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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Teori Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1 Teori Belajar 

Belajar dapat dipahami sebagai usaha atau berlatih untuk mendapat suatu 

kepandaian. Slameto (2010: 2) berpendapat bahwa: ‖Belajar merupakan suatu 

proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya‖. Sedangkan menurut 

pendapat Skinner dalam Sagala (2010: 14) bahwa: ―Belajar adalah suatu 

proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara 

progresif‖. Selain itu, Skinner dan Throndike dalam Baharuddin (2007: 65) 

juga berpendapat bahwa: ‖Perilaku belajar manusia ditentukan oleh stimulus 

yang ada dilingkungan sehingga menimbulkan respon secara refleks‖.  

 

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 
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memperkuat. Skinner dalam Herpratiwi  (2009: 10) unsur terpenting dalam 

belajar adalah penguatan (reinforcement), maksudnya pengetahuan yang 

terbentuk melalui stimulus respon akan semakin kuat jika diberi penguatan. 

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 

. 

Belajar tidak hanya mengumpulkan pengetahuan melainkan proses mental 

yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya 

perubahan perilaku. Aktivitas mental itu terjadi karena adanya interaksi 

individu dengan lingkungan yang disadari. Proses belajar pada hakikatnya 

merupakan kegiatan mental yang tidak dapat dilihat. Artinya, proses 

perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang belajar tidak dapat kita 

saksikan. Kita hanya dapat menyaksikan dari adanya gejala-gejala perubahan 

perilaku yang tampak.  Selanjutnya Gagne dalam Sagala (2010: 17) 

mengemukakan bahwa: ‖Belajar adalah perubahan yang terjadi pada 

kemampuan manusia yang terjadi setelah melakukan kegiatan belajar secara 

terus-menerus yang bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja‖. 

Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan 
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memengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya (performance) 

berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu setelah ia 

mengalami situasi tadi. Dan menurut Hamalik (2001: 28) dalam belajar 

terjadi proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan 

lingkungan.  

 

Selain itu, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan 

respon. Oleh karena itu, seperti yang diungkapkan Slavin (2000: 143) dalam 

teori asosiasi stimulus-respon dikatakan bahwa seseorang dianggap telah 

belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut 

teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan 

output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru 

kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap 

stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara 

stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat 

diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan 

respon, oleh karena itu apa yang diberikan oleh guru (stimulus) dan apa yang 

diterima oleh siswa (respon) harus dapat diamati dan diukur. Dalam teori ini 

mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting 

untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses yang terjadi dalam diri seseorang yang ditunjukkan 

oleh adanya perubahan tingkah laku kemampuan seseorang. Perubahan 
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tersebut sebagai hasil dari proses belajar yang dapat ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk seperti pengetahuan, pengalaman, sikap dan tingkah laku, 

keterampilan, kecakapan, kebiasaan serta perubahan aspek-aspek lain yang 

ada pada individu belajar. Oleh karena itu, apabila setelah belajar peserta 

didik tidak ada perubahan tingkah laku yang positif maka dapat dikatakan 

bahwa belajarnya belum optimal. 

 

2.1.2 Teori Pembelajaran 

Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan 

maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidik. 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan 

oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta 

didik atau murid. Pembelajaran menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 14) 

adalah kegiatan guru secara terprogram desain intruksional, untuk membuat 

siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. 

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. Pendapat ini 

sejalan dengan Bruner dalam Sagala (2005: 63) bahwa perlu adanya teori 

pembelajaran yang akan menjelaskan asas-asas untuk merancang 

pembelajaran yang efektif di kelas. Degeng dalam Wena (2009: 2) 

pembelajaran berarti upaya membelajarkan siswa. Ada pun  pendapat lain 

dari Sagala (2004: 61) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan proses 

komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, 



14 

 

sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Dari beberapa 

pendapat di atas, penulis mengacu pada pendapat Dimyati dan Mudjiono 

bahwa pembelajaran berarti kegiatan guru secara terprogram untuk membuat 

siswanya menjadi lebih aktif yang menekankan pada penyediaan sumber 

belajar. 

 

2.2  Konsep Pembelajaran 

Konsep pembelajaran menurut Corey dalam Sagala (2004: 61) adalah suatu proses 

dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia 

turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi khusus atau menghasilkan 

respons terhadap situasi tertentu, pembelajaran merupakan subset khusus dari 

pendidikan. Mengajar menurut Burton dalam Sagala (2004: 62) adalah upaya 

memberikan stimulus, bimbingan pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar 

terjadi proses belajar.  

 

Sering dikatakan mengajar adalah mengorganisasikan aktivitas siswa dalam arti 

yang luas. Peranan guru bukan semata-mata memberikan informasi, melainkan juga 

mengarahkan dan memberi fasilitas belajar (directing and facilitating the learning) 

agar proses belajar lebih memadai. Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan 

yang dirancang untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan atau 

nilai yang baru. Proses pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk 

mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa meliputi kemampuan 

dasarnya, motivasinya, latar belakang akademinya, latar belakang sosial 

ekonominya dan lain sebagainya. Kesiapan guru untuk mengenal karakteristik 
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siswa dalam pembelajaran merupakan modal utama penyampaian bahan belajar dan 

menjadi indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran. Bahan pelajaran dalam 

proses pembelajaran hanya merupakan perangsang tindakan pendidik atau guru, 

dan juga hanya merupakan tindakan memberikan dorongan dalam belajar yang 

tertuju pada pencapaian tujuan belajar. Antara pembelajaran dengan pendidikan 

bukanlah suatu yang terpisah atau bertentangan. Justru proses pembelajaran adalah 

merupakan aspek yang terintegrasi dari pendidikan. 

 

2.3 Karakteristik Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan    

emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari 

semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik 

mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain,   mengemukakan   gagasan   

dan   perasaan,   berpartisipasi   dalam masyarakat yang menggunakan bahasa 

tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif 

yang ada dalam dirinya. 

 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta 

didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan   baik   dan   benar,   

baik   secara   lisan   maupun   tulis,   serta menumbuhkan   apresiasi   terhadap   

hasil   karya   kesastraan   manusia Indonesia. 

 

Bredekamp (1987:3) menyatakan bahwa anak berkembang pada semua aspek 

perkembangannya baik fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Tidak ada jalan lain 
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kecuali guru harus memiliki tanggungjawab dan perhatian penuh bagi keutuhan 

perkembangan anak. 

 

 Sehubungan dengan itu Goodman dalam Akhadiah (1995: 56) menyatakan bahwa 

(1) belajar bahasa lebih mudah  terjadi  jika  bahasa  itu  disajikan  secara  holistik  

nyata,  relevan,bermakna, serta fungsional jika bahasa itu disajikan dalam konteks 

dan dipilih peserta didik untuk digunakan, (2) belajar bahasa adalah belajar 

bagaimana mengungkapkan maksud sesuai dengan konteks lingkungan orang tua, 

kerabat, dan kebudayaan terdapat interdependensi antara perkembangan kognitif 

dan perkembangan kemampuan bahasa yang meliputi pikiran bergantung kepada 

bahasa dan bahasa bergantung kepada pikiran Akhadiah (1995:10-11). 

 

Dinyatakan pula bahwa sesuai dengan teori  belajar,  perkembangan  kognitif  serta  

perkembangan  bahasa  pada anak usia lima sampai dengan delapan tahun atau anak 

kelas awal SD mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1) kemampuan kognitif 

dan bahasa anak usia tersebut telah memadai untuk belajar dalam situasi yang lebih 

formal, (2) anak-anak seusia itu masih memandang sesuatu lebih sebagai 

keseluruhan (3) sesuatu lebih mudah mereka pahami jika diperoleh  melalui  

interaksi  sosial   dengan  mengalaminya  secara  nyata dalam situasi yang 

menyenangkan, (4) situasi yang akrab, dilandasi penghargaan, pengertian, dan 

kasih sayang, serta lingkungan belajar kondusif dan terencana sangat membantu 

proses belajar yang efektif  Akhadiah (1995:  8-9).  Kenyataan  itu  menuntut  agar  

guru  sebagai pengelola pembelajaran dapat menyediakan lingkungan belajar yang 

kondusif dan pendekatan pembelajaran yang bermuatan keterkaitan atau 
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keterpaduan sehingga membuat anak secara aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran dan pembuatan keputusan. 

 

Senada dengan pendapat Goodman dalam Suriasumantri (1995:257) menyatakan 

bahwa belajar bahasa akan lebih mudah jika pembelajaran bersifat holistik, 

realistik, relevan, bermakna, dan fungsional, serta tidak lepas dari konteks 

pembicaraan. Pendekatan pembelajaran terpadu dalam pengajaran bahasa 

sebenarnya dilandasi oleh pandangan bahasa holistik (whole language) yang 

memperlakukan bahasa sebagai sesuatu yang bulat dan utuh, dan dalam proses 

belajar sesuai dengan perkembangan peserta didik. Dalam  proses  pembelajaran  

bahasa holistik guru  menjadi  model dalam   berbahasa   (membaca   dan   

menulis),   serta   bertindak   sebagai fasilitator  dan  memberikan  umpan  balik  

yang  positif. 

   

Hal  ini  sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gunarsa bahwa proses 

belajar anak melalui conditioning dan melalui pengamatan terdapat model-model 

tingkah laku di luar dirinya. Pembelajaran terpadu merupakan suatu aplikasi salah 

satu startegi pembelajaran berdasarkan pendekatan kurikulum terpadu yang 

bertujuan untuk menciptakan atau membuat proses pembelajaran secara relevan dan 

bermakna bagi anak  Atkinson, (1989:9). Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam 

pembelajaran terpadu didasarkan pada pendekatan inkuiri,  yaitu melibatkan peserta 

didik mulai dari merencanakan, mengeksplorasi, dan brain storming dari peserta 

didik. Dengan pendekatan terpadu peserta didik didorong untuk berani bekerja 
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secara kelompok dan belajar dari hasil pengalamannya sendiri. Collins dan Dixon 

(1991:6) menyatakan tentang pembelajaran terpadu sebagai berikut:  

 

“integrated learning occurs when an authentic event or exploration of a topic in 

the driving force in the curriculum”.  

