mampu melakukan hal yang sama 

seperti yang dilakukan model tersebut. Model yang dipilih pun dapat berupa 

siswa, dan guru yang mampu mencontohkan keterampilan tertentu. 

 

Proses pembelajaran yang perlu diperhatikan dalam pengamatan terhadap model 

menurut Ziegler dalam Uno (2008: 196) adalah sebagai berikut. 

1. Memberikan Perhatian (Attention) 

Sebagai pengamat, orang tidak dapat belajar melalui observasi kecuali model 

dan benar-benar memahaminya. Perilaku yang sederhana dan lebih mencolok 

mata lebih mudah diperhatikan daripada yang tidak jelas. 

2. Model yang Menarik (Attractive Model) 

Penerapan teori kognitif sosial dalam proses pembelajaran di sekolah untuk 

mendapatkan perhatian siswa pada proses pembelajaran dari model, para guru 

sebaiknya mengusahakan: (1) menekankan bagian-bagian penting dari 

perilaku yang akan dipelajari untuk memusatkan perhatian siswa, (2) 

membagi kegiatan yang besar menjadi bagian-bagian kecil, (3) memperjelas 

keterampilan-keterampilan yang menjadi komponen suatu perilaku, (4) 

memberi kesempatan kepada siswa, untuk mempraktikkan hasil pengamatan 

mereka selesai dengan satu topik.   

3. Menyimpan dalam Ingatan (Retention) 

Setelah perilaku diamati, pengamat harus dapat mengingat apa yang telah 

dilihatnya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberi kode dari informasi 
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yang telah didapatnya menjadi bentuk gambar mental atau menjadi simbol-

simbol verbal yang kemudian disimpan dalam ingatannya. 

4. Proses Produksi (Production) 

Tindakan-tindakan yang diperagakan dapat direkam melalui video sebagai 

alat bantu. Hal ini merupakan salah satu cara pemberian umpan balik bagi si 

pengamat sebagai observasi diri melalui penayangan kembali rekaman video. 

Beberapa bagian dari perilaku yang benar. 

 

2.4.4 Kelebihan dan Kekurangan Pemodelan 

a. Kelebihan Pemodelan 

Pemodelan memiliki keunggulan menurut Uno dalam Mira (2011: 18) yang dapat 

diterapkan untuk meningkatkan kemapuan membaca teks berita sebagai berikut. 

1. Pemodelan dapat memusatkan perhatian siswa pada hal-hal yang dianggap 

penting. 

2. Dapat diamati dan ditiru langsung. 

3. Pemerolehan pengetahuan yang didapat dari model dapat secara langsung 

diserap dan dipergunakan siswa. 

4.  Pemodelan siswa dapat mengukur tingkat ketercapaiannya sendiri. 

5. Pemodelan merupakan metode yang paling sederhana karena model hanya 

memberi contoh melakukan sesuatu dan siswa mengamatinya. 

6. Metode ini tidak memerlukan biaya yang begitu banyak. 
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b. Kekurangan Pemodelan  

Kekurangan pemodelan pun dapat dirasakan ketika pada proses pelaksanaan 

pembelajaran, kekurangan ini sebisa mungkin akan diminimalisasikan. Adapun 

kekurangan yang dimaksud menurut Uno dalam Mira (2011: 18) sebagai berikut. 

1. Sulit memghadirkan seorang model yang ideal untuk seluruh siswa. 

2. Derajat validitasnya kurang, siswa tidak dapat melihat atau mengamati 

peristiwa yang terkadang tidak terkontrol.  

3. Dalam mengamati model memerlukan pemusatan perhatian, terkadang 

diabaikan oleh siswa. 

4. Memerlukan waktu yang lama. 

5. Siswa mudah bosan. 

 

2.4.5 Langkah-Langkah Pemodelan 

 

Menurut Yamin (2012: 87) ada empat fase belajar dari model, yaitu (1) fase 

perhatian, (2) fase retensi atau pengulangan, (3) fase reproduksi, dan (4) fase 

motivasi. Fase pertama dalam belajar dari model ialah memperhatikan model. 

Pada umumnya, siswa memberikan perhatian pada model yang menarik, berhasil, 

menimbulkan minat, dan populer.  Dalam kelas, model yang menyajikan isyarat-

isyarat yang jelas dan menarik akan memperoleh perhatian dari para siswa 

sehingga menimbulkan minat dan keinginan meniru model yang ditampilkan. 

Fase kedua belajar dengan meniru model adalah retensi. Dalam meniru model, 

perilaku, kata-kata, nama-nama, atau bayangan yang kuat dari model penting 

untuk diulang. Oleh karena itu, retensi terhadap apa yang diamati, misalnya 

tentang cara melakukan sesuatu, akan memperkuat memori jangka panjang siswa. 

Pengulangan ini juga menolong terbentuknya kesesuaian antara perilaku yang 
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diamati dengan perilaku pengamatnya (siswa). Fase ketiga adalah fase reproduksi. 

Dalam fase ini, bayangan (imagery) atau kode-kode simbolik verbal dalam 

memori membimbing tampilan yang sebenarnya dari perilaku yang baru 

diperoleh. Pada fase ini guru akan dapat melihat apakah komponen-komponen 

suatu urutan perilaku telah dikuasai oleh siswa. Di sinilah pentingnya fase ini. 

Dengan penampilan perilaku yang diharapkan, guru akan mengetahui berhasil 

tidaknya pembelajaran yang dilaksanakan guru. Fase terakhir dari strategi meniru 

model ini adalah pemotivasian. Dalam fase ini, guru akan memberikan 

reinforsemen kepada siswa yang meniru model. Siswa akan berusaha sedapat 

mungkin meniru model yang ditampilkan karena mereka merasa bahwa dengan 

berbuat demikian mereka akan memperoleh respon yang menyenangkan dari 

gurunya. 

 

Berdasarkan empat fase di atas secara garis besar langkah-langkah pembelajaran 

membaca teks berita dengan metode pemodelan adalah sebagai berikut : 

1. Guru menampilkan model  

2. Siswa mengamati model-model  

3. Siswa membentuk kelompok untuk mendiskusikan bagian-bagian teks berita 

4. Siswa berlatih menirukan model membaca teks berita 

5. Siswa tampil membacakan teks berita secara individu 

 


