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II. LANDASAN TEORI 

 

 

Bagian ini akan menjabarkan konsep-konsep yang berkenaan dengan penelitian 

yaitu   teori  belajar dan pembelajaran,  tinjauan tentang kemampuan menulis teks 

pidato,   dan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). 

  

2.1 Teori Belajar dan Pembelajaran 

Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan 

maupun sikap dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan 

sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Kegiatan belajar tersebut ada 

yang dilakukan di sekolah, di rumah, dan di tempat lain seperti di museum, di 

laboratorium, di hutan dan di mana saja.  Belajar merupakan tindakan dan 

perilaku siswa yang kompleks.  Sebagai tindakan maka belajar hanya dialami oleh 

siswa sendiri dan akan menjadi penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses 

belajar. 

Belajar dapat dipahami sebagai usaha atau berlatih untuk mendapat suatu 

kepandaian. Sedangkan Slamet (2010: 2) mengemukakan bahwa belajar adalah 

suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Skinner dalam Sagala 
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(2010: 14) berpendapat belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian 

tingkah laku yang berlangsung secara progresif. 

Belajar akan menghasilkan perubahan perilaku yang dapat diamati sedang 

perilaku dan belajar diubah oleh kondisi lingkungan. Skinner dalam Herpratiwi 

(2009: 10) menyebut teori ini sebagai operant conditioning,  dikarenakan 

memiliki komponen rangsangan atau stimulus, respon dan konsekuensi. Stimulus 

bertindak sebagai pemancing respon sedangkan konsekuensi dapat bersifat positif 

atau negatif  namun keduanya saling memperkuat. 

Selain itu Skinner dalam Herpratiwi (2009: 11) merumuskan beberapa prinsip 

belajar sebagai berikut. 

1. Hasil belajar harus segera diberitahukan pada siswa, jika salah dibetulkan 

dan jika benar diberi penguatan. 

2. Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. 

3. Materi pelajaran digunakan sistem modul. 

4. Pembelajaran lebih mementingkan aktivitas mandiri. 

5. Pembelajaran menggunakan shapping. 

Dengan demikian dapat disimpulkan belajar adalah perubahan tingkah laku pada 

individu-individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya berkaitan dengan 

penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, 

sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan penyesuaian diri. Jadi, dapat 

dikatakan bahwa belajar itu sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga yang menuju 

perkembangan pribadi manusia seutuhnya. 
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Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 menyatakan 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar.  Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 14) 

pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram desain intruksional, untuk 

membuat siswa belajar secara aktif,  yang menekankan pada penyediaan sumber 

belajar. 

Maulana (2012: 1) mengemukakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi 

antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Proses pembelajaran di sekolah mencakup interaksi antara guru dan siswa yang 

saling bertukar informasi pengetahuan.   

Pendapat lain, mengatakan bahwa pembelajaran sebagai “suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah 

yang lebih baik”(Darsono, 2002: 24-25). 

Dari berbagai pendapat pengertian pembelajaran di atas, maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang 

memungkinkan guru dapat mengajar dan siswa dapat menerima materi pelajaran 

yang diajarkan oleh guru secara sistematik dan saling mempengaruhi dalam 

kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada suatu 

lingkungan belajar. 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi, yaitu proses penyampaian 

pesan dari sumber pesan melalui saluran/media tertentu ke penerima pesan. Pesan, 

sumber pesan, saluran/ media dan penerima pesan adalah komponen-komponen 
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proses komunikasi. Proses yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran ataupun 

didikan yang ada dalam kurikulum,  sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain 

ataupun penulis buku dan media. 

Demikian pula kunci pokok pembelajaran ada pada guru (pengajar), tetapi bukan 

berarti dalam proses pembelajaran hanya guru yang aktif sedang siswa pasif. 

Pembelajaran menuntut keaktifan kedua belah pihak yang sama-sama menjadi 

subjek pembelajaran. Jadi, jika pembelajaran ditandai oleh keaktifan guru 

sedangkan siswa hanya pasif, maka pada hakikatnya kegiatan itu hanya disebut 

mengajar. Demikian pula bila pembelajaran di mana siswa yang aktif tanpa 

melibatkan keaktifan guru untuk mengelolanya secara baik dan terarah, maka 

hanya disebut belajar. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran menuntut 

keaktifan guru dan siswa. 

2.1.1 Teori Belajar Kontruktivistik  

Teori belajar kontruktivistik menyatakan bahwa peserta didik harus menemukan 

sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru 

dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi 

sesuai. Bagi peserta didik agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan 

pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala 

sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide  (Slavin 

dalam Nur, 2002: 8). 

Menurut teori kontruktivistik ini, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi 

pendidikan bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan pada 
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peserta didik. Peserta didik harus membangun sendiri pengetahuan di dalam 

benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan 

memberikan kesempatan peserta didik untuk menemukan atau menerapkan ide-

ide mereka sendiri, dan mengajar peserta didik menjadi sadar dan secara sadar 

menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar  (Nur, 2002: 8). 

2.1.2 Teori Belajar Ausubel 

Teori belajar Ausubel mengemukakan bahwa belajar dikatakan bermakna jika 

informasi yang akan dipelajari peserta didik disusun sesuai dengan struktur 

kognitif  yang dimiliki peserta didik sehingga peserta didik dapat mengaitkan 

informasi barunya dengan struktur kognitif yang dimilikinya (Dahar, 1988: 142).  

