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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Hakikat Belajar 

 

Belajar hakikatnya adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan 

pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar yang 

diindikasikan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, pemahaman, 

sikap dan tingkah laku, kecakapan, keterampilan dan kemampuan, serta 

perubahan aspek-aspek yang lain yang ada pada individu yang belajar. 

 

Untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan diperlukan proses belajar. Tentunya 

secara formal belajar diselanggarakan di sekolah-sekolah, tetapi sebenarnya 

belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Kegiatan belajar tersebut ada 

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

laboratorium, di hutan, dan lain-lain. Karena 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. 

 

Dalam bahasa yang sederhana kata belajar dimaknai sebagai menuju arah yang 

lebih baik dengan arah yang sistematis. Sardiman (2012: 21) mengemukakan 

bahwa belajar adalah rangkaian kegiatan jiwa raga, psikofisik untuk menuju ke 

perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, 



10 
 

rasa, dan karsa, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Asryad (2009: 1) 

mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada 

diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya 

interaksi antara seseorang dengan lingkungannya.  Senada dengan pendapat para 

pakar, Jihad dan Haris (2013: 1) menjelaskan bahwa belajar adalah kegiatan 

berporses dan merupakan unsur yang sangat fundamental  dalam penyelengaraan 

jenis dan jenjang pendidikan, hal ini berarti keberhasilan pecapaian tujuan 

pendidikan sangat bergantung pada keberhasilan proses belajar siswa di sekolah 

dan lingkungan sekitarnya.  

 

Berdasarkan pendapat para pakar yang telah diuraikan penulis menyimpulkan 

bahwa belajar merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga, psikofisik, yang 

menyangkut unsur cipta, rasa, dan karsa, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik 

yang kompleks menuju ke perkembangan pribadi dan keberhasilan belajar 

bergantung siswa di sekolah dan lingkungannya.  Belajar dengan mengembangkan 

keterampilan berbicara melalui teks negosiasi penting dalam kehidupan seseorang 

dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan belajar dan memahami 

keterampilam berbicara kita dapat menuangkan apa yang ada di dalam pikiran kita 

kepada orang lain sesuai dengan tujuan pembicara, dalam hal ini bernegosiasi.  

2.2 Proses Belajar 

Menurut Bruner dalam (Nasution, 2011: 9 --10) bahwa proses belajar dapat 

dibedakan tiga fase atau episode, yakni (1) informasi, (2) transformasi, (3) 

evaluasi. 

1. Informasi 
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Dalam setiap pelajaran kita peroleh sejumlah informasi, ada yang menambah 

pengetahuan yang telah kita miliki, ada yang memperhalus dan memperdalamnya, 

ada pula informasi yang bertentangan dengan apa yan telah kita ketahui 

sebelumnya. 

 

2. Transformasi 

Informasi itu harus dianalisis, diubah atau ditransformasi ke dalam bentuk yang 

lebih abstrak atau konseptual  agar dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih luas. 

Dalam hal ini bantuan guru sangat diperlukan. 

 

3. Evaluasi 

Setelah melakukan tahap informasi dan transformasi, kemudian kita nilai hingga 

manakah pengetahuan yang kita peroleh dan trasnformasi itu dapat dimanfaatkan 

untuk memahami gejala-gejala lain. 

 

Dalam proses belajar ketiga episode ini selalu ada. Tetapi semua bergantung dari 

berapa banyak informasi yang didapatkan agar dapat ditransformasi. Lama tiap 

episode tidak selalu sama. Hal ini juga bergantung pada hasil pembelajaran 

berbicara melalui teks negosiasi yang diharapkan, seperti motivasi murid belajar, 

minat, keinginan untuk mengetahui dan dorongan untuk menemukan sendiri.  

 

2.2.1  Faktor-faktor Belajar  

Nasution (2011: 11) mengatakan diduga bahwa belajar dapat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor tertentu, sehingga orang dapat berpikir  intuitif dalam bidang tertentu 

akan tetapi tidak dalam bidang lain. Apa dan bagaimana mempengaruhi intuitif 
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belum diketahui namun dianggap bahwa variabel-variabel berikut dapat 

mempengaruhi. 