 

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam pelaksanaannya anak dapat diajak 

berpartisipasi aktif dalam mengeksplorasi topik atau kejadian, peserta didik belajar 

proses dan isi (materi) lebih dari satu bidang studi pada waktu yang sama. 

 

Pembelajaran bahasa Indonesia mencakup aspek mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis. Keempat aspek tersebut sebaiknya mendapat porsi yang 

seimbang. Dalam pelaksanaanya sebaiknya dilaksanakan secara terpadu, misalnya: 

• mendengarkan —— menulis —— berdiskusi 

• mendengarkan —— bercakap-cakap —— membaca 

• bercakap-cakap —— menulis —— membaca 

• membaca —— berdiskusi —— memerankan 

• menulis —— melaporkan —— membahas 

  

Dari  berbagai  pendapat  para  ahli  dan  rambu-rambu  pembelajaran bahasa   

Indonesia, dapat  disimpulkan   bahwa   pembelajaran  bahasa Indonesia, khususnya 

di kelas-kelas awal, harus mempertimbangkan asas keterkaitan atau keterpaduan 

sebagai pendekatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan anak sekolah dasar 

yang holistik yaitu pendekatan pembelajaran terpadu. Guru sebagai model dalam 

berbahasa (membaca dan menulis) selama proses pembelajaran berlangsung serta 

bertindak sebagai  fasilitator dan  memberikan  umpan  balik  yang positif. 
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Selanjutnya  kualitas hasil pembelajaran bahasa Indonesia dipengaruhi berbagai 

faktor. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah pendekatan dalam proses 

pembelajaran  yang terjadi di dalam kelas. Proses tersebut menyangkut materi ajar  

yang digunakan, kegiatan  guru dan  peserta didik, interaksi peserta didik dengan 

peserta didik, peserta didik dengan guru, dan bahan ajar,  alat  dan  lingkungan  

belajar  serta  cara  dan  alat  evaluasi  dan kesesuaian dengan kebutuhan 

perkembangan peserta didik itu sendiri. 

Guru bahasa Indonesia adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap 

kualitas kompetensi bahasa Indonesia anak. Guru bahasa Indonesia memang 

dipandang masih kurang tampil prima dalam membelajarkan bahasa Indonesia. 

Sarwiji (1996: 65) dalam penelitiannya tentang kesiapan guru bahasa Indonesia, 

menemukan bahwa kemampuan mereka (guru bahasa Indonesia)  masih kurang. 

Kekurangan itu antara lain, pada pemahaman tujuan pengajaran, kemampuan 

mengembangkan program pengajaran, dan penyusunan serta penyelenggaraan tes 

hasil belajar. 

Beberapa faktor penghambat dari dalam (faktor guru) yang sangat memengaruhi 

kualitas pembelajaran bahasa Indonesia adalah: 1) masih adanya guru bahasa 

Indonesia yang bukan berlatar belakang jurusan bahasa Indonesia, 2) minat 

membaca dan menulis masih rendah, 3) tidak tersedianya sumber bacaan yang 

berkaitan langsung dengan pembelajaran bahasa Indonesia semisal karya sastra 

bermutu, ensiklopedi, kamus 4) kurangnya interaksi antara guru bahasa Indonesia 

dengan sastrawan atau pun bahasawan, 5) kurangnya media untuk mengembangkan 
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pembelajaran bahasa Indonesia, 6) terbatasnya koleksi buku perpustakaan di 

sekolah. 

Untuk meningkatkan kualitas pemakaian bahasa Indonesia, baik di sekolah maupun 

dalam suasana formal lainnya, perlu perhatian khususnya dalam hal pembelajaran 

di sekolah. Upaya itu harus dilakukan sejak dini, yakni mulai dari sekolah dasar 

yang merupakan dasar pembentukan kompetensi keterampilan berbahasa Indonesia 

untuk jenjang yang lebih tinggi. Pembelajaran bahasa Indonesia perlu revitalisasi 

sehingga pembelajaran bahasa Indonesia itu betul-betul berkorelasi dengan  

peningkatan keterampilan berbahasa siswa dan bukan membebani siswa dengan 

beragam teori kebahasaan dan kesusasteraan yang menjemukan. 

Pembelajaran bahasa Indonesia harus dikembalikan kepada tujuannya yaitu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. 

Penguasaan bahasa Indonesia yang baik dapat diketahui dari keempat keterampilan 

tersebut yang meliputi membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. 

Penekanan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 dan 2, hendaknya mengacu 

pada konsep awal pembelajaran di kelas bawah yaitu memperkuat membaca dan 

menulis (calis). Penekanan ini bukan berarti mengabaikan sama sekali kompetensi 

mendengarkan dan berbicara, tetapi memberi porsi lebih pada keterampilan 

membaca dan menulis. Bentuk-bentuk pembelajaran yang dapat diterapkan di 

tingkat ini diantaranya: 1) membaca tanpa mengeja, 2) membaca dongeng 

bergambar, 3). merangkai huruf menjadi kata, 4) menyusun kalimat sederhana, 5) 
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menulis ulang tulisan guru, 6) melengkapi cerita singkat, 7) membuat karangan 

bebas, 8) membuat karangan tentang pengalaman yang paling berkesan.. 

Mary Leonhardt (2001:26), penulis buku 99 Cara Menjadikan Anak Anda 

Bergairah Menulis,  mengatakan bahwa anak-anak yang gemar menulis dan 

membaca menjadi murid yang mudah unggul dalam hampir semua mata pelajaran. 

Ini berarti bahwa kegemaran menulis dan membaca mempunyai korelasi dengan 

prestasi anak. 

Bentuk-bentuk Pembelajaran yang dapat dilakukan di kelas 3 dan 4 diantaranya: 1) 

membaca nyaring (dalam lafal yang tepat), 2) membaca dalam intensif 

(dimaksudkan untuk memahami isi bacaan), 3) melaporkan isi bacaan singkat, 4) 

menulis tegak bersambung, 5) menulis pesan, 6)menulis surat untuk orang tua, 7) 

mendengarkan cerita dan memberikan tanggapan. 

Untuk kelas 5, pembelajaran bahasa Indonesia harus memperkuat apa yang telah 

diajarkan di kelas 4 ditambah dengan beberapa kompetensi yang memang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari, misalnya: 1) bertelepon, 2) menulis surat, 3) bermain 

peran, 4) membuat ulasan cerita, 5) membuat puisi dan membaca dengan penuh 

ekspresi, 6) membuat karangan tentang pengalaman pribadi, 7) mewawancarai 

tokoh-tokoh, 8) mempresentasikan laporan kegiatan. 

Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 6, mempunyai karakteristik tersendiri. Hal 

ini disebabkan siswa kelas 6 tidak hanya dituntut menguasai kompetensi tetapi juga 

harus dipersiapkan untuk mengikuti UASBN. Pembelajaran di kelas 6 disamping 



22 

 

merupakan penguatan dari pembelajaran sebelumnya, juga diharapkan sudah 

sampai pada tataran aplikasi, misal: 1) bertelepon, 2) menulis pesan, 3) berdebat, 4) 

membuat karya sastra  5) mempresentasikan laporan kegiatan, 6) mewawancarai 

tokoh, 7) memberikan ulasan bacaan, 8) memberi tanggapan terhadap karya sastra 

(puisi, dongeng, cerpen). 

2.4  Konsep Kurikulum 2013 

Perubahan merupakan sesuatu yang harus terjadi pada bidang pendidikan. 

Perubahan yang terjadi adalah pergantian kurikulum 2013 dari kurikulum 

sebelumnya. Dalam rangka menerapkan pendidikan yang bermutu, pemerintah 

telah menetapkan Kurikulum Tahun 2013 untuk diterapkan di sekolah atau 

madrasah. Pada setiap aplikasi kurikulum mempunyai aplikasi pendekatan 

pembelajaran berbeda-beda, demikian pada kurikulum sekarang ini.  Scientific 

approach (pendekatan ilmiah) adalah pendekatan pembelajaran yang diterapkan 

pada aplikasi pembelajaran kurikulum 2013. Pendekatan ini berbeda dari 

pendekatan pembelajaran kurikulum sebelumnya. Pada setiap langkah inti proses 

pembelajaran, guru akan melakukan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan 

pendekatan ilmiah. 

 

Pada penerapan (implementasi Kurikulum 2013) di sekolah, guru salah satunya 

harus menggunakan pendekatan ilmiah (scientific), karena pendekatan ini lebih 

efektif hasilnya dibandingkan pendekatan tradisional. 
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2.4.1 Pengertian Pendekatan Scientific (ilmiah) 

Pembelajaran kurikulum 2013 adalah pembelajaran dengan memperkuat 

proses pembelajaran dan penilaian autentik untuk mencapai kompetensi 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. Penguatan proses pembelajaran 

dilakukan melalui pendekatan scientific, yaitu pembelajaran yang 

mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mencoba/ 

mengumpulkan data, mengasosiasi / menalar, dan mengomunikasikan. 

 

Pembelajaran scientific merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-

langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. 

Model pembelajaran yang diperlukan adalah yang memungkinkan 

terbudayakannya kecapakan berpikir sains, terkembangkannya “sense of 

inquiry” dan kemampuan berpikir kreatif siswa Alfred De Vito (1996: 27). 

Model pembelajaran yang dibutuhkan adalah mampu menghasilkan 

kemampuan untuk belajar Joice  Weil (1996: 60), bukan saja diperolehnya 

sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi yang lebih penting 

adalah bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu diperoleh 

peserta didik Zamroni dan Semiawan (2000: 45). 