Menurut Ausubel ada dua jenis belajar, 

1. Belajar bermakna (meaningful learning) 

2. Belajar menghafal (rote learning) 

Belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi baru 

dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang 

sedang belajar. Belajar bermakna terjadi bila pelajar mencoba menghubungkan 

fenomena baru dengan konsep yang telah ada sebelumnya. Belajar dapat 

diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan 

cara informasi atau materi pelajaran itu disajikan kepada siswa melalui 

penerimaan atau penemuan. Selanjutnya dimensi kedua menyangkut bagaimana 

siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif  yang telah ada. Jika 

siswa hanya mencoba menghafalkan informasi baru itu tanpa menghubungkan 
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dengan struktur kognitifnya, maka terjadilah belajar dengan hafalan. Sebaliknya 

jika siswa menghubungkan atau mengaitkan informasi baru itu dengan struktur 

kognitifnya, yang akan terjadi pada siswa tersebut adalah belajar bermakna. 

Dikatakan lebih lanjut oleh Ausubel (Dahar, 1989: 141) ada tiga kebaikan dari 

belajar bermakna yaitu: (a) Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama 

dapat diingat, (b) Informasi yang dipelajari secara bermakna memudahkan proses 

belajar berikutnya untuk materi pelajaran yang mirip, (c) Informasi yang dipelajari 

secara bermakna mempermudah belajar hal-hal yang mirip walaupun telah terjadi. 

2.1.3 Teori Belajar Sosial Vygotsky  

Vygotsky berpendapat  bahwa peserta didik membentuk pengetahuan sebagai 

hasil dari pikiran dan kegiatan peserta didik sendiri melalui bahasa. Vygotsky 

berkeyakinan bahwa perkembangan tergantung baik pada faktor biologis 

menentukan fungsi-fungsi elementer memori, atensi, persepsi, dan stimulus-

respon, faktor sosial sangat penting artinya bagi perkembangan fungsi mental 

lebih tinggi untuk pengembangan konsep, penalaran, logis, dan pengambilan 

keputusan. (Trianto, 2010: 38-39) 

Teori Vygotsky ini, lebih menekankan pada aspek sosial dari pembelajaran. 

Vygotsky berpendapat bahwa proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja 

atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas  tersebut 

masih berada dalam jangkauan mereka disebut dengan zone of proximal 

development, yakni daerah tingkat perkembangan sedikit di atas daerah 

perkembangan seseorang saat ini. Vygotsky yakin bahwa fungsi mental yang lebih 
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tinggi pada umumnya muncul dari percakapan dan kerja sama antar individu 

sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu tersebut 

(Trianto, 2010: 39). 

2.1.4 Teori Belajar Robert Gagne 

Hasil pembelajaran manusia pada dasarnya bersifat kumulatif, yang berarti bahwa 

hasil pembelajaran yang dicapai individu  adalah kumpulan keseluruhan hasil-

hasil pembelajaran yang sebelumnya. Gagne berpendapat bahwa dalam 

pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah 

sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil pembelajaran. Dalam 

memperoleh informasi itu terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal 

dan kondisi eksternal. 

Kondisi internal adalah kondisi di dalam diri individu yang diperlukan untuk 

mencapai hasil pembelajaran, dan proses kognitif yang terjadi dari dalam individu 

selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan kondisi eksternal adalah 

berbagai rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses 

pembelajaran interaksi antara kondisi internal dan kondisi eksternal menghasilkan 

hasil pembelajaran. 

Dalam kaitan pembelajaran di ruang kelas, Gagne mengemukakan ada sembilan 

langkah pengajaran yang perlu diperhatikan oleh guru. Langkah-langkah tersebut 

adalah sebagai berikut 
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1. Melakukan tindakan untuk menarik perhatian siswa. 

2. Memberikan informasi kepada siswa mengenai tujuan pembelajaran dan 

topik-topik yang akan dibahas. 

3. Merangsang siswa untuk memulai aktivitas pembelajaran. 

4. Menyampaikan isi pelajaran yang dibahas sesuai dengan topik yang telah 

diterapkan. 

5. Memberikan bimbingan bagi aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

6. Memberikan peneguhan kepada perilaku pembelajaran siswa. 

7. Memberikan umpan balik terhadap perilaku yang ditunjukkan siswa. 

8. Melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran. 

9. Memberikan kesempatan siswa untuk mengingat dan menggunakan hasil 

pembelajaran. 

2.1.5 Teori Belajar John Dewey 

John Dewey memberikan pemikiran bahwa pendidikan harus mempunyai 

perubahan orientasi, yaitu pendidikan gaya baru yang menekankan kebebasan 

pelajar. Alasan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa pendidikan gaya lama 

yang lebih memaksakan pengetahuan dan jauh dari nilai penunjukan bagi 

pengalaman pribadi. Anggapan terhadap ketidakpastian itu terdapat suatu 

kerangka acuan yang tetap, yaitu hubungan organis antara pendidikan dan 

pengalaman pribadi, atau bahwa filsafat baru mengenai pendidikan itu 

mengikatkan dirinya pada sejenis filsafat empiris dan eksperimental. 

Pengalaman secara kualitas dapat dibedakan menjadi dua aspek, aspek pertama 

adalah aspek langsung, yaitu menyenangkan dan tidak menyenangkan. Aspek 
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kedua adalah pengaruhnya atas berbagai pengalaman.  Uraian terakhir merupakan 

prinsip yang melandasi mengapa pendidikan berkaitan dengan pengalaman, dan di 

sisi lain memberikan inspirasi bagi guru untuk menata beberapa jenis pengalaman 

dengan terus merangsang kegiatannya.  Sehingga pendidikan yang didasarkan atas 

pengalaman lebih memilih jenis pengalaman sekarang yang berpengaruh secara 

kreatif dan produktif dalam seluruh pengalaman berikutnya. 