 

1. Faktor Guru 

Apakah murid-murid akan turut berpikir intuitif, bila gurunya melakukan 

demikian? Murid tidak akan berpikir intuitif andaikan mereka tidak pernah 

melihat gurunya melakukukan hal yang demikian dengan hasil yang baik. 

 

2. Penguasaan Bahan 

Orang yang menguasai bidang ilmu tertentu akan lebih sering berpikir intuitif bila 

dibandingkan dengan orang yang tidak menguasainya 

 

3. Struktur Pengetahuan 

Memahami strukur atau seluk-beluk suatu bidang ilmu memberi kemungkinan 

yang lebih besar untuk berpikir intuitif 

 

4. Prosedur Heuristik 

Menemukan jawaban dengan cara yang tidak ketat, misalnya menganjurkan 

murid-murid untuk menemukan jawaban atas masalah yang pelik dengan 

memikirkan masalah yang ada persamaannya yang lebih sederhana, atau berpikir 

secara analogi, berdasarkan simetri, melukiskan, atau membuat diagram. 

 

5. Menerka 

Haruskah murid-murid dianjurkan untuk menerka? Memang ada situasai di mana 

terkaan tidak sesuai. Namun terkaan memberikan kemungkinan untuk 

mendapatkan jawaban yang tepat, walaupun masih perlu dibuktikan kemudian. 

Sering murid dilarang, bahkan dicela kalau ia menerka. Dalam mengahadapi 
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masalah yang pelik ini, kita juga sering mengambil keputusan berdasarkan data 

yang tidak lengkap, sehingga kita terpaksa menerka apa tindakan yang sebaiknya. 

Menghukum anak yang menerka jawaban akan menghalangi berpikir produktif 

dan kreatif. 

 

Pada proses belajar berbicara melalui teks negosiasi dapat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor tertentu diantaranya faktor guru, penguasaan bahan, struktur 

pengetahuan, prosedur heuristik, dan menerka. Pada faktor guru, guru harus 

berpikir intuitif dengan memberikan contoh yang baik kepada anak, misalnya 

memberikan gerakan kepada anak berbagai hal yang perlu diperhatikan saat 

bernegosiasi. Penguasaan bahan pelajaran penting bagi guru demi kaberhasilan 

dalam proses menyampaikan materi pembelajaran berbicara melalui teks 

negosiasi ini. Struktur tambahan ilmu yang lain  yang dilakukan dapat menambah 

wawasan pengetahuan untuk siswa saat menerima pembelajaran. Prosedur 

heuristik dan menerka yg dilakukan siswa adalah menemukan jawaban dan 

masalah yag terjadi saat bernegosiasi.  

 

2.2.2  Aktivitas Belajar  

 

Setiap manusia berpotensi untuk melakukan apa saja, berbuat dan bekerja sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan keinginan yang dicapai. Hal 

inilah yang membuat manusia untuk bertingkah laku dan beraktivitas. Aktivitas 

yang dilakukan oleh manusia beragam sesuai dengan keinginan yang diharapkan. 

Misalnya saja, dalam kegiatan pembelajaran terdapat aktivitas yang dilakukan 

oleh siswa atau anak didik. Kemudian Sardiman (2012: 95) menyatakan pada 

prinsipnya belajar adalah berbuat, berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi 
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melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Itulah sebabnya 

aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi 

belajar mengajar. Diakhir, Sardiman (2012: 97) menyatakan dalam kegiatan 

belajar, subjek didik atau siswa harus aktif berbuat. 

 

Dengan kata lain bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, tanpa 

aktivitas, belajar itu tidak mungkin berlangsung dengan baik. Berikut akan 

dijelaskan aktivitas dalam pembelajaran yang dilakukan oleh siswa atau anak 

didik dan tugas dan peranan guru dalam proses belajar-mengajar. 