 

Pembelajaran scientific tidak hanya memandang hasil belajar sebagai muara 

akhir, namun proses pembelajaran dipandang sangat penting. Oleh karena 

itu pembelajaran scientific menekankan pada keterampilan proses. Model 

pembelajaran berbasis peningkatan keterampilan proses sains adalah model 

pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan proses sains ke dalam 
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sistem penyajian materi secara terpadu Beyer (1998: 25). Model ini 

menekankan pada proses pencarian pengetahuan daripada transfer 

pengetahuan, peserta didik dipandang sebagai subjek belajar yang perlu 

dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, guru hanyalah seorang 

fasilitator yang membimbing dan mengkoordinasikan kegiatan belajar. 

Dalam model ini peserta didik diajak untuk melakukan proses pencarian 

pengetahuan berkenaan dengan materi pelajaran melalui berbagai aktivitas 

proses sains sebagaimana dilakukan oleh para ilmuwan (scientist) dalam 

melakukan penyelidikan ilmiah Nur (1998 :50), dengan demikian peserta 

didik diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun 

konsep, dan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk kehidupannya. Fokus 

proses pembelajaran diarahkan pada pengembangan keterampilan siswa 

dalam memproseskan pengetahuan, menemukan, dan mengembangkan 

sendiri fakta, konsep, dan nilai-nilai yang diperlukan Semiawan (1992: 21). 

  

Model ini juga tercakup penemuan makna (meanings), organisasi, dan 

struktur dari ide atau gagasan, sehingga secara bertahap siswa belajar 

bagaimana mengorganisasikan dan melakukan penelitian. Pembelajaran 

berbasis keterampilan proses sains menekankan pada kemampuan peserta 

didik dalam menemukan sendiri (discover) pengetahuan yang didasarkan 

atas pengalaman belajar, hukum-hukum, prinsip-prinsip dan generalisasi, 

sehingga lebih memberikan kesempatan bagi berkembangnya keterampilan 

berpirkir tingkat tinggi Houston (1988: 43). Dengan demikian peserta didik 

lebih diberdayakan sebagai subjek belajar yang harus berperan aktif dalam 
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memburu informasi dari berbagai sumber belajar, dan guru lebih berperan 

sebagai organisator dan fasilitator pembelajaran. 

 

Model pembelajaran berbasis keterampilan proses sains berpotensi 

membangun kompetensi dasar hidup siswa melalui pengembangan 

keterampilan proses sains, sikap ilmiah, dan proses konstruksi pengetahuan 

secara bertahap. Keterampilan proses sains pada hakikatnya adalah 

kemampuan dasar untuk belajar (basic learning tools) yaitu kemampuan 

yang berfungsi untuk membentuk landasan pada setiap individu dalam 

mengembangkan diri Challin dan Evans (1991: 24). 

 

Pendekatan scientific atau ilmiah merupakan suatu cara atau mekanisme 

pembelajaran untuk memfasilitasi siswa agar mendapatkan pengetahuan 

atau keterampilan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu metode 

ilmiah (Kemdikbud, 2013). Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 

untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah. 

Proses pembelajaran harus menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, 

ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta 

didik tahu tentang ‗mengapa‘. Ranah keterampilan menggamit transformasi 

substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang ‗bagaimana‘. 

Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar 

peserta didik tahu tentang ‗apa‘. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan 

keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (soft 
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skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup 

secara layak (hard skills) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

 

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah 

(scientific appoach) dalam pembelajaran semua mata pelajaran meliputi 

menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian 

mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan 

dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta.  

 

2.4.2  Kriteria Pembelajaran Ilmiah 

 

Proses pembelajaran dengan berbasis pendekatan ilmiah harus dipandu 

dengan kaidah-kaidah pendekatan ilmiah. Pendekatan ini bercirikan 

penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan 

penjelasan tentang suatu kebenaran. Dengan demikian, proses pembelajaran 

harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria 

ilmiah. Proses pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria seperti 

berikut ini. 

1.   Substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena 

yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan 

sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata.  
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2.  Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-

peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran 

subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. 

3.  Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, 

analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan 

masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran. 

4.   Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik 

dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu dengan yang lain 

dari substansi atau materi pembelajaran. 

5.   Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, 

menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan 

objektif dalam merespon substansi atau materi pembelajaran. 

6.    Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat 

dipertanggung-jawabkan. 

7.     Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas, dan 

menarik sistem penyajiannya.  

 

  2.4.3 Langkah-langkah Pendekatan Scientific 

 

Proses pembelajaran yang mengimplementasikan pendekatan scientific yang 

terdapat tiga ranah yaitu: sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan 

keterampilan (psikomotor). Dengan proses pembelajaran yang demikian 

maka diharapkan hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, 

kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang terintegrasi. Perhatikan diagram berikut. 
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Adapun penjelasan dari diagram pendekatan pembelajaran scientific 

(pendekatan ilmiah) dengan menyentuh ketiga ranah tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Ranah sikap merupakan transformasi substansi atau materi ajar agar 

peserta didik ―tahu mengapa‖.  

2. Ranah keterampilan merupakan transformasi substansi atau materi ajar 

agar peserta didik ―tahu bagaimana‖.  

3. Ranah pengetahuan merupakan transformasi substansi atau materi ajar 

agar peserta didik ―tahu apa‖.  

4. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan 

untuk menjadi manusia yang baik  (soft skills) dan manusia yang 

memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard 

skills) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

5. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. 

6. Pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam pembelajaran sebagaimana 

dimaksud  meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, 

membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran. 

2.5 Pembelajaran Berbasis Teks 

Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dilaksanakan dengan menerapkan 

prinsip bahwa, (1) bahasa hendaknya dipandang sebagai teks, bukan semata-mata 
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kumpulan kata atau kaidah kebahasaan, (2) penggunaan bahasa merupakan proses 

pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan untuk mengungkapkan makna, (3) bahasa 

bersifat fungsional, yaitu penggunaan bahasa yang tidak pernah dapat dilepaskan 

dari konteks karena bentuk bahasa yang digunakan itu mencerminkan ide, sikap, 

nilai, dan ideologi penggunanya, dan (4) bahasa merupakan sarana pembentukan 

kemampuan berpikir manusia. Sehubungan dengan prinsip-prinsip itu, perlu 

disadari bahwa setiap teks memiliki struktur tersendiri yang satu sama lain berbeda. 

Sementara itu, struktur teks cerminan struktur berpikir. Dengan demikian, makin 

banyak jenis teks yang dikuasai siswa, makin banyak pula struktur berpikir yang 

dapat digunakannya dalam kehidupan sosial dan akademiknya. Hanya dengan cara 

itu, siswa kemudian dapat mengonstruksi ilmu pengetahuannya melalui 

kemampuan mengobservasi, mempertanyakan, mengasosiasikan, menganalisis, dan 

menyajikan hasil analisis secara memadai. 

Jenis-jenis teks tersebut dapat dibedakan atas dasar tujuan yakni fungsi sosial teks 

dan struktur teks (tata organisasi) dan ciri-ciri kebahasaan teks. Sesuai dengan 

prinsip tersebut, teks yang berbeda, dan ciri-ciri kebahasaan yang berbeda. Dengan 

demikian, pembelajaran bahasa berbasis teks merupakan pembelajaran yang 

memungkinkan siswa untuk menguasai dan menggunakan teks tersebut 

dimasyarakat. 

2.6 Metode Pembelajaran dalam bahasa Indonesia 

Pembelajaran bahasa Indonesia memanfaatkan metode pembelajaran yang meliputi 

empat tahap, yaitu: 
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1. Membangun konteks melalui kegiatan mengamati teks dalam konteksnya dan 

menanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teks yang diamatinya. 

Pada langkah membangun konteks siswa dapat didorong untuk memahami nilai 

spiritual, nilai budaya, tujuan yang melatari bangun teks. Pada proses ini siswa 

mengeksplorasi kandungan teks serta nilai-nilai yang tersirat di dalamnya. Disini 

siswa dapat mengungkapkan laporan hasil pengamatan untuk bahan tindak lanjut 

dalam kegiatan belajar. 

2. Membentuk model (pemodelan) melalui kegiatan mencoba dan menalar 

merumuskan model struktur fonologi, gramatikal, leksikal, dan makna teks 

dibacanya. Pada langkah ini siswa didorong untuk meningkatkan rasa ingin tahu 

dengan memperhatikan (1) simbol, (2) bunyi, (3) tata bahasa dan (4) makna. 

Melalui analisis fakta dan data pada teks yang dipelajarinya siswa memperoleh 

model imbuhan, struktur kata, frasa, klausa, kalimat, maupun paragraf. Semua 

hal tersebut siswa pelajari pada konteks pemakaiannya. Pada tahapan ini siswa 

dapat mengeksplorasi jenis teks yang dipelajarinya serta mengenali ciri-cirinya. 

Proses aktifitas pengenalan bukan sebagai tujuan akhir pembelajaran, melainkan 

sebagai awal kegiatan untuk mengembangkan daya cipta. 

3. Membangun teks bersama-sama (MTB) menyusun teks bersama masih dalam 

kegiatan mencoba,menalar, dan mencipta secara kolaboratif, yang dilanjutkan 

dengan menyaji. Siswa menggunakan hasil mengeksplorasi model-model teks 

untuk membangun teks dengan cara berkolaborasi dengan kelompok. Melalui 

kegiatan ini diharapkan semua siswa dapat memperoleh pengalaman mencipta 

teks sebagai dasar untuk mengembangkan kompetensi individu. 
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4. Mengembangkan teks secara mandiri dengan titik tekan pada siswa dapat 

menunjukkan kompetensinya secara individual dalam mencipta. Karena itu, 

dimensi kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia wajib memenuhi empat 

langkah dasar, enam langkah mengembangkan keterampilan beraktivitas secara 

scientific, dua model kegiatan kolaboratif dan individual, dan berdimensi 

beraktivitas dan berkarya.  