 

2.2 Tinjauan tentang Kemampuan Menulis Teks Pidato 

2.2.1 Pengertian Kemampuan  

Kata „kemampuan‟ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan (2001 : 707). Definisi kemampuan yang 

lain adalah penampilan maksimun (maximum performance) yang dilakukan 

seseorang dalam beberapa pekerjaan. Apabila penampilan maksimal tersebut 

diukur, orang tersebut ada kecenderungan  untuk melakukan pekerjaan itu sebaik-

baiknya dengan harapan akan mencapai hasil yang paling besar  (Cronbach, 1984:     

29). 

Ilmuwan lain mengemukakan bahwa kemampuan itu adalah kesanggupan 

seseorang untuk melakukan sesuatu atau menjalankan tugas kewajiban secara fisik 

maupun intelektual. Pada dasarnya manusia ditakdirkan berbeda baik dalam 

kemampuan fisik maupun psikis (Robin, 1992: 85-86).  

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan hakikatnya merupakan 

kesanggupan individu untuk melakukan  suatu kegiatan secara maksimum agar 

mencapai hasil yang paling tinggi. Namun, harus diakui bahwa kemampuan 
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seseorang ini belum tentu dapat ditampilkan secara maksimum pada setiap 

melakukan kegiatan. Banyak faktor yang mempengaruhi penampilan kemampuan 

tersebut, di antaranya bagaimana orang tersebut menyikapi objek kegiatan 

tersebut. 

 

2.2.2 Pengertian Menulis 

Istilah “menulis” sering disebut “mengarang” “ekspresi tulis atau “komposisi” 

pada dasarnya semua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama. Menurut 

Yasir Burhan (1971: 14) menulis diartikan sebagai kemampuan memahami isi hati 

sendiri dan mengeluarkan secara tertulis.   Sedangkan menurut Suparno (2004: 

13) menulis dapat didefinisikan dengan kegiatan penyampaian pesan 

(komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media atau alat.  

 

Ahli bahasa Burhan Nurgiyantoro (1987: 27) memberikan penjelasan, menulis 

dapat dikatakan keterampilan berbahasa yang paling sukar.  Bila dilihat dari 

urutan terakhir setelah kemampuan mendengarkan atau menyimak, berbicara, dan 

membaca. Tarigan (1986: 21) mengemukakan menulis adalah menurunkan atau 

melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang 

dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca grafik-grafik 

tersebut. Kartono (2009: 90) mengatakan bahwa menulis dipandang rangkaian 

aktivitas yang bersifat fleksibel.  Rangkaian aktivitas yang yang dimaksud 

meliputi pra menulis, penulisan draft, revisi penyuntingan dan publikasi atau 

pembahasan. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menulis adalah kemampuan 

seseorang  dalam mengorganisasikan ide/pesan secara tertulis berupa lambang 

grafis yang dapat dibaca sehingga orang lain dapat memahami isinya. Menulis 

merupakan salah satu aspek keterampilan yang sangat penting dan keterampilan 

menulis tidak dapat datang dengan sendiri, melainkan harus melalui latihan dan 

praktik yang banyak secara teratur dan berkesinambungan.  Keterampilan menulis 

juga sangat penting untuk dunia pendidikan, karena dapat mempermudah pelajar 

berpikir kritis, memudahkan memecahkan masalah dan kejadian-kejadian di 

sekolah. 

 

2.2.3 Tujuan Menulis 

Kemampuan menulis merupakan kemampuan berbahasa yang bersifat produktif, 

artinya kemampuan menulis itu merupakan kemampuan yang menghasilkan; 

dalam hal ini menghasilkan tulisan. Menulis merupakan kegiatan yang 

memerlukan kemampuan yang bersifat kompleks. Kemampuan yang diperlukan 

antara lain kemampuan berpikir secara teratur dan logis, kemampuan 

mengungkapkan pikiran atau gagasan secara jelas, dengan menggunakan bahasa 

yang efektif. 

Secara umum tujuan orang menulis diungkapkan oleh Hugo Hartig dalam 

Muchlisoh, dkk (1992: 234) bahwa ada tujuh tujuan dalam menulis yaitu 
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1. Tujuan Penugasan (Assignment Purpose) 

Penulis tidak mempunyai tujuan untuk apa dia menulis. Penulis hanya 

menulis tanpa mengetahui tujuannya, melainkan karena tugas yang 

diberikan kepadanya bukan karena keinginannya sendiri. 

2. Tujuan Altruistik ( Altruistik Purpose) 

Penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan 

kedukaan para pembaca, ingin menolong para pembaca memhami, 

menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup para 

pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karyanya itu. 

3. Tujuan Persuasif (Persuasive Purpose) 

Penulis bertujuan mempengaruhi pembaca, agar para pembaca yakin akan 

kebenaran gagasan/ide yang dituangkan maupun yang diutarakan oleh 

penulis. 

4. Tujuan Informasional (Informational Purpose) 

Penulis menuangkan ide/gagasan dengan tujuan memberi informasi atau 

keterangan kepada pembaca. 

5. Tujuan Pernyataan Diri (Self Expressive Purpose) 

Penulis berusaha untuk memperkenalkan atau menyatakan dirinya sendiri 

kepada para pembaca. 

6. Tujuan kreatif (Creative Purpose) 

Penulis bertujuan agar para pembaca, dapat memiliki nilai-nilai artistik 

atau nilai-nilai kesenian dengan membaca tulisan si penulis. 