  

1. Tugas dan Peranan Guru dalam Pembelajaran 

Alat pendidikan yang paling utama adalah guru itu sendiri.  Inilah tugas dan 

peranan guru dalam pembelajaran menurut Sardiman (2012: 144--146) secara 

singkat menjelaskan peranan guru dalam kegiatan belajar-mengajar, yaitu (1) 

Informator, (2) Organisator, (3) Motivator, (4) Pengarah/direktor, (5) Inisiator, (6) 

Transmitter, (7) Fasilitator, (8) Mediator, dan (9) Evaluator. Berikut adalah 

penjelasan mengenai peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar 

 

1. Informator  

Sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan 

sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Dalam pada itu berlaku teori 

komunikasi.  

a. teori stimulus-respon;  

b. teori dissonance-reduction;  

c. teori pendekatan fungsional.  
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2. Organisator  

Guru sebagai organisator, pengelola kegiatan akademik, silabus, workshop, 

jadwal pelajaran, daln lain-lain. Komponen-komponen yang berkaitan dengan 

kegiatan belajar mengajar, semua diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga 

dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri siswa.  

 

3. Motivator  

Peranan guru sebagai motivator ini penting artinya dalam rangka meningkatkan 

kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru harus dapat 

merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk 

mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya 

cipta (kreativitas), sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar 

mengajar. 

 

4. Pengarah/direktor  

Jiwa kepemimpinan bagi guru dalam peranan ini lebih menonjol. Guru dalam hal 

ini harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai 

dengan tujuan yang dicita-citakan.  

 

5. Inisiator  

Guru dalam hal ini sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar. Sudah tentu 

ide-ide itu merupakan ide-ide kreatif yang dapat dicontoh oleh anak didiknya.  

 

6. Transmitter  

Dalam kegiatan belajar guru juga akan bertindak selaku penyebar kebijaksanaan 

pendidikan dan pengetahuan.  
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7.  Fasilitator  

Berperan sebagai fasilitator, guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas atau 

kemudahan dalam proses belajar mengajar, misalnya saja dengan menciptakan 

suasana kegiatan belajar yang sedemikian rupa, serasi dengan perkembangan 

siswa, sehingga interaksi belajar mengajar akan berlangsung secara efektif.  

 

8. Mediator  

Guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar 

siswa. Mediator juga diartikan penyedia media. Bagaimana cara memakai dan 

mengorganisasikan penggunaan media.  

 

9. Evaluator  

Ada kecenderungan bahwa peran sebagai evaluator guru memunyai otoritas untuk 

menilai prestasi anak didik dalam bidang akademis maupun tingkah laku 

sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau 

tidak. 

 

Berdasarkan tugas dan peranan guru yang dipaparkan, disimpulkan bahwa 

informator, organisator, motivator, pengarah, inisiator, transmitter, fasilitator, 

mediator, dan evaluator merupakan tugas guru yang selalu berkaitan satu sama 

lain dan tidak dapat dipisahkan pada proses pembelajaran. Guru menjadi pemberi 

informasi kepada siswa tentang hal yang menjadi topik pelajaran yaitu berbicara 

dan negosiasi. Guru menyiapkan segala pengelola akademik yaitu silabus, RPP, 

jadwal pelajaran, dan media yang digunakan saat pembelajaran berbicara melalui 

teks negosiasi. Guru menjadi motivator siswa dengan menjelaskan bahwa 

keterampilan berbicara melalui teks negosiasi sangat penting di dalam kehidupan 
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bermasyarakat apalagi saat dihadapkan pada situasi yang pelik. Guru 

mengarahkan siswa tantang cita-cita yang diinginkan seperti menjadi penyiar, 

pembicara hebat, politik, dan sebagainya yang berkaitan dengan berbicara. Guru 

sebagai inisiator siswa dengan memberikan ide-ide yang kreatif saat proses 

pembelajaran berlangsung. Guru sebagai transmitter yang bijaksana dalam 

pendidikan dan pengetahuan pembelajaran berbicara melalui teks negosiasi. Guru 

sebagai fasilitator siswa memberikan kemudahan dalam pembelajaran berbicara 

seperti memberikan video atau gambar yang berhubungan dengan berbicara 

sehingga pembelajaran menjadi aktif dan meyenangkan. Guru sebagai mediator 

yang baik dengan menjadi model negosiasi langsung, dan guru sebagai evaluator 

menilai siswa yang bernegosiasi secara objektif. 