2.7 Model Pembelajaran bahasa Indonesia melalui Pendekatan Scientific pada   

 Kurikulum 2013 

Dengan disahkannya Kurikulum 2013, diperlukan model pembelajaran yang dapat 

menunjang tercapainya visi Kurikulum 2013, metode pembelajaran ini yaitu melalui 

konsep Pendekatan scientific merujuk pada kriteria sebagai berikut: 

1. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan 

dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, 

atau dongeng semata. 

2. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari 

prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang 

menyimpang dari alur berpikir logis. 

3. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analistis, dan tepat 

dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan 

materi pembelajaran. 

4. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat 

perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. 
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5. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan 

mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi 

pembelajaran. 

6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. 

7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik 

sistem penyajiannya. 

Dalam penerapannya ada tiga model pembelajaran yang digunakan dalam metode 

pendekatan scientific, yaitu: 

     1) Model Discovery Learning 

Discovery Learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses 

pembelajaran yang terjadi apabila siswa tidak disajikan dengan pelajaran dalam 

bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Sebagaimana 

pendapat Bruner, bahwa: ―Discovery Learning can be defined as the learning 

that takes place when the student is not presented with subject matter in the final 

form, but rather is required to organize it him self‖ (Lefancois dalam 

Emetembun, 1986:103). Yang menjadikan dasar ide Bruner ialah pendapat dari 

Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan aktif dalam belajar di kelas. 

Bruner memakai strategi yang disebutnya discovery learning, dimana murid 

mengorganisasi bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir Dalyono, 

(1996:41).  

 

Strategi discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan, 

melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan 
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Budiningsih (2005:43). Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam 

penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. 

Discovery dilakukan melalaui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, 

penentuan. Proses tersebut disebut cognitive process sedangkan discovery itu 

sendiri adalah the mental process of assimilatig conceps and principles in the 

mind Robert B. Sund dalam Malik  (2001:219).  

 

Sebagai strategi belajar, discovery learning mempunyai prinsip yang sama 

dengan inkuiri (inquiry) dan problem solving. Tidak ada perbedaan yang 

prinsipil pada ketiga istilah ini, pada discovery learning lebih menekankan pada 

ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. 

Perbedaannya dengan inquiri ialah bahwa pada inquiri masalah yang 

diperhadapkan kepada peserta didik semacam masalah yang direkayasa oleh 

guru. Sedangkan pada Discovery learning masalahnya bukan hasil rekayasa 

sehingga peserta didik harus mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya 

untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses 

penelitian, sedangkan problem solving lebih memberi tekanan pada kemampuan 

menyelesaikan masalah. 

 

Dalam Konsep Belajar, sesungguhnya strategi discovery learning merupakan 

pembentukan kategori-kategori atau konsep-konsep, yang dapat memungkinkan 

terjadinya generalisasi. Sebagaimana teori Bruner tentang kategorisasi yang 

nampak dalam discovery, bahwa discovery adalah pembentukan kategori-

kategori, atau lebih sering disebut sistem-sistem coding. Pembentukan kategori-
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kategori dan sistem-sistem coding dirumuskan demikian dalam arti relasi-relasi 

(similaritas & difference) yang terjadi di antara obyek-obyek dan kejadian-

kejadian (events). Bruner memandang bahwa suatu konsep atau kategorisasi 

memiliki lima unsur, dan peserta didik dikatakan memahami suatu konsep 

apabila mengetahui semua unsur dari konsep itu, meliputi: 1) Nama; 2) Contoh-

contoh baik yang positif maupun yang negatif; 3) Karakteristik, baik yang pokok 

maupun tidak; 4) Rentangan karakteristik; 5) Kaidah Budiningsih, (2005:43). 

Bruner menjelaskan bahwa pembentukan konsep merupakan dua kegiatan 

mengategori yang berbeda yang menuntut proses berfikir yang berbeda pula. 

Seluruh kegiatan mengategori meliputi mengidentifikasi dan menempatkan 

contoh-contoh (objek-objek atau peristiwa-peristiwa) ke dalam kelas dengan 

menggunakan dasar kriteria tertentu.  

 

Di dalam proses belajar, Bruner mementingkan partisipasi aktif dari tiap peserta 

didik, dan mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan. Untuk 

menunjang proses belajar perlu lingkungan memfasilitasi rasa ingin tahu peserta 

didik pada tahap eksplorasi. Lingkungan ini dinamakan discovery learning 

environment, yaitu lingkungan dimana peserta didik dapat melakukan 

eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum dikenal atau pengertian yang 

mirip dengan yang sudah diketahui. Lingkungan seperti ini bertujuan agar 

peserta didik dalam proses belajar dapat berjalan dengan baik dan lebih kreatif. 

 

Untuk memfasilitasi proses belajar yang baik dan kreatif harus berdasarkan pada 

manipulasi bahan pelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta 
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didik. Manipulasi bahan pelajaran bertujuan untuk memfasilitasi kemampuan 

peserta didik dalam berfikir (merepresentasikan apa yang dipahami) sesuai 

dengan tingkat perkembangannya. Menurut Bruner perkembangan kognitif 

seseorang terjadi melalui tiga tahap yang ditentukan oleh bagaimana cara 

lingkungan, yaitu: enactiv, iconic, dan symbolic.  

 

Tahap enaktiv, seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk 

memahami lingkungan sekitarnya, artinya, dalam memahami dunia sekitarnya 

anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, 

pegangan, dan sebagainya. Tahap iconic, seseorang memahami objek-objek 

atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya, dalam 

memahami dunia sekitarnya anak belajar melalui bentuk perumpamaan (tampil) 

dan perbandingan (komparasi). Tahap symbolic, seseorang telah mampu 

memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh 

kemampuannya dalam berbahasa dan logika. 

 

 Dalam memahami dunia sekitarnya anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, 

logika, matematika, dan sebagainya.  Pada akhirnya yang menjadi tujuan dalam 

strategi discovery learning menurut Bruner adalah hendaklah guru memberikan 

kesempatan kepada muridnya untuk menjadi seorang problem solver, seorang 

scientist, historin, atau ahli matematika. Dan melalui kegiatan tersebut peserta 

didik akan menguasainya, menerapkan, serta menemukan hal-hal yang 

bermanfaat bagi dirinya. Karakteristik yang paling jelas mengenai discovery 

sebagai strategi mengajar ialah bahwa sesudah tingkat-tingkat inisial (pemulaan) 
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mengajar, bimbingan guru hendaklah lebih berkurang dari pada strategi-strategi 

mengajar lainnya. Hal ini tak berarti bahwa guru menghentikan untuk 

memberikan suatu bimbingan setelah problema disajikan kepada pelajar. Tetapi 

bimbingan yang diberikan tidak hanya dikurangi direktifnya melainkan pelajar  

diberi responsibilitas yang lebih besar untuk belajar sendiri. (Bahan Diklat).  

Langkah-langkah pembelajaran tersebut dalam bahasa Indonesia sebagai 

berikut: 

Tahap pertama pembelajaran model discovery learning adalah persiapan. 

Kegiatan persiapan ini diantaranya kegiatan-kegiatan sebagai berikut: pertama, 

menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan 

terlebih dulu sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Kedua, melakukan 

identifikasi karakteristik siswa (kemampuan awal, minat, gaya  belajar, dan 

sebagainya). Setiap anak mempunyai keunikan tersendiri. Dalam hal ini guru 

harus memperlakukan siswa secara klasikal dan secara individu. Ketiga adalah 

memilih materi pelajaran. Materi pelajaran harus disesuaikan dengan 

kompetensi dasar dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan. Keempat adalah menentukan topik-topik yang harus dipelajari 

siswa secara induktif (dari contoh-contoh generalisasi). Kelima adalah 

mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, 

tugas dan sebagainya untuk dipelajari siswa baik secara individu maupun secara 

kelompok. Keenam adalah mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana 

ke kompleks, dari yang  kongkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik 

sampai ke simbolik sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dan tingkat 
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kesulitan materi. dan ketujuh adalah melakukan penilaian proses dan hasil 

belajar siswa seusia dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

      

Tahap pertama pelaksanaan pembelajaran pada model discovery learning 

adalah. stimulasi/pemberian rangsangan. Pada tahap ini siswa dihadapkan pada 

sesuatu yang menimbulkan keingintahuan sehingga merangsang siswa untuk 

ingin tahu lebih lanjut tentang apa yang akan dipelajari. Guru tidak memberi 

siswa generalisai agar siswa mempunyai keinginan untuk mau menyelidiki 

sendiri baik individu maupoun kelompok. Di samping itu, guru dapat memulai 

kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, 

dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. 

Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar 

yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. 

       

Tahap kedua pelaksanaan pembelajaran pada model discovery learning adalah 

pernyataan/ identifikasi masalah. Pada kegiatan ini siswa mempunyai tugas 

untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mucul untuk dipecahkan. 

Selanjutnya siswa memilih satu atau lebih permasalahan yang telah 

diidentifikasi untuk dibuat rumusan hipotesis jawaban sementara atas pertanyaan 

masalah. Pada identifikasi ini para siswa telah dilatih membuat hipotesis baik 

hipotesis nol maupun hipotesis satu. Pendekatan ilmiah sangat diterapkan pada 

kegiatan ini sehingga siswa akan belajar mandiri sesuai dengan hipotesis yang 

telah dirumuskan. 