 

 



27 
 

7. Tujuan Pemecahan Masalah (Problem Solving Purpose) 

Penulis berusaha memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Dengan 

tulisannya, penulis berusaha memberi kejelasan kepada para pembaca 

tentang bagaimana cara pemecahan suatu masalah. 

Berdasarkan  pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

menentukan tujuan dalam menulis, maka penulis akan dapat mengetahui 

apa yang  harus dilakukan dalam proses penulisannya.  

2.2.4 Menulis Teks Pidato 

Sebelum menulis teks pidato, sebaiknya dipahami terlebih dahulu konsep tentang 

menulis teks pidato. Teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang 

(Surayin, 2010: 547). Pakar lain menyatakan teks adalah ungkapan bahasa yang 

menurut isi, sintaksis, dan pragmatiknya merupakan satu kesatuan (Zulfahnur, 

dkk., 1996: 6).  Sejalan dengan kedua pendapat di atas Depdiknas mendefinisikan 

teks sebagai naskah yang berupa (1) kata-kata asli dari pengarang, (2) kutipan dari 

kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan, (3) bahan tertulis untuk dasar 

memberikan pelajaran, pidato, dan sebagainya (Depdiknas, 2003: 59). Dengan 

demikian teks adalah naskah atau uraian tertulis yang berupa kata-kata asli dari 

pengarang.  

Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk penyampaian 

pikiran atau informasi, serta tujuan dari pembicaraan kepada orang lain secara 

lisan (Bahar, 2010: 9). Pendapat lain menyatakan pidato merupakan ucapan yang 

tersusun dengan baik dan ditujukan kepada orang banyak (Hakim, 2010: 8). 

Arsjad mendefinisikan pidato sebagai penyampaian penanaman pemikiran, 
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informasi, atau gagasan dari pembicaraan kepada khalayak ramai. Pidato adalah 

(1) pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang 

lain, (2) wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak (Depdiknas, 

2003: 871). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa pidato 

adalah penyampaian dan penanaman pemikiran, informasi, atau gagasan dari 

pembicaraan kepada khalayak ramai. 

2.2.5 Teknik Menyusun Teks Pidato 

Untuk dapat menulis teks pidato secara efektif harus memiliki teknik menyusun 

atau menulis teks pidato.  Penyusunan teks pidato dituntut memiliki kosakata yang 

banyak dan terampil menulis naskah. Untuk itu perlu beberapa persiapan. Seperti 

yang dikemukakan Djago Tarigan (1997: 8,25) sebagai berikut 

a. Mengumpulkan Bahan 

Proses mengumpulkan bahan dapat dilakukan dengan menggunakan apa-

apa yang telah diketahui mengenai persoalan yang akan dibicarakan atau 

disampaikan. Jika hal ini dianggap kurang cukup, maka dapat mencari 

bahan tambahan yang berupa fakta,  ilustrasi, cerita atau pokok-pokok 

yang konkrit untuk mengembangkan teks pidato.  Tidak ada salahnya 

bertanya pada seseorang atau pihak yang mengetahui persoalan yang 

dibicarakan atau mencari sumber-sumber lain seperti buku-buku, 

peraturan-peraturan, majalah-majalah atau surat kabar. 
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b. Membuat Kerangka Teks Pidato 

Kerangka dasar dapat dibuat sebelum mencari bahan-bahan, yaitu dengan 

menentukan pokok-pokok yang akan dibicarakan, sedangkan kerangka 

yang terperinci baru dapat dibuat setelah bahan-bahan selesai 

dikumpulkan. Kerangka karangan sangat penting dipersiapkan sebelum 

kegiatan menulis dilakukan  agar ide/pokok gagasan yang akan 

disampaikan dapat tersusun secara runtut. 

c. Menguraikan Isi 

Dengan menggunakan kerangka yang telah dibuat , maka teks pidato dapat 

segera ditulis atau dikembangkan. Menurut Tarigan dkk (2004: 78), 

menjelaskan teks pidato biasanya dibuat dengan susunan sebagai berikut 

1) Pendahuluan 

2) Isi Pokok 

3) Kesimpulan 

4) Harapan 

5) Penutup 

 

2.2.6  Sistematika Teks Pidato 

Sistematika dalam penulisan teks pidato dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai 

berikut 

2.2.6.1  Pendahuluan 

Bagian pendahuluan diawali pembukaan dengan salam pembuka singkat dan 

sederhana yang berfungsi untuk mengantar ke arah pokok permasalahan yang 
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ingin dibahas dan sebagai upaya untuk menyiapkan mental audience  (Bahar,  

2010: 22). 

 

Pendahuluan dibagi menjadi dua bagian yaitu salam pembuka dan menyampaikan 

pendahuluan. 

1. Mengucap salam pembuka dan menyapa hadirin. Salam pembuka untuk 

mengawali pidato bertujuan untuk menyapa hadirin. Salam pembuka 

disesuaikan dengan waktu dan situasi pendengar. 

Contoh: Assalamualaikum Wr.Wb. 

              Yang terhormat Bapak/Ibu guru SMP Al Kautsar Bandarlampung. 

              Yang saya hormati Staf  Tata Usaha dan Anak-anakku yang Saya   

              banggakan. 

 

2. Menyampaikan pendahuluan yang biasanya dilahirkan dalam bentuk 

ucapan rasa syukur, memperkenalkan diri, menyampaikan judul atau tema 

pidato, dan tujuan menyampaikan pidato. 

Contoh: Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT   

               karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita   

               dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat. 

               Sholawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada   

               nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di   

               yaumil akhir kelak. 