 

1.3 Pembelajaran  

Pembelajaran mengandung makna adanya kegiatan mengajar dan belajar, di mana 

pihak yang mengajar adalah guru dan yang belajar adalah siswa yang berorientasi 

pada kegiatan mengajarkan materi pada pengembangan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan siswa sebagai sasaran pembelajaran. Suatu perkembangan ilmu 

pengetahuan yang di dapat siswa tergantung bagaimana proses pembelajaran di 

kelas itu terjadi. Dalam proses pembelajaran akan mencakup berbagai komponen 

lainnya, seperti media, kurikulum, dan fasilitas pembelajaran. 

2.3.1 Proses Pembelajaran 

Pembelajaran adalah kegiatan, proses untuk menjadikan seseorang mendapatkan 

ilmu.  Menurut Jihad dan Haris (2013: 11) pembelajaran merupakan proses yang 

terdiri dari kombinasi dua aspek yaitu: belajar tertuju kepada apa yang harus 
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dilakukan oleh siswa, mengajar berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh 

guru sebagai pemberi pelajaran. Menurut Suherman (1992) dalam (Jihad dan 

Haris, 2013: 11) mengemukakan bahwa pembelajaran pada hakikatnya merupakan 

proses komunikasi antara peserta didik dengan pendidik serta antar pesert didik 

dalam rangka perubahan sikap. Kunandar (2011: 293) menjelaskan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya 

sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam pembelajaran 

tugas guru yang paling utama adalah mengondisikan lingkungan agar menunjang 

terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik.  

Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia  pada hakikatnya mendorong siswa 

belajar bahasa yaitu belajar komunikasi dengan tujuan terampil untuk 

berkomunikasi. Karena menurut kodratnya manusia memiliki kecenderungan 

untuk belajar berpikir, menyatakan pendapat, keinginan, perasaan serta 

pengalaman-pengalamannya. Di samping itu, manusia juga punya kecenderungan 

mempengaruhi bahkan memaksakan pikiran dan pendapatnya kepada orang lain 

atau kelompok. Umumnya kecenderungan tersebut dilakukan secara langsung 

melalui pembicara (proses komunikasi), baik antara pribadi maupun dalam 

kelompok. Karena dalam kenyataannya, seseorang ingin menyampaikan pendapat 

atau pikiran pada orang lain, apakah antara anak dengan orang tuanya, guru dan 

murid, pimpinan dan bawahan, sesama teman kerja, suami dan istri, atau 

pimpinan organisasi dengan anggotanya (Anwar, 2003: 1). 

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, penulis simpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang saling mempengaruhi antara 
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guru dan  siswa. Guru secara sistematik memberikan materi pembelajaran kepada 

siswa untuk mencapai tujuan yang diinginkan di suatu lingkungan belajar. Dalam 

hal ini guru memberikan materi tentang berbicara dan teks negosiasi. Guru 

tentunya harus menggunakan jurus atau strategi pembelajaran yang baik agar 

pengetahuan yang ditransfer dapat diterima dengan baik. 

 

Selain itu, saat pembelajaran berlangsung terdapat pokok kegiatan yang harus 

dilakukan oleh setiap guru, yaitu perencanaan, proses pelaksanaan pembelajaran, 

dan evaluasi. Perencanaan pembelajaran berbicara melalui teks negosiasi 

dilakukan dengan cara menyiapkan RPP. Proses pelaksanaan dilakukan dengan 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari pendahuluan, kegiatan 

pembelajaran, sampai dengan penutup. Evaluasi yang dilakukan sesuai dengan 

topik yaitu berbicara melalui teks negosiasi dengan menggunakan penilaian 

kinerja. 

 

2.3.2 Tujuan Pembelajaran 

 

Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. 

Benyamin S. Bloom dan D. Krathwohl (1964) dalam (Uno, 2008: 35--39) 

memilah taksonomi pembelajaran dalam tiga kawasan, yakni kawasan (1) 

kognitif, (2) afektif, dan (3) psikomotor.  