 



38 

 

Tahap ketiga pelaksanaan pembelajaran pada model discovery learning adalah 

data pengumpulan data. Pada kegiatan ini siswa melakukan eksplorasi dan 

mengumpulkan data-data yang dapat dijumpai. Setelah informasi dapat 

dikumpulkan, siswa dapat membuktikan kebenaran pada hipotesis yang telah 

Tahap keempat dibuat. Guru memberi kesempatan kepada siswa  untuk 

mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati 

objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri dan 

sebagainya. pelaksanaan pembelajaran pada model discovery learning adalah 

pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan 

informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, 

dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informai hasil bacaan, wawancara, 

observasi, dan lainnya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, 

bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat 

kepercayaan tertentu. Guru melatih dan membimbing siswa untuk berlatih 

menata data sehingga data yang diperoleh merupakan data yang valid dan 

reliable.  

 

Tahap keempat pelaksanaan pembelajaran pada model discovery learning 

adalah verifikasi (pembuktian).  Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan 

secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan 

tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing. 

Verifikasi bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif 

jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu 

konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai 
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dalam kehidupannya. Contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari merupakan 

obyek yang dipelajarai dan merupakan dokumen yang penting bagi siswa dalam 

menghubungkan kehidupan nyata dengan teori yang dipelajarai dikelas. 

 

Tahap kelima pelaksanaan pembelajaran pada model discovery learning adalah 

menarik kesimpulan/generalisasi. Kegiatan generalisasi/menarik kesimpulan 

adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum 

dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan 

memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi maka  dirumuskan 

prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Setiap siswa/kelompok siswa akan 

menghasilkan kesimpulan yang mungkin sama atau sebaliknya. Guru perlu 

melakukan konfirmasi sehingga perbedaan pendapat dari kelas bisa disatukan 

dan pemahaman siswa bisa dipadukan seperti yang akan nampak pada tabel di 

bawah ini. 

 

Tabel 2.1 Tahapan Pembelajaran Discovery Learning 

 

NO Tahapan Kegiatan Keterangan 
1 Stimulasi/ pemberian rangsangan Pada tahap ini siswa 

dihadapkan pada 

suatu masalah yang 

dapat menimbulkan 

rasa ingin tahu 

peserta didik terhadap 

apa stimulus yang 

diberikan oleh guru, 

dilanjutkan dengan 

guru memulai 

pertanyaan dan 

memberi pengarahan 

dalam menyelesaikan 

masalah 

Peserta didik 

dihadapkan dalam 

suatu masalah yang 

menimbulkan rasa 

ingin tahu 

2 Mengidentifikasi masalah  Setelah mendapatkan 

pengarahan dari guru, 

peserta didik 

mengidentifikasi 

Peserta didik 

membuat hipotesis 

terhadap maslah yang 

dihapi 
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masalah dan memilih 

salah satu masalah 

tersebut agar dibuat 

hipotesis. 

Sebelumnya siswa 

telah diberi pelatihan 

oleh guru untuk 

membuat 

hipotesisbnol maupun 

satu. 

3 Pengumpulan data  Peserta didik 

mengumpulkan data- 

data yang dijumpai 

untuk membuktikan 

kebenaran hipotesis 

yang dibuat. Guru 

memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

mengumpulkan 

informasi dari 

bebagai sumber. 

Siswa melakukan 

eksplorsi dalam 

mengolah data 

melalui wawancara 

dan observasinyang 

kemudian diolah agar 

menjadi data yang 

valid.  

Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa untuk mencari 

informasi dari 

berbagai sumber. 

4 Verifikasi/ pembuktian Siswa membuktikan 

dengan memeriksa 

ulang hipotesis yang 

telah dibuat dan guru 

memberi kesempatan 

kepada peserta didik 

untuk menemukan 

konsep 

Melakukan 

pengecekan hipotesis 

5 Menarik kesimpulan Setelah melakukan 

pemeriksaan ulang 

terhadap hipotesis 

maka peserta didik 

menemukan konsep 

yang selanjutnya 

setiap peserta didik 

atau setiap kelompok 

mampu menghasilkan 

kesimpulan  

Setiap peserta didik 

maupun kelompok 

dapat menghasilkan 

kesimpulan dari suatu 

konsep. 

 

          

Sistem penilaian pada model pembelajaran discovery learning dapat dilakukan 

dengan menggunakan tes maupun non tes.  Penilaian yang digunakan dapat 

berupa penilaian kognitif, proses, sikap, atau penilaian hasil kerja siswa. Jika 

bentuk penialainnya berupa penilaian kognitif, maka dalam model pembelajaran 

discovery learning dapat menggunakan tes tertulis.  Jika bentuk penilaiannya  



41 

 

menggunakan penilaian proses, sikap, atau penilaian hasil kerja siswa maka 

pelaksanaan penilaian  dapat dilakukan dengan pengamatan. 

Ada pun kelebihan dari model ini adalah sebagai berikut: 

a. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-

keterampilan dan proses-proses kognitif. Usaha penemuan merupakan kunci 

dalam proses ini, seseorang tergantung bagaimana cara belajarnya; 

b.   Pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh 

karena menguatkan pengertian, ingatan dan transfer; 

c.   Menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa menyelidiki 

dan berhasil; 

d.  Metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai 

dengan kecepatannya sendiri; 

e.  Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan    

melibatkan akalnya dan motivasi sendiri; 

f.  Metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya, karena  

    memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya; 

g.  Berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan  

gagasan- gagasan. Bahkan gurupun dapat bertindak sebagai siswa, dan 

sebagai peneliti di  dalam situasi diskusi; 

h. Membantu siswa menghilangkan skeptisme (keragu-raguan) karena mengarah 

padakebenaran yang final dan tertentu atau pasti; 

i.   Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik; 

j.   Membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses 
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     belajar yang baru; 

k.  Mendorong siswa berfikir dan bekerja atas inisiatif sendiri; 

l.   Mendorong siswa berfikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri; 

m. Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik;  

n.  Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang; 

o.  Proses belajar meliputi sesama aspeknya siswa menuju pada pembentukan  

     manusia seutuhnya; 

p. Meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa; 

q.  Kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber 

belajar; 

r. Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. 

 

2) Model Project Based Learning 

Model pembelajaran berbasis proyek (project based learning) adalah sebuah 

model pembelajaran yang menggunakan proyek (kegiatan) sebagai inti 

pembelajaran. Dalam kegiatan ini, siswa melakukan eksplorasi, penilaian, 

interpretasi, dan sintesis informasi untuk memperoleh berbagai hasil belajar 

(pengetahuan, keterampilan, dan sikap). Langkah-Langkah Model Pembelajaran 

Berbasis Proyek (Project Based Learning) yaitu: (1) menentukan pertanyaan 

dasar; (2) membuat desain proyek; (3) menyusun penjadwalan; (4) memonitor 

kemajuan proyek; (5) penilaian hasil; (6) evaluasi pengalaman. 

Model pembelajaran berbasis proyek selalu dimulai dengan menemukan apa 

sebenarnya pertanyaan mendasar, yang nantinya akan menjadi dasar untuk 
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memberikan tugas proyek bagi siswa (melakukan aktivitas). Tentu saja topik 

yang dipakai harus pula berhubungan dengan dunia nyata.  

Selanjutnya dengan dibantu guru, kelompok-kelompok siswa akan merancang 

aktivitas yang akan dilakukan pada proyek mereka masing-masing. Semakin 

besar keterlibatan dan ide-ide siswa (kelompok siswa) yang digunakan dalam 

proyek itu, akan semakin besar pula rasa memiliki mereka terhadap proyek 

tersebut. Selanjutnya, guru dan siswa menentukan batasan waktu yang diberikan 

dalam penyelesaian tugas (aktivitas) proyek mereka. 

 

Dalam berjalannya waktu, siswa melaksanakan seluruh aktivitas mulai dari 

persiapan pelaksanaan proyek mereka hingga melaporkannya sementara guru 

memonitor dan memantau perkembangan proyek kelompok-kelompok siswa dan 

memberikan pembimbingan yang dibutuhkan. Pada tahap berikutnya, setelah 

siswa melaporkan hasil proyek yang mereka lakukan, guru menilai pencapaian 

yang siswa peroleh baik dari segi pengetahuan (knowledge terkait konsep yang 

relevan dengan topik), hingga keterampilan dan sikap yang mengiringinya. 

Terakhir, guru kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

merefleksi semua kegiatan (aktivitas) dalam pembelajaran berbasis proyek yang 

telah mereka lakukan agar di lain kesempatan pembelajaran dan aktivitas 

penyelesaian proyek menjadi lebih baik lagi.  

 

3) Model Problem Based Learning 

Problem Based Learning adalah suatu model pembelajaran yang didasarkan 

pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik awal akuisisi dan integrasi 



44 

 

pengetahuan baru. Model pembelajaran ini pada dasarnya mengacu kepada 

pembelajaran-pembelajaran mutakhir lainnya seperti pembelajaran berdasar 

proyek (project based instruction), pembelajaran berdasarkan pengalaman 

(experience based instruction), pembelajaran autentik (authentic instruction), 

dan pembelajaran bermakna. 

Berbeda dengan pembelajaran penemuan (inkuiri-diskoveri) yang lebih 

menekankan pada masalah akademik. Dalam Pembelajaran Berdasarkan 

Masalah (Problem Based Learning), pemecahan masalah didefinisikan sebagai 

proses atau upaya untuk mendapatkan suatu penyelesaian tugas atau situasi yang 

benar-benar nyata sebagai masalah dengan menggunakan aturan-aturan yang 

sudah diketahui. Jadi, Pembelajaran Berdasarkan Masalah (Problem Based 

Learning) lebih memfokuskan pada masalah kehidupan nyata yang bermakna 

bagi siswa. Karakteristik Pembelajaran Berdasarkan Masalah (Problem Based 

Learning) memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: 

1. Mengorientasikan siswa kepada masalah autentik dan menghindari  

pembelajaran terisolasi; 

2. Berpusat pada siswa dalam jangka waktu lama; 

3. Menciptakan pembelajaran interdisiplin; 

4. Penyelidikan masalah autentik yang terintegrasi dengan dunia nyata dan 

pengalaman praktis; 

5. Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya; 



45 

 

6. Mengajarkan kepada siswa untuk mampu menerapkan apa yang mereka 

pelajari di sekolah dalam kehidupannya yang panjang; 

7. Pembelajaran terjadi pada kelompok kecil (kooperatif); 

8. Guru berperan sebagai fasilitator, motivator dan pembimbing; 

9. Masalah diformulasikan untuk memfokuskan dan merangsang 

pembelajaran; 

10. Masalah adalah kendaraan untuk pengembangan keterampilan pemecahan 

masalah; 

11. Informasi baru diperoleh lewat belajar mandiri. 

 

Ada pun langkah-langkah dalam pembelajaran Problem Base Learning sebagai 

berikut. 

a. Pendefinisian Masalah (Defining the Problem) 

 

 Dalam langkah ini fasilitator menyampaikan skenario atau permasalahan 

dan peserta didik melakukan berbagai kegiatan brainstorming dan semua 

anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap 

skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam 

alternatif pendapat. 