               Perkenalkan nama saya…… pada kesempatan kali saya akan   

               menyampaikan pidato yang berjudul pergaulan remaja. Adapun   

               maksud dan tujuan saya menyampaikan pidato ini untuk   

               mengajak  teman-teman selalu dapat bertindak hati-hati dan   

               cermat dalam  menjalankan masa remaja, agar tidak salah jalan. 

 

 

2.2.6.2 Isi 

Isi pidato merupakan inti dari pidato yang hendak disampaikan. Oleh karena  itu, 

setiap gagasan yang hendak disampaikan harus ditulis dengan jelas, menggunakan 

bahasa yang baik dan benar, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami 
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gagasan yang disampaikan. Berikut ditampilkan sebuah contoh isi pidato yang 

baik. 

Contoh: Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa   

              dewasa dalam rentang waktu 12 sampai 21 tahun. Sedangkan kenakalan     

              remaja adalah perilaku menyimpang dari aturan norma yang dilakukan   

              oleh remaja. Biasanya, perilaku ini terjadi karena remaja tersebut belum   

              mempunyai jati diri dan ingin dianggap dewasa sehingga menarik   

              perhatian orang lain. 

              Faktor utama terjadinya kenakalan remaja ada 2, yaitu keluarga dan       

              lingkungan masyarakat sekitar. Seperti yang kita ketahui, keluarga   

              merupakan tempat pembentukan karakter, kepribadian, serta sikap   

              seorang anak. Jika suatu keluarga saling memahami satu sama lain,   

              menghormati  satu sama lain, rukun maka besar kemungkinan anak    

              tersebut tumbuh  menjadi anak yang sopan, menghormati orang lain,   

              begitu pula sebaliknya. Tak jarang pula kita temukan anak-anak nakal   

              yang berasal dari keluarga yang berantakan, kurangnya perhatian dari  

              orang tua karena terlalu sibuk bekerja atau lebih menyerahkan anak pada   

              pengasuh. Akibatnya, anak tersebut mencari perhatian dengan melakukan   

              kenakalan remaja.       

 

2.2.6.3 Penutup  

Penutup dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: kesimpulan, saran/ajakan, 

kalimat penutup dan salam penutup. 

1. Menyampaikan kesimpulan dari isi pidato. 

Pembicara atau penulis perlu menyampaikan kesimpulan dari isi pidato 

tersebut agar pembaca atau pendengar tidak kesulitan menentukan inti dari 

pidato tersebut. 

Contoh: Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masa remaja   

               merupakan masa yang sangat mudah atau rentan untuk   

               terpengaruh oleh hal-hal yang kurang baik. Untuk itu sebagai   

               generasi muda kita harus dapat memilih lingkungan tempat   

               bergaul dengan tepat.  

 

2. Menyampaikan saran/ajakan yang berisi saran atau ajakan kepada 

pendengar untuk melaksanakan isi pidato. 
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Saran/ajakan untuk melaksanakan isi pidato perlu disampaikan agar 

pendengar atau pembaca tergugah hatinya untuk melaksanakan isi pidato 

tersebut.  Hal ini juga untuk menegaskan kembali betapa penting informasi 

yang disampaikan. 

Contoh: Saya pada kesempatan ini mengajak teman-teman untuk selalu   

               berhati-hati dalam memilih teman dan lingkungan bergaul agar   

               kira tidak terjerumus pada pergaulan remaja yang salah. Kita   

               harus memperkuat keimanan kita karena keimanan merupakan    

               sarana yang paling tepat untuk menghindari godaan dan cobaan   

               dari luar. 

  

3. Menyampaikan kalimat penutup 

Kalimat penutup dimaksudkan untuk menutup pembicaraan yang 

disampaikan kepada pendengar. 

Contoh: Demikian pidato yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya   

               ucapkan terima kasih. 

 

4. Menyampaikan salam penutup 

Salam penutup merupakan salam untuk mengakhiri pidato. Di dalam 

menyampaikan salam penutup harus disesuaikan dengan salam pembuka, 

waktu, dan keadaan.   

Contoh: Wassalamualaikum Wr.Wb. 

 

2.2.7  Tahap-tahap Menyusun Teks Pidato 

Ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam menyusun teks pidato (Tarigan 

dkk, 2004: 36-37) 

1) Membatasi subjek untuk mencocokkan waktu yang tersedia, menjaga 

kesatuan dan kepaduan pidato. 
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2) Menyusun ide pokok menurut tahap-tahap urutan alur dasar pidato dengan 

memperhatikan kebutuhan, kepuasan, dan lain-lain. 

3) Memasukkan dan menyusun submateri yang berhubungan di setiap ide 

pokok. 

4) Mengisi materi pendukung yang memperkuat atau membuktikan ide. 

5) Memeriksa draf kasar, untuk meyakinkan bahwa subjek telah cukup 

terekam dan mencerminkan tujuan khusus pidato. 

 

Pendapat pakar lain mengemukakan bahwa menulis teks pidato hakikatnya sama 

dengan mengarang.  Kualitas karangan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur 

yang membangun sebuah karangan. Oleh karena itu, kualitas teks pidato dapat 

dilihat berdasarkan unsur-unsur pembangun sebuah karangan. Unsur-unsur 

tersebut antara lain: isi karangan, keruntutan, penggunaan bahasa, penggunaan 

kosakata, dan ejaan. 

1. Isi Karangan 

Isi karangan merupakan gagasan yang mendasari keseluruhan karangan. 