 

1. Kawasan Kognitif  

Kawasan kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran 

berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke 

tingkat yang lebih tinggi yakni evaluasi. Kawasan kognitif ini terdiri atas enam 
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tingkatan secara hierarkis berurut dari yang paling rendah (pengetahuan) sampai 

ke yang paling tinggi (evaluasi) dan dapat dijelaskan sebagai berikut.  

 

a. Tingkat Pengetahuan (Knowledge)  

Pengetahuan di sini diartikan kemampuan seseorang dalam menghafal atau 

mengingat kembali atau mengulang kembali pengetahuan yang pernah 

diterimanya.  

 

b. Tingkat Pemahaman  

Pemahaman di sini diartikan kemampuan seseorang dalam mengartikan, 

menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri 

tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.  

 

c. Tingkat Penerapan (Application)  

Penerapan di sini diartikan kemampuan seseorang dalam menggunakan 

pengetahuan dalam memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan 

sehari-hari.  

 

d. Tingkat Analisis (Analysis)  

Analisis merupakan kemampuan untuk menguraikan sesuatu ke dalam unsur-

unsur atau bagian-bagian yang lebih kecil dam mampu menjelaskan hubungan 

antarunsur atau antarbagian tersebut.  

 

e. Tingkat Sintesis (Synthesis)  

Sintesis diartikan kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan 

berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru 

yang lebih menyeluruh.  
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f. Tingkat Evaluasi (Evaluation)  

Evaluasi di sini diartikan kemampuan seseorang dalam membuat perkiraan atau 

keputusan yang tepat berdasarkan kriteria atau pengetahuan yang dimilikinya. Di 

samping kawasan kognitif sebagaimana disebutkan, biasanya dalam suatu 

perencanaan pengajaran ada mata pelajaran tertentu memiliki tuntutan unjuk kerja 

yang dinilai adalah kawasan afektif dan psikomotor. 

 

2. Kawasan Afektif (Sikap dan Perilaku)  

Kawasan afektif adalah satu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai 

interes, apresiasi (penghargaan), dan penyesuaian perasaan sosial. Tingkatan 

afeksi ini ada lima, dari yang paling sederhana ke yang kompleks adalah sebagai 

berikut. 

a. kemauan menerima;  

b. kemauan menganggapi;  

c. berkeyakinan;  

d. penerapan karya;  

e. ketekunan dan ketelitian.  

Berikut akan dijelaskan secara singkat mengenai kawasan afektif (sikap dan 

perilaku).  

 

a. Kemauan Menerima  

Kemauan menerima merupakan keinginan untuk memperhatikan suatu gejala atau 

rancangan tertentu, seperti keinginan membaca buku, mendengar musik, atau 

bergaul dengan orang yang memunyai ras berbeda.  
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b. Kemauan Menanggapi  

Kemauan menanggapi merupakan kegiatan yang menunjuk partisipasi aktif dalam 

kegiatan tertentu, seperti menyelesaikan tugas terstruktur, menaati peraturan, 

mengikuti diskusi kelas, menyelesaikan tugas di laboratorium atau menolong 

orang lain.  

 

c. Berkeyakinan  

Berkeyakinan berkenaan dengan kemauan menerima sistem nilai tertentu pada diri 

individu. Seperti menunjukkan kepercayaan terhadap sesuatu, apresiasi (peng-

hargaan) terhadap sesuatu, sikap ilmiah, atau kesungguhan (komitmen) untuk 

melakukan suatu kehidupan sosial. 

d. Penerapan Karya  

Penerapan karya berkenaan dengan penerimaan terhadap berbagai sistem nilai 

yang berbeda-beda berdasrakan pada suatu sistem nilai yang lebih tinggi. Seperti 

menyadari pentingnya keselarasan antara hak dan tanggung jawab, bertanggung 

jawab terhadap hal yang telah dilakukan, memahami dan menerima kelebihan dan 

kekurangan diri sendiri, atau menyadari peranan perencanaan dalam memecahkan 

suatu permasalahan.  