 

b. Pembelajaran Mandiri (Self Learning) 

 

Peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang 

sedang diinvestigasi. Sumber yang dimaksud dapat dalam bentuk artikel 

tertulis yang tersimpan di perpustakaan, halaman web, atau bahkan pakar 

dalam bidang yang relevan.  
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c. Tahap investigasi (Investigation) 

 

Tahap investigasi memiliki dua tujuan utama, yaitu: (1) agar peserta didik 

mencari informasi dan mengembangkan pemahaman yang relevan dengan 

permasalahan yang telah didiskusikan di kelas, dan (2) informasi 

dikumpulkan dengan satu tujuan yaitu dipresentasikan di kelas dan 

informasi tersebut haruslah relevan dan dapat dipahami.  

 

d. Pertukaran Pengetahuan (Exchange knowledge). 

 

Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi dalam 

langkah pembelajaran mandiri, selanjutnya pada pertemuan berikutnya 

peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengklarifikasi 

capaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. 

Pertukaran pengetahuan ini dapat dilakukan dengan cara peserrta didik 

berkumpul sesuai kelompok dan fasilitatornya. 

 

5. Penilaian (Assessment) 

 

Penilaian dilakukan dengan memadukan tiga aspek pengetahuan 

(knowledge), kecakapan (skill), dan sikap (attitude). Penilaian terhadap 

penguasaan pengetahuan yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan dengan ujian akhir semester (UAS), ujian tengah semester 

(UTS), kuis, PR, dokumen, dan laporan.Penilaian terhadap kecakapan dapat 

diukur dari penguasaan alat bantu pembelajaran, baik software, hardware, 

maupun kemampuan perancangan dan pengujian. 
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2.8  Membaca Pemahaman 

 

2.8.1 Pengertian Membaca 

 

Tarigan (2008 :7) menyatakan 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. Selanjutnya, dipandang dari segi linguistik, membaca adalah suatu 

proses penyandian kembali dan pembacaan sandi (a recording and 

decoding process), berlainan  dengan berbicara dan menulis yang justru 

melibatkan penyandian (encoding), sebuah aspek pembacaan sandi 

(decoding) adalah menghubungkan kata-kata tulis (written word) dengan 

makna bahasa lisan (oral language meanin ) yang mencakup  pengubahan 

tulisan/cetakan menjadi bunyi yang bermakna. Membaca dapat pula 

diartikan sebagai suatu metode yang kita pergunakan untuk berkomunikasi 

dengan diri kita sendiri dan orang lain yaitu mengkomunikasikan makna 

yang terkandung atau tersirat pada lambang-lambang tertulis.  

 

Finochiaro and Bonomo dalam Tarigan (2008 :119) mengatakan bahwa 

”Reading is bringing meaning to and getting meaning from printed or 

written material”, memetik serta memahami arti atau makna yang 

terkandung  di dalam bahan tertulis.  

 

Sementara itu Pateda (1989 :92) berpendapat, membaca adalah suatu 

interpretasi simbol-simbol tertulis atau membaca adalah menangkap 

makna dari rangkaian huruf tertentu. Ini menunjukkan bahwa membaca 
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adalah pekerjaan mengidentifikasi simbol-simbol dan mengasosiasikan 

kedalam makna. 

 

Robert Lado dalam Pateda menyatakan bahwa ” Reading is to grasp 

language pattern from their written representation” (1989 :132). 

Membaca ialah memahami pola-pola bahasa dari gambaran tertulisnya.  

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin pesat, terutama teknologi percetakan maka semakin banyak 

informasi yang tersimpan di dalam buku. Pada semua jenjang pendidikan, 

kemampuan membaca menjadi skala prioritas yang harus dikuasai siswa. 

Kegiatan membaca juga merupakan aktivitas berbahasa yang bersifat aktif 

reseptif. Dikatakan aktif, karena di dalam kegiatan membaca 

sesungguhnya terjadi interaksi antara pembaca dan penulisnya, dan 

dikatakan reseptif, karena si pembaca bertindak selaku penerima pesan 

dalam suatu korelasi komunikasi antara penulis dan pembaca yang bersifat 

langsung. 

 

Bagi siswa, membaca tidak hanya berperan dalam menguasai bidang studi 

yang dipelajarinya saja. Namun membaca juga berperan dalam mengetahui 

berbagai macam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus 

berkembang. Melalui membaca, kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dapat diketahui dan dipahami sebelum dapat diaplikasikan. 
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2.8.2  Membaca  Pemahaman 

 

Tarigan (2008 :89) berpendapat bahwa kemampuan membaca pemahaman 

merupakan dasar bagi pembaca kritis, yaitu sejenis membaca yang 

dilaksanakan secara bijaksana, penuh tenggang hati,mendalam,evaluatif, 

serta analisis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Untuk dapat membaca 

pemahaman diperlukan suatu ketrampilan dari seseorang antara lain : 

menemukan detail, menunjukkan pikiran pokok, menunjukkan urutan 

kegiatan, mencapai kata akhir, menarik kesimpulan, dan membuat 

evaluasi. 

 

Secara umum kata pemahaman diartikan sebagai upaya memahami atau 

mengerti isi dan makna dari suatu wacana baik berbentuk lisan maupun 

tulisan. Memahami wacana tulis berarti usaha seseorang dalam memahami 

atau mengerti isi suatu wacana yang disajikan dalam bentuk tulisan, yang 

dalam kegiatan berbahasa disebut membaca, sedangkan memahami 

wacana lisan berarti upaya seseorang dalam memahami atau mengerti isi 

dari wacana yang disajikan dalam bentuk lisan, yang dalam kegiatan 

berbahasa dinamakan menyimak Sutrisno dalam Pateda (1989 :17). Lebih 

lanjut, pemahaman diartikan  sebagai masalah penafsiran (interpretation) 

dan harapan (expectancy), yaitu penafsiran terhadap apa yang diperoleh 

darin tulisan yang dibaca dan harapan untuk menemukan dan 

menggunakan hal-hal yang ditemukan dalam bacaan tersebut, Mackey 

dalam  Pateda (1989 :17).  
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Lebih lanjut, Henry Guntur Tarigan (2008 :58) dalam bukunya 

mengatakan bahwa membaca pemahaman (reading fo understanding) 

adalah membaca yang bertujuan untuk memahami : (1) standar-standar 

atau norma-norma kesastraan (literary sandards), (2) resensi kritis (critical 

review), (3) drama tulis(printed drama), (4) pola-pola fiksi (patterns of 

fiction). 

 

Sementara itu Lado dalam Tarigan (2008: 23) berpendapat bahwa 

kemampuan membaca pemahaman adalah kemampuan memahami arti 

dalam suatu bacaan melalui tulisan atau bacaan. Dari beberapa pendapat di 

atas penulis menyimpulkan bahwa, membaca pemahaman adalah 

kemampuan seseorang dalam memahami suatu bacaan yang secara 

mendetail dapat mengetahui ide pokok bacaan tersebut. 

   

2.8.3  Aspek dan Jenis-jenis Membaca   

Membaca merupakan satu dari empat kemampuan bahasa pokok, dan 

merupakan satu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan. 

Adapun kemampuan bahasa pokok atau keterampilan berbahasa dalam 

kurikulum di sekolah dalam Tarigan (2008 :1) mencakup empat segi,yaitu. 

1.   Keterampilan menyimak/mendengarkan (Listening skills). 

2.   Keterampilan berbicara (Speaking skills). 

3.   Keterampilan membaca (Reading skills). 

4.   Keterampilan Menulis (Writing skills).  
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Empat keterampilan berbahasa tersebut memiliki keterkaitan yang sangat 

erat satu sama lain, dan saling berkorelasi. Seorang bayi pada tahap awal, 

ia hanya dapat mendengar, dan menyimak apa yang di katakan orang di 

sekitarnya. Kemudian karena seringnya mendengar dan menyimak secara 

berangsur ia akan menirukan suara atau kata-kata yang didengarnya 

dengan belajar berbicara. Setelah memasuki usia sekolah, ia akan belajar 

membaca mulai dari mengenal huruf sampai merangkai huruf-huruf 

tersebut menjadi sebuah kata bahkan menjadi sebuah kalimat. Kemudian ia 

akan mulai belajar menulis huruf, kata, dan kalimat. 

 

Keterampilan berbahasa berkorelasi dengan proses-proses berpikir yang 

mendasari bahasa. sehingga ada sebuah ungkapan, ―bahasa seseorang 

mencerminkan pikirannya‖. Semakin terampil seseorang berbahasa, 

semakin cerah dan jelas jalan pikirannya. 

 

Secara garis besar, terdapat dua aspek penting dalam membaca yaitu. 