Gagasan yang baik didukung oleh beberapa hal berikut. 

a. Penulisan gagasan, yaitu kepaduan hubungan antarparagraf. 

b. Kesesuaian isi dengan tujuan penulisan. 

c. Kemampuan mengembangkan topik. Pengembangan topik yang baik 

adalah pengembangan secara tuntas, rinci, dan tunggal. 
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2. Keruntutan 

Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang berkaitan erat satu sama 

lainnya. Oleh karena itu persyaratan pembentukan paragraf adalah 

kesatuan dan kepaduan. 

a. Kesatuan 

Setiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok. Fungsi 

paragraf adalah mengembangkan topik tersebut. Oleh karena itu, 

dalam pengembangannya tidak boleh terdapat unsur-unsur yang sama 

sekali tidak berhubungan dengan topik atau gagasan pokok tersebut. 

Paragraf dianggap mempunyai kesatuan, jika kalimat-kalimat dalam 

paragraf itu tidak terlepas dari topiknya atau sesuai dengan topik. 

b. Kepaduan 

Syarat kedua yang harus dipenuhi sebuah paragraf ialah kohensi atau 

kepaduan.  Satu paragraf bukanlah merupakan kumpulan kalimat yang 

berdiri sendiri tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai 

hubungan timbal balik.  Pembaca dapat dengan mudah memahami dan 

mengikuti jalan pikiran menulis tanpa hambatan karena tidak adanya 

loncatan pikiran yang membingungkan. Urutan pikiran yang teratur, 

akan memperlihatkan adanya kepaduan, kepaduan dititikberatkan pada 

hubungan antara kalimat dengan kalimat. 

3. Penggunaan Bahasa 

Penggunaan bahasa yang dimaksud di sini adalah istilah pemilihan kata. 

Pemilihan kata adalah proses atau tindakan memilih kata yang dapat 

mengungkapkan gagasan secara  tepat. Pemilihan kata yang tepat sangat 
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penting agar sebuah kalimat efektif dan tidak menimbulkan maksud yang 

salah dan membingungkan pembaca.   

4. Penggunaan  Kosakata 

Penggunaan kosakata juga sangat penting dalam menyusun sebuah 

karangan atau tulisan. Penggunaan kosakata yang tidak tepat dapat 

menyebabkan ketidakefektifan bahasa yang digunakan, juga dapat 

mengganggu kejelasan informasi yang disampaikan. Hal dikenal dengan 

istilah pilihan kata. Pilihan kata adalah diksi yang tepat atau sewajarnya 

dalam hubungan kalimat (Arifin, 1996:  57). 

Dalam aktivitas menulis,  diksi atau pilihan kata merupakan unsur yang 

sangat penting,  sebab persoalan diksi tidak hanya menyangkut pilihan 

kata secara tepat, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa dan 

ungkapan.  

5. Penggunaan Ejaan 

Ejaan adalah ketentuan yang mengatur penulisan huruf menjadi satuan 

yang lebih besar berikut penggunaan tanda baca. Ejaan adalah aturan 

menulis kata-kata dengan huruf menurut ilmu bahasa (Tarigan, 1986: 2). 

Sejalan dengan pendapat di atas, Suryaman (1984: 6) menyatakan ejaan 

adalah keseluruhan peraturan dalam melambangkan bunyi-bunyi ujaran, 

menempatkan tanda baca,  memotong suku kata,  dan menghubungkan 

kata. Dalam penelitian ini penggunaan ejaan yang diteliti mencakup 

penggunaan huruf kapital,  penulisan kata,  penggunaan tanda baca. 
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2.3  Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

2.3.1 Pengertian  Pendekatan 

Pendekatan dalam pengertian ini adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian 

untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode-metode untuk 

mencapai pengertian tentang masalah penelitian.  Pendekatan adalah seperangkat 

asumsi korelatif yang menangani hakikat pengajaran dan pembelajaran bahasa 

(Depdiknas, 2004: 70). 

Pendekatan adalah konsep dasar yang melingkupi metode dengan cakupan teoretis 

tertentu.  Satu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode. 

Pendekatan dan metode diperlukan atau digarap pada tataran desain, tataran 

tempat, menentukan tujuan, silabus, dan isi, serta merupakan wadah tempat 

menetapkan peranan-peranan para guru, para pembelajar, dan bahan 

pembelajaran. 

 

Dalam proses belajar mengajar diharapkan siswa dapat memahami suatu konsep 

pengetahuan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai 

pemahaman hingga dapat menerapkan ini diperlukan adanya pendekatan belajar 

mengajar.  Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri 

pendekatan dalam proses belajar mengajar pun selalu berkembang. Siswa belajar 

tidak hanya mengembangkan kemampuan mental (intelektual), tetapi sekaligus 

juga mengembangkan faktor kejiwaan yang lain. Pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi menyebabkan orang-orang terus mencari pola 

pendekatan belajar yang paling sesuai, yang dapat memenuhi tuntutan siswa 

dalam belajar (Elaine B Johson, 2002: 3). 
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2.3.2  Hakikat Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Pada saat ini berkembang pemikiran di kalangan para ahli pendidikan, bahwa 

anak akan  belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan secara alamiah. Belajar 

akan bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya. Jadi anak tidak 

hanya mengetahui saja. Pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara 

pelajaran dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah 

pendekatan Contextual Teaching and Learning  (CTL). 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah salah satu strategi pembelajaran 

yang dikembangkan oleh The Washington State Consortium for Contextual 

Teaching and Learning. Pendekatan kontekstual (CTL) adalah konsep belajar 

yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, 

dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran afektif, yaitu 

konstruktivisme,  bertanya,  menemukan,  masyarakat belajar, pemodelan, 

refleksi, dan penilaian yang sebenarnya (Nurhadi, 2002: 5) 

Johnson (dalam Nurhadi, 2002: 12) merumuskan pengertian CTL sebagai suatu 

proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melibatkan makna dalam 

bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan 

konteks kehidupan sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadinya, 

sosialnya, dan budayanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem CTL akan 

menuntun siswa ke semua komponen utama CTL, yaitu melakukan hubungan 

yang bermakna, mengerjakan pekerjaan yang berarti, mengatur cara belajar 
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sendiri,  bekerjasama,  berpikir kritis dan kreatif, memelihara atau merawat 

pribadi siswa, mencapai standar yang tinggi, dan menggunakan penilaian 

sebenarnya. 