 

e. Ketekunan dan Ketelitian  

Ini adalah tingkatan afeksi yang tertinggi. Pada taraf ini individu yang sudah 

memiliki sistem nilai selalu menyelaraskan perilakunya sesuai dengan sistem nilai 

yang dipegangnya. Seperti bersikap objektif terhadap segala hal.  
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3. Kawasan Psikomotor  

Domain psikomotor mencakup tujuan yang berkaitan dengan keterampilan (skill) 

yang bersifat manual motorik. Sebagaimana kedua domain yang lain, domain ini 

juga mempunyai berbagai tingkatan. Urutan tingkatan dari yang paling sederhana 

sampai ke yang paling kompleks (tertinggi) adalah, (a) persepsi, (b) kesiapan 

melakukan suatu kegiatan, (c) mekanisme, (d) respons terbimbing, (e) kemahiran, 

(f) adaptasi, dan (g) originasi. Berikut akan dijelaskan lebih rinci. 

a. Persepsi  

Persepsi berkenaan dengan penggunaan indera dalam melakukan kegiatan. Seperti 

mengenal kerusakan mesin dari suaranya yang sumbang, atau menghubungkan 

suara musik dengan tarian tertentu. 

b. Kesiapan  

Kesiapan berkenaan dengan kegiatan melakukan sesuatu kegiatan (set). Termasuk 

di dalamnya mental det (kesiapan mental), physical set (kesiapan fisik), atau 

emotional set (kesiapan emosi) untuk melakukan suatu tindakan.  

 

c. Mekanisme  

Mekanisme berkenaan dengan penampilan respons yang sudah dipelajari dan 

menjadi kebiasaan, sehingga gerakan yang ditampilkan menunjukkan kepada 

suatu kemahiran. Seperti menulis halus, menari, atau menata laboratorium.  

 

d. Repsons Terbimbing  

Respons terbimbing seperti meniru (imitasi) atau mengikuti, mengulangi 

perbuatan yang diperintahkan atau ditunjukkan oleh orang lain, melakukan 

kegiatan coba-coba (trial and error).  
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e. Kemahiran  

Kemahiran adalah penampilan gerakan motorik dengan keterampilan penuh. 

Kemahiran yang dipertunjukkan biasanya cepat, dengan hasil yang baik, namun 

menggunakan sedikit tenaga. Seperti keterampilan menyetir kendaraan bermotor.  

 

f. Adaptasi  

Adaptasi berkenaan dengan keterampilan yang sudah berkembang pada diri 

individu sehingga yang bersangkutan mampu memoodifikasi (membuat 

perubahan) pada pola gerakan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.  

 

g. Originasi  

Originasi menunjukkan kepada pola gerakan baru untuk disesuaikan dengan 

situasi atau masalah tertentu. Biasanya hal ini dapat dilakukan oleh orang yang 

sudah mempunyai keterampilan tinggi seperti menciptakan mode pakaian, 

komposisi musik, atau menciptakan tarian. 

Berdasarkan penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang telah dipaparkan, 

penulis menyimpulkan bahwa kawasan kognitif berkenaan dengan proses mental 

membahas tentang tingkat pengetahuan (berbicara dan teks negosiasi), 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, sampa ke tingkat yang lebih tinggi yaitu 

evaluasi. Pengetahuan berbicara dan teks negosiasi yang akan disampaikan harus 

diterima langsung oleh siswa hingga proses evaluasi dapat dilaksanakan guru.  
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2.3.3 Strategi Pembelajaran 

 

Sebagai seorang guru harus memiliki strategi untuk melaksanakan pembelajaran 

di kelas. Strategi pembelajaran disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti apa yang kita harapkan, tentunya 

harus memiliki strategi.. Strategi pembelajaran didalamnya mencakup pendekatan, 

model, metode dan teknik pembelajaran secara spesifik. 

 

Strategi pembelajaran merupakan pendekatan dalam mengelola kegiatan, dengan 

mengintegrasikan urutan kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran dan 

belajar, peralatan, bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran, 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, secara efektif dan 

efesien (Jihad dan Haris, 2013: 24) 

Djamarah dan Zain  (2010: 5) mengemukakan bahwa strategi mempunyai 

pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai 

sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi 

bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru, anak didik dalam 

perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah 

digariskan. 