1.   Keterampilan yang bersifat mekanis (mechanical skills) yang dianggap 

berada pada urutan yang lebih rendah (lower order) yang mencakup ; 

a) pengenalan bentuk huruf, b) pengenalan unsur-unsur linguistik 

(fonem/grafem, kata, frase, pola klausa, kalimat dan lain-lain), c) 

pengenalan hubungan/korespondensi pola ejaan dan bunyi 

(kemampuan menyuarakan bahan tertulis atau ―to bark at print‖, d) 

kecepatan membaca ke taraf lambat. 
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2.    Keterampilan yang bersifat pemahaman (comprehention skills) yang 

dianggap berada di urutan yang lebih tinggi (higher order) yang 

mencakup ; a) memahami pengertian sederhana (leksikal, gramatikal, 

retorikal), b) memahami signifikansi atau makna ( a. maksud dan 

tujuan pengarang,relevansi/keadaan kebudayaan, dan reaksi pembaca, 

c) evaluasi atau penilaian (isi, bentuk), d) kecepatan membaca yang 

fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan keadaan, Broughton dalam 

Tarigan (2008 :12). 

 

Untuk dapat mencapai tujuan yang terkandung dalam keterampilan 

mekanis (mechanical skills) tersebut, aktifitas yang paling sesuai adalah 

membaca nyaring, membaca bersuara (atau reading aloud; oral reading). 

Untuk keterampilan pemahaman (comprehention skills), yang paling tepat 

adalah dengan membaca dalam hati (silent reading), yang dapat pula 

dibagi atas. 

1.   Membaca ekstensif (extensive reading), yang mencakup ; a) 

membaca survei (survey reading), b) membaca sekilas ( skimming), 

c) membaca dangkal (superficial reading). 

2.     Membaca intensif yang mencakup ; a) membaca telaah isi (content 

study reading), yang mencakup pula  (1) membaca teliti (close 

reading), (2) membaca pemahaman (comprehention reading), (3) 

membaca krtitis (critical reading), (4) membaca ide ( reading for 

ideas); b) membaca telaah bahasa  (laguage study reading) yang 
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mencakup pula (1) membaca bahasa asing( foreign language 

reading), (2) membaca sastra (literary reading) Tarigan (2008:13). 

 

        

2.8.4 Tujuan Membaca Pemahaman 

Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh 

informasi, mencakup isi,memahami makna bacaan. Makna, arti (meaning) 

erat sekali berhubungan dengan maksud tujuan, atau intensif kita dalam 

membaca, Tarigan (2008 :9). Hal penting dalam tujuan membaca adalah : 

1.   Membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta 

(reading for detail or facts). 

2.   Membaca untuk memperoleh ide-ide utama (reading for main ideas) 

3.   Membaca untuk mengetahui urutan atau susunan, organisasi cerita ( 

reading for sequence or organization). 

4.  Membaca untuk menyimpulkan, membaca inferensi (reading for 

inference). 

5.  Membaca untuk mengelompokkan, membaca untuk mengklasifikasikan 

( reading for classify). 

6.   Membaca untuk menilai, membaca mengevalusi (reading to evaluate). 

7.   Membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan (reading 

to compare or contrast) Anderson dalam Tarigan (2008 :9-11). 

 

Membaca keterpahaman merupakan jenis kegiatan membaca untuk 

memahami isi bacaan secara mendalam. Dalam hal ini pembaca dituntut 

untuk mengetahui dan mengingat hal-hal pokok, serta perincian-perincian 
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penting, membaca pemahaman menuntut ingatan agar dapat memahami isi 

bacaan tersebut secara mendalam dan menggunakannya dengan baik. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Suhendar dalam Tarigan (2008 :27) 

mengatakan bahwa ―membaca pemahaman adalah membaca bahan bacaan 

dengan menangkap pokok-pokok pikiran yang diungkapkan pengarang 

sehingga kepuasan tersendiri setelah bacaan dibaca selesai‖. 

 

Untuk itu tujuan membaca pemahaman Melalui membaca pemahaman, 

pembaca akan memperoleh segi-segi kemampuan untuk memahami suatu 

bacaan. Segi-segi kemampuan yang diperoleh yaitu : 

a. Kemampuan memahami bacaan dan tulisan 1) Kemampuan memahami 

kata-kata yang terpakai dalam tulisan dan kemampuan memahami 

istilah–istilah tertulis yang jarang dipakai dalam tulisan yang biasa 

dipakai dalam arti khusus, sebagaimana yang terdapat dalam bacaan.   

2) Kemampuan memahami pola-pola kalimat dan bentuk-bentuk 

sebagaimana terdapat dalam bahasa tulisan dn kemampuan mengikuti 

bagian-bagian yang kian lama kian panjang dan sulit dijumpai dalam 

tulisan resmi. 3) Kemampuan menafsirkan dengan cepat lambang-

lambang atau tanda-tanda yang terpakai dalam bahasa tulisan, yakni : 

tanda baca, pemakaian cetak miring, cetak tebal dan sebagainya 

digunakan untuk memperkuat dan memperjelas pengertian yang terpaku 

dalam bacaan. 

b. Kemampuan memahami gagasan 1) Kemampua yang ingin disampiakan 

pengarang dan gagasan pokok yang dikemukakan pengarang. 
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2) Kemampuan memahami gagasan yang mendukung gagasan pokok 

yang dikemukakan pengarang. 3) Kemampuan menarik kesimpulan 

yang benar dan penalaran yang tepat apa yang dikemukakan pengarang 

dalam bacaan itu. 

c. Kemampuan memahami nada dan gaya 1) Kemampuan memahami 

sikap pengarang terhadap masalah yang dikemukakan dan sikap 

pengarang terhadap pembaca. 2) Kemampuan mengenal sikap 

pengarang terhadap masalah yang dikemukakannya dan sikap 

pengarang terhadap pembaca. 3) Kemampuan mengenal teknik gaya 

penulis yang digunakan untuk menyampaikan gagasannya dalam 

bacaan itu. 

d. Kemampuan memahami maksud dan tujuan penulis 1) Mampu 

memahami maksud penulis secara eksplisit pada paragrap pendahuluan 

dan paragrap penutup. 2) Kemampuan memahami ruang lingkup 

pembicaraan. 

3) Kemampuan memahami maksud penulis dari segi organisasi serta 

penyajian bahan. 4) Kemampuan memahami maksud yang tersirat dan 

tersembunyi. 

e. Kemampuan membaca cepat dan fleksibel Kemampuan membaca cepat 

dan fleksibeldalam kaitannya dengan membaca suatu wacana. 
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2.8.5 Model dan  Teknik Membaca Pemahaman 

Dalam membaca pemahaman terdapat tiga model diantaranya.  

1. Bottom-Up 

Memandang bahwa bahasa yang mewadahi teks menentukan 

pemahaman. Secara fisik, ketika orangmelakukan kegiatan membaca, 

yang dipandang adalah halaman-halaman bacaan yang posisinya 

dibawah (kecuali membaca sambil tiduran!). Secara literal,  

bottom-up berar t i  dar i  bawah keatas. Maksudnya, makna itu berasal 

dari bawah (teks) menuju ke atas (otak/kepala). Membaca dalam 

proses bottom-up merupakan proses yang melibatkan ketepatan, 

rincian, dan rangkaian persepsi dan identifikasi huruf-huruf, kata-kata, 

pola ejaan, dan unit bahasa lainnya. Tugas utama pembaca menurut teori 

ini adalah mengkode lambang-lambang yang tertulis menjadi bunyi-

bunyi bahasa Harjasuna dan Brown (2001 :23) menyatakan bahwa 

pada proses bottom-up membaca terlebih dahulu mengetahui berbagai 

tanda linguistik, seperti huruf, morfem, suku kata,Â kata-kata frasa, 

petunjuk gramatika dan tanda wacana, kemudian menggunakan 

mekanisme pemrosesan yang masuk akal, koheren dan 

bermakna. Agar bisa memahami bacaan pada teori ini, pembaca 

membutuhkan keterampilan yang berhubungan dengan lambang bahasa 

yang digunakan dalam teks. 
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2. Top-Down 

Teori ini dikenal sebagai model psikolinguistik dalam membaca 

dan teori ini dikembangkan oleh Goodman 1976.  Model  ini  

memandang kegia tan  membac a sebaga i  bagian  dar i  pro ses  

pengembangan skemata seseorang yakni pembaca secara stimultan 

(terus-menerus) menguji dan menerima atau menolak hipotesis yang ia 

buat sendiri pada saat proses membaca berlangsung. Pada model ini, 

informasi grafis hanya digunakan untuk mendukung hipotesa 

tentang makna. Pembaca tidak banyak lagi membutuhkan informasi 

grafis dari bacaan karena mereka telah memilikimodal bacaan sendiri 

untuk mengerti bacaan. Proses membaca model ini dimulai dengan 

hipotesis dan prediksi-prediksi kemudian memverifikasinya dengan 

menggunakan stimulus yang berupa tulisan yang ada pada teks.Inti dari 

model Top-down adalah pembaca memulai proses pemahaman teks dari 

tataran yang lebih tinggi. Pembaca memulai tahapan membacanya 

dengan membaca prediksi-prediksi, hipotesis-hipotesis, dugaan-dugaan 

berkenaan dengan apa yang mungkin ada dalam bacaan, bermodalkan 

pengetahuan tentang isi dan bahasa yang dimilikinya, untuk membantu 

pemahaman dengan menggunakan teori ini, pembaca menggunakan 

strategi yang didasarkan pada penggunaan petunjuk semantik dan 

sintaksis, artinya untuk mendapatkan makna bacaan, pembaca dapat 

menggunakan petunjuk tambahan yang berupa kompetensi berbahasa 

yang ia dimiliki.  Jadi menurut teori. Jadi,  dapat disimpulkan bahwa 
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pengetahuan, pengalaman dan kecerdasanpembaca diperlukan sebagai 

dasar dalam memahami bacaan. 