John Dewey  (1916), diikuti oleh Kazt (1918), Howey dan Zipher (1989) 

mengatakan bahwa pembelajaran kontekstual adalah konsepsi pembelajaran yang 

membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan 

pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan 

terapannya dengan kehidupan sehari-hari sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat. Siswa akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari terkait 

dengan apa yang telah diketahui dan dengan kegiatan atau peristiwa yang akan 

terjadi di sekelilingnya. Pembelajaran ini menekankan pada daya pikir yang 

tinggi, transfer ilmu pengetahuan, mengumpulkan dan menganalisis data, 

memecahkan masalah-masalah tertentu baik secara individu maupun kelompok. 

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan kontekstual 

merupakan suatu konsep belajar yang membantu siswa untuk dapat 

menghubungkan atau mengkorelasikan antara ilmu pengetahuan dengan dunia 

nyata,  dan memotivasi siswa untuk mengaitkan antara ilmu yang telah diperoleh 

dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dalam perannya sebagai anggota 

keluarga masyarakat, di mana proses belajar itu diperlukan, dengan cara 

mengontruksikan sendiri. 
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2.3.3 Strategi dan Karakteristik Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Strategi pembelajaran yang perlu dikembangkan guru secara kontekstual  adalah 

sebagai berikut. 

Pertama, pembelajaran menekankan pembelajaran berbasis masalah, Dalam 

kegiatan ini siswa terlebih dahulu diminta untuk mengobservasi dan mencatat 

permasalahan-permasalahan yang muncul di lingkungan mereka. Di sini guru 

merangsang siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah. 

Kedua, pembelajaran sebaiknya dilaksanakan di berbagai situasi. Guru 

memberikan tugas yang dapat dilakukan di berbagai konteks situasi atau 

lingkungan siswa untuk belajar di luar kelas. 

Ketiga, mengarahkan kepada siswa untuk memonitor aktivitas belajar mereka 

sendiri sehingga mereka akan menjadi pebelajar yang mandiri. Siswa diarahkan 

untuk mencari,  menganalisis,  dan menggunakan informasi dengan sedikit dan 

bahkan tanpa bantuan guru. 

Keempat, motivasi siswa untuk belajar dari siswa lain dengan cara belajar 

bersama-sama atau belajar kelompok. Aktivitas belajar secara kelompok 

memperluas perspektif serta membangun percakapan interpersonal untuk 

berhubungan dengan orang lain. Guru dapat membentuk kelompok dengan 

anggota bervariasi sesuai dengan tingkat kesulitan tugas. 

Kelima, membuat aktivitas belajar bekerja sama dengan masyarakat. Sekolah 

dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat dan orang tua siswa yang 
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memiliki keahlian khusus untuk menjadi guru tamu. Hal ini perlu dilakukan 

memberikan pengalaman belajar secara langsung.  

Keenam, merupakan  penilaian autentik. Dalam pembelajaran kontekstual, 

penilaian autentik dapat membantu siswa untuk menerapkan informasi akademik 

dan kecakapan yang telah diperoleh pada situasi nyata untuk tujuan tertentu. Di 

samping strategi pembelajaran, perlu diketahui juga karakteristik pembelajaran 

berbasis CTL, yaitu (1) kerja sama saaling menunjang, (2) menyenangkan tidak 

membosankan, (3) belajar dengan gairah, (4) pembelajaran terintegrasi, (5) 

menggunakan berbagai sumber, (6) siswa aktif, (7) sharing dengan teman, (8) 

siswa kritis guru kreatif, (9) laporan pada orang tua bukan hanya rapor melainkan 

hasil karya siswa (Depdiknas, 2003:  49).  

Hasil yang diharapkan dalam pembelajaran melalui pendekatan kontekstual antara 

lain (1) siswa belajar melalui mengalami, bukan menghafal, (2) siswa mampu 

mengkontruksikan pengetahuan di benak mereka seendiri, (3) siswa memecahkan 

masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan ide-

ide, (4) siswa menjadi aktif, kritis, dan kreatif, (5) kelas menjadi produktif, 

menyenangkan, dan tidak membosankan, (6) dinding kelas dan lorong-lorong 

sekolah penuh dengan hasil karya siswa, peta, gambar, artikel, puisi, komentar, 

foto tokoh, diagram-diagram, (7) siswa selalu dikepung informasi. Kelas CTL 

adalah siswa yang selalu ramai dan gembira dalam belajar. (Depdiknas, 2003: 48).   
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2.3.4 Komponen Contextual Teaching and Learning (CTL) 

 

Pendekatan CTL memiliki tujuh komponen utama. Sebuah kelas dikatakan telah 

menerapkan pembelajaran melalui pendekatan CTL apabila telah menerapkan 

ketujuh komponen tersebut. Trianto dalam bukunya “Mendesain Model 

Pembelajaran Inovatif-Progresif” memberikan tujuh komponen CTL sebagai 

berikut. 

 

1.  Konstruktivisme (Contructivism) 

Konstruktivisme merupakan landasan filosofi pendekatan CTL yang menyatakan 

bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya 

diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit dan tidak sekonyong-konyong). 