Munthe (2011: 54) menjelaskan bahwa proses pembelajaran seyogyanya 

dilaksanakan dengan strategi yang bervariasi, seperti interactive lecturing, 

resitasi, diskusi kelompok kecil dan kemlompok besar, serta pembelajaran yang 

individual dan kolaboratif.  
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Strategi pembelajaran adalah suatu cara yang perlu perhatikan oleh seorang guru 

dan guru harus miliki. Karena strategi yang digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran menentukan bagi pencapaian keberhasilan siswa sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara maksimal dan sesuai dengan harapan. 

1. Jenis-jenis Strategi Pembelajaran 

Dalam interaksi kegiatan pembelajaran di sekolah, baik pengajar maupun siswa 

mempunyai peranan yang sama penting. Perbedaannya terletak pada fungsi dan 

peranannya masing-masing. Pengejar tentu harus mempunyai kelebihan-kelebihan 

terentu dibandingkna siswanya, yang akan digunakan untuk membelajarkan siswa. 

Untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran diperlukan adanya metode-

metode. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasi rencana 

yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai 

secara optimal (Suliani, 2011: 13). Berikut adalah beberapa metode dalam 

pembelajaran.  

 

1. Metode Ceramah  

Metode ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan (Suliani, 2011: 

13). Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional, 

karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan 

antara guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. Karena sifatnya 

ceramah atau lisan maka seorang guru harus mempersiapkan segala sesuatunya 

dengan baik (Djamarah dan Zain, 2010: 97).  
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2. Metode Demonstrasi  

Metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan mem-

peragakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau 

benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan (Suliani, 2011: 16). 

Selain itu, metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan meragakan 

atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu 

yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai 

dengan penjelasan lisan (Djamarah dan Zain, 2010: 90).  

 

3.  Metode Diskusi  

Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada 

suatu permasalahan (Suliani, 2011: 18). Tujuan utama metode ini adalah untuk 

memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan 

memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan (Killen 

dalam Suliani, 2011:18). Karena itu, diskusi bukanlah debat yang bersifat 

mengadu argumentasi. Diskusi lebih bersifat bertukar pengalaman untuk me-

nentukan keputusan tertentu secara bersama-sama.  

 

Selain itu, Djamarah dan Zain (2010: 87) menyatakan metode diskusi adalah cara 

penyajian pelajaran, di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang 

bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas 

dan dipecahkan bersama. 

 

4. Metode Simulasi  

Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-

akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian 
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pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang 

konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu (Suliani, 2011: 22). Simulasi terdiri 

dari beberapa jenis; (1) Sosiodrama, (2) Psikodrama, (3) Role Playing, (4) Peer 

Teach-ing, dan (5) Simulasi Game. Djamarah dan Zain (2010: 88), menyatakan 

metode sosiodrama dan role playing dapat dikatakan sama artinya, dan dalam 

pemakaiannya sering disilihgantikan. Sosiodrama pada dasarnya mendramatisasi-

kan tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah sosial.  

 

5. Metode Tugas dan Resitasi  

Suliani (2011: 25) menyatakan metode tugas dan resitasi tidak sama dengan 

pekerjaan rumah, tetapi lebih luas dari itu. Tugas dan resitasi merangsang anak 

untuk aktif belajar baik secara individu atau kelompok. Tugas dan resitasi bisa 

dilaksanakan di rumah, di sekolah, di perpustakaan, dan tempat lainnya. Di lain 

pihak, metode resitasi (penugasan) adalah metode penyajian bahan di mana guru 

memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar (Djamarah dan 

Zain, 2010: 85). 

 

6.  Metode Tanya Jawab  

Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya 

komunikasi langsung bersifat two way traffic sebab pada saat yang sama terjadi 

dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya siswa menjawab atau siswa berta 

metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa 

kepada guru. (Djamarah dan Zain, 2010: 94). 
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7. Metode Kerja Kelompok  

Metode kerja kelompok atau bekerja dalam situasi kelompok mengandung 

pengertian bahwa siswa dalam satu kelas dipandang sebagai satu kesatuan 

(kelompok) tersendiri ataupun dibagi atas kelompok-kelompok kecil (sub-sub 

kelompok) (Suliani, 2011: 26).  