 

3. Interaktif  

Model ini merupakan kombinasi antara pemahaman model Top-Dow dan 

model Bottom-Up. Pada model interaktif, pembaca mengadopsi 

pendekatan top down untuk memprediksi makna, kemudian beralih ke 

pendekatan bottom-up untuk menguji apakah hal itu benar-benar 

dikatakan oleh penulis. Artinya, kedua model tersebut terjadi secara 

stimultan pada saat membaca. Teori ini memandang bahwa, kegiatan 

membaca merupakan suatu interaksi antara pembaca dengan teks. 

Dengan teori ini, dijelaskan bagaimana seorang pembaca menguasai, 

menyimpan dan mempergunakan pengetahuan dalam format skemata. 

Kegiatan membaca adalah proses membuat hubungan yang berarti 

berbagi informasi baru dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya 

(skemata).Menurut pandangan interaktif , membaca diawali dengan 

formulasi tentang hipotesis tentang makna,kemudian dilanjutkan 

dengan menguraikan makna huruf, kata, dan kalimat dalam 

bacaan.  

 

Model interaktif adalah model membaca yang menggunakan secara 

serentak antara pengetahuan informasi grafik dan informasi yang ada 

dalam pikiran pembaca. Proses membaca menurut pandangan interaktif  
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adalah proses intelektual yang kompleks, mencakup dua kemampuan 

utama, yaitu kemampuan memahami makna kata dan kemampuan 

berpikir tentang konsep  verbal  Rubin dalam Soedarso 

(2001:5) .  Pendapat  in i  mengisyara tkan  bahwa ket ika 

proses  membaca berlangsung, terjadi konsentrasi dua arah 

pada pikiran pembaca dalam waktu yang bersamaan.Dalam 

melakukan aktivitas membaca, pembaca secara aktif merespon dan 

mengungkapkan bunyi tulisan dan bahasa yang digunakan oleh penulis. 

Sela in  i tu ,  pembaca  d i tuntu t  untuk  dapat  mengungkapkan 

makna yang terkandung di dalamnya atau makna yang ingin 

disampaikan oleh penulis melalui teks yang dibacanya. 

 

Sedangkan teknik dalam membaca pemahaman terdiri dari teknik 

skimming dan scanning yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1.     Terlebih dahulu guru membuat pertanyaan, apakah yang dicari atau 

yang diperlukan dalam bahan tersebut;  

2.      Guru memberikan petunjuk tentang cara mencari informasi yang 

dibutuhkan dalam bahan tersebut; 

3.      Menulusuri dengan kecepatan yang tinggi setiap paragraf atau 

subbab yang dipahami; 

4.     Berhenti ketika merasa menemukan apa yang dicari; dan 

5.     Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami dengan 

baik tentang informasi apa yang dicari.  
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2.8.6  Kiat Membaca Pemahaman   

Untuk dapat terampil membaca siswa harus berlatih  membaca secara 

kontinyu (sering latihan, latihan terus-menerus),  variatif (berbagai ragam 

bacaan yang dibaca), dan meningkat (dari  yang mudah ditingkatkan ke 

yang sulit). Disamping itu, sewaktu   membaca siswa harus 

menggunakan kiat membaca atau retorika  membaca. Kiat membaca 

adalah strategi memilih dan   menggunakan model, metode, dan teknik 

yang  sesuai dengan  keperluan Haryadi (2006 :5).  Membacan 

pemahaman bisa menggunakan  dua jenis membaca,  yaitu intensif dan  

ekstensif. Membaca intensif meliputi  membaca teks bacaan karya  

sastra, pemahaman buku karya sastra, kritis buku karya sastra, artikel, 

iklan, grafik/tabel/bagan, buku biografi. Membaca ekstensif  meliputi 

memindai kamus, ensiklopede/buku telepon, dan indeks  buku; memindai 

tabel dan denah; membaca cepat teks bacaan, membaca ekstensif berita 

atau artikel dan membaca ekstensif buku. 

 

2.9   Keterbacaan 

Keterbacaan merupakan alih bahasa dari ―Readability‖ yang merupakan 

turunan dari “Readable”, artinya dapat dibaca atau terbaca. Keterbacaan 

adalah hal atau ihwal terbaca-tidaknya suatu bahan bacaan tertentu oleh 

pembacanya. Keterbacaan mempersoalkan tingkat kesulitan atau tigkat 

kemudahan suatu bahan bacaan tertentu bagi peringkat pembaca tertentu.  
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Keterbacaan merupakan ukuran tentang sesuai tidaknya suatu bacaan bagi 

pembaca tertentu dilihat dari segi tingkat kesulitan atau kemudahan 

wacananya. Untuk memperkirakan tingkat keterbacaan bahan bacaan, banyak 

dipergunakan orang berbagai formula keterbacaan. Tingkat keterbacaan 

biasanya dinyatakan dalam bentuk peringkat kelas. Setelah melakukan 

pengukuran keterbacaan sebuah wacana, orang akan dapat mengetahui 

kecocokan materi bacaan tersebut untuk peringkat kelas tertentu. 

 

2.9.1 Faktor-faktor yang Memengaruhi Keterbacaan 

Dewasa ini sudah ada beberapa formula keterbacaan yang lazim 

digunakan untuk memperkirakan tingkat kesulitan sabuah wacana. 

Penelitian terakhir membuktikan bahwa ada dua faktor yang berpengaruh 

terhadap keterbacaan, yakni: 

1.      Panjang pendeknya kalimat. 

Pada umumnya, semakin panjang kalimat dan semakin panjang kata 

maka bahan bacaan tersebut semakin sukar. Sebaliknya, jika kalimat dan 

kata-katanya pendek-pendek, maka wacana dimaksud tergolong wacan 

yang mudah.  

2.      Tingkat kesulitan kata. 

Semakin sulit bacaan tersebut dimengerti, maka tingkat keterbacaan 

wacana tersebut rendah. Sebaliknya, semakin mudah bacaan tersebut 

dimengerti, maka tingkat keterbacaan wacana tersebut tinggi.  

Pertimbangan panjang-pendek kata dan tingkat kesulitan kata dalam 
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pemakaian formula keterbacaan, semata-mata hanya didasarkan pada 

pertimbangan struktur permukaan teks. 

 

2.9.2 Formula Keterbacaan Fry dan Grafik Fry 

 

Keterbacaan Formula ini mendasarkan formula keterbacaannya pada dua 

faktor utama, yaitu panjang-pendeknya kata dan tingkat kesulitan kata 

yang ditandai oleh jumlah (banyak-sedikitnya) suku kata yang 

membentuk setiap kata dalam wacana tersebut. Ada pun grafik Fry 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Fry (Soedarso, 2006) 
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2.10  Kerangka Pikir 

 

Kemampuan siswa terutaman dalam membaca memegang peranan penting dalam 

memahami isi teks bacaan. Dalam pembelajaran membaca pemahaman khususnya 

memahami isi teks bacaan  secara klasikal ketuntasan belajar masih rendah. Hal 

ini menuntut seorang guru bahasa Indonesia harus lebih kreatif dan inovatif untuk 

mencari inovasi baru dalam mengemas sebuah pembelajaran.  

Sejalan dengan perkembangan kurikulum yang ada,  pemerintah mengeluarkan 

kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 menekankan 

pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan 

pendekatan ilmiah (scientific approach).  

 

Kurikulum 2013 yang menekankan pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam 

pembelajaran sebagaimana dimaksud  meliputi mengamati, menanya, menalar, 

mencoba dan membentuk jejaring  yang di dalamnya terdapat penyempurnaan 

pola pikir seperti: 

 1) pola  pembelajaran  yang  berpusat  pada  guru  menjadi pembelajaran    

berpusat  pada  peserta  didik;  

2) pola  pembelajaran  satu  arah  (interaksi  guru-peserta  didik) menjadi  

pembelajaran  interaktif  (interaktif  guru-peserta didik-masyarakat-

lingkungan alam, sumber/ media lainnya);  

3) pola  pembelajaran  terisolasi  menjadi  pembelajaran  secara jejaring  (peserta  

didik  dapat  menimba  ilmu  dari  siapa  saja dan  dari  mana  saja  yang  dapat  

dihubungi  serta  diperoleh melalui internet); 
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 4) pola  pembelajaran  pasif  menjadi  pembelajaran  aktif-mencari (pembelajaran 

siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan 

sains);  

5) pola  pembelajaran  alat  tunggal  menjadi  pembelajaran berbasis alat 

multimedia; 

 6) pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim);  

7) pola  pembelajaran  berbasis  massal  menjadi  kebutuhan pelanggan  (users)  

dengan  memperkuat  pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap 

peserta didik;  

8) pola pembelajaran  ilmu pengetahuan  tunggal (monodiscipline) menjadi  

pembelajaran  ilmu  pengetahuan  jamak (multidisciplines); dan  

9) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.  

 

Dalam pembelajaran materi membaca pemahaman seorang guru bahasa 

Indonesia  harus dapat memilih salah satu model dan pendekatan pembelajaran 

yang dapat menunjang proses belajar dengan baik. Dengan keluarnya 

kurikulum 2013 yang mengedepankan pada pendekatan ilmiah dalam 

pembelajaran, menuntut guru untuk lebih sistematis dalam menerapkan 

strategi pembelajaran.  

Melalui pendekatan yang sistematis diharapkan materi yang akan 

disampaikan akan lebih berarti dan bermakna bagi peserta didik sehingga, 

tujuan dari pembelajaran akan lebih terarah dan tercapai seperti yang 

diamanatkan dalam kurikulum yang ada. Ada pun model yang akan 

dipergunakan adalah model discovery learning. Dalam discovery learning 
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yang menekankan pada aspek penemuan masalah diharapkan tepat 

digunakan untuk pembelajaran membaca khususnya membaca 

pemahaman.   

 

 

2.11    Hipotesis Tindakan 

 

Dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut. 

―Penerapan scientific learning dengan model discovery learning dapat 

digunakan untuk meningkatkan pembelajaran membaca pemahaman pada teks 

bacaan siswa kelas IV Muzdalifa SD Muhammadiyah Pringsewu‖. 

 

 

 

 