Strategi pemerolehan pengetahuan lebih diutamakan dibandingkan dengan 

seberapa banyak siswa  mengingat pengetahuan. Konsep konstruktivisme 

menuntut siswa untuk dapat membangun arti dari pengalaman baru pada 

pengetahuan tertentu.  Priyatni (2002: 2) menyebutkan bahwa pembelajaran yang 

berciri konstruktivisme menekankan terbangunnya pemahaman sendiri  secara 

aktif,  kreatif,  dan produktif dari pengalaman atau pengetahuan terdahulu dan dari 

pengalaman belajar yang bermakna. Siswa dibiasakan untuk memecahkan 

masalah,  menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan 

ide-ide. Siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan di benak diri sendiri. 

 

Menurut prinsip konstruktivisme, seorang pengajar atau guru berperan sebagai 

mediator dan fasilitator yang membantu agar proses belajar siswa berjalan dengan 
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baik. Fungsi guru sebagai mediator dan fasilitator dapat dijabarkan dalam 

beberapa tugas sebagai berikut 

a) menyediakan  pengalaman  belajar yang memungkinkan siswa 

bertanggung jawab dalam membuat rancangan, proses, dan penelitian. 

b) menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang 

keingintahuan siswa untuk  membantu  mereka mengekspresikan gagasan-

gagasannya dan mengomunikasikan ide ilmiah mereka. 

c) monitoring, mengevaluasi, dan menunjukkan apakah pemikiran siswa 

jalan atau tidak. Guru menunjukkan dan mempertanyakan apakah 

pengetahuan siswa berlaku untuk menghadapi persoalan baru yang 

berkaitan. 

 

2.  Inkuiri (inquiry)  

Menemukan merupakan strategi belajar dari kegiatan pembelajaran kontekstual. 

Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil 

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

harus selalu merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan, apa 

pun materinya.  Inkuiri adalah siklus proses dalam membangun pengetahuan yang 

bermula dari melakukan observasi, bertanya, investigasi, analisis kemudian 

membangun teori atau konsep. Inkuiri diawali dengan pengamatan untuk 

memahami konsep atau fenomena dan dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan 

bermakna untuk menghasilkan temuan. Priyatni (2002: 2) menjelaskan bahwa 

inkuiri dimulai dari kegiatan mengamati, bertanya, mengajukan dugaan sementara 

(hipotesis),  mengumpulkan data, dan merumuskan teori sebagai kegiatan terakhir. 
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3.  Bertanya (questioning) 

Kegiatan bertanya dalam proses pembelajaran, dilakukan untuk mendapatkan 

informasi yang lebih kuat dan mendalam mengenai pengetahuan. Kegiatan ini 

berupa pengajuan pertanyaan yang dapat dilakukan oleh guru dengan siswa, siswa 

dengan siswa, bahkan siswa dengan orang lain (nara sumber). Bertanya 

merupakan keahlian dasar yang dikembangkan dalam pembelajaran CTL. 

Bertanya dalam pelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, 

membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa.  Bagi siswa, kegiatan 

bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran yang 

berbasis inkuiri, yaitu menggali informasi, mengonfirmasikan apa yang sudah 

diketahui.  

 

4.  Masyarakat belajar (Learning community) 

Learning community  merupakan salah satu teknik dalam pendekatan kontekstual. 

Dengan teknik ini pembelajaran diperolah dari kerjasama dengan orang lain.  

Hasil belajar diperoleh melalui sharing  antar teman, antar kelompok dan antara 

yang tahu ke yang belum tahu.  Kegiatan ini akan terjadi bila tidak ada pihak yang 

dominan dalam komunikasi, tidak ada pihak yang merasa segan untuk bertanya 

dan tidak ada pihak yang menganggap dirinya yang paling tahu. Setiap pihak 

harus merasa bahwa setiap orang lain memiliki pengetahuan, pengalaman atau 

keterampilan yang berbeda yang perlu dipelajari. 
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5.  Pemodelan (Modeling) 

Maksud dari pemodelan adalah pembelajaran dilakukan dengan menampilkan 

model yang bisa dilihat, dirasa dan bahkan bisa ditiru oleh siswa. Dalam 

praktiknya guru bukan merupakan satu-satunya model. Karena model yang 

disampaikan akan menjadi standar kompetensi yang akan dicapai, maka jika guru 

tidak mampu menjadi model jangan sekali-kali memaksakan diri. Guru dapat 

mendatangkan model dari luar. Model tersebut bisa dari siswa yang dianggap 

mampu, atau para pakar ke dalam kelas. 

6.  Refleksi (Reflection) 

Reflection  adalah cara berfikir tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa 

lalu.  Refleksi merupakan respon terhadap kejadian , aktivitas, atau pengetahuan 

yang baru diterima.  Tujuan dari kegiatan refleksi ini adalah untuk melihat sudah 

sejauh mana pengetahuan yang dibangun sebelumnya dapat mengendap di benak 

siswa.  Oleh sebab itu kegiatan refleksi ini harus selalu dilakukan sebelum guru 

mengakhiri proses pembelajaran untuk setiap kali pertemuannya. 

7.  Penilaian yang sebenarnya (Authentic Assessment) 

Assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan 

gambaran perkembangan belajar siswa.  Kegiatan ini perlu dilakukan guru untuk 

mengetahui dan memastikan bahwa siswa telah mengalami proses pembelajaran 

dengan benar.  Dan apabila dari hasil assessment ini diketahui siswa mengalami  
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kesulitan dalam menguasai kompetensi, maka guru harus segera mengambil 

tindakan yang tepat agar siswa dapat menguasai kompetensi yang telah 

ditetapkan. 