 

8. Metode Problem Solving  

Metode problem solving (metode pemecahan masalah) bukan hanya sekedar 

metode mengajar tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam 

problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya dimulai dengan 

mencari data sampai kepada menarik kesimpulan (Suliani, 2011: 28).  

 

9. Metode Sistem Regu (Team Teching)  

Team teaching pada dasarnya ialah metode mengajar dua orang guru atau lebih 

bekerja sama mengajar sebuah kelompok siswa, jadi kelas dihadapi beberapa guru 

(Suliani, 2011: 28).  

 

10. Metode Latihan (Drill)  

Metode latihan pada umumnya digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan 

atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari (Suliani, 2011: 29). Selain itu, 

Djamarah dan Zain (2010: 95), menyatakan metode latihan yang disebut juga 

metode training merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan 

kebiasaan-nya guru menjawab (Suliani, 2011: 26). Selain itu, Djamarah (2006: 

94), menyatakan  kebiasaan tertentu. Selain itu, metode ini dapat juga digunakan 

untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan.  
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11. Metode Karya Wisata (Field-Trip)  

Karyawisata dalam arti metode mengajar memunyai arti tersendiri, berbeda 

dengan karyawisata dalam arti umum. Karyawisata di sini berarti kunjungan ke 

luar kelas dalam rangka belajar (Suliani, 2011: 29). Kadang-kadang dalam proses 

belajar mengajar siswa perlu diajak ke luar sekolah, untuk meninjau tempat 

tertentu atau objek yang lain. Hal ini bukan sekedar rekreasi, tetapi untuk belajar 

atau memperdalam pelajarannya dengan melihat kenyataannya. Karena itu, 

dikatakan teknik karyawisata, adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan 

mengajar siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk 

mempelajari atau menyelidiki sesuatu (Djamarah dan Zain, 2010: 93).  

 

Selain metode-metode tersebut, sisi lain juga dikenal pula jenis startegi 

pembelajaran sebagai berikut. 

1. Pembelajaran Ekspositori  

Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan 

kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada 

sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran 

secara optimal (Suliani, 2011: 30). 

 

2. Pembelajaran Inkuiri  

Pembelajaran inkuiri menekankan kepada proses mencari dan menemukan 

(Suliani, 2011: 36). Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran siswa 

dalam strategi ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. 

Sedangkan guru sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Ciri-ciri 

strategi pembelajaran inkuiri adalah (1) strategi inkuiri menekankan kepada 
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aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan, (2) seluruh 

aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban 

sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat 

menumbuhkan sikap percaya diri, (3) tujuan dari penggunaan strategi inkuiri 

adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. 

  

3. Pembelajaran Kontekstual  

Strategi pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang 

holistic dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran 

yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks 

kehidupan mereka sehari-hari (konteks probadi, sosial, dan kultural) sehingga 

siswa memiliki pengetahuan/keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan 

(ditransfer) dari satu permasalahan/konteks ke permasalahan/konteks lainnya 

(Suliani, 2011: 41). 

Berdasarkan penjelasan strategi yang telah dipaparkan, strategi yang digunakan 

oleh guru dalam pembelajaran berbicara melalui teks negosiasi tidak semuanya 

digunakan. Untuk menentukan pencapaian keberhasilan siswa sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara maksimal dan sesuai dengan harapan guru 

menggunakan metode diskusi, tanya jawab, inkuiri dan latihan. 

2.4 Pembelajaran di Era Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 diberlakukan secara bertahap mulai tahun ajaran 2013/2014 

melalui pelaksanaan terbatas, khususnya sekolah-sekolah yang siap 

melaksanakannya. Pada tahun ajaran 2013/2014 kurikulum dilaksanakan secara 

terbatas untuk kelas I dan IV Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtida’yah (SD/MI), 
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kelas VII Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) 

dan kelas X Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan atau 

Madrasah Aliyah (SMA/ SMK dan MA/MAK). Pada tahun ajaran 2015/2016 

diharapkan Kurikulum 2013 telah dilaksanakan di seluruh kelas I sampai dengan 

XII. 

Pembelajaran yang direkomendasikan oleh kurikulum 2013 adalah pembelajaran 

tematik integratif. Mulyoto (2013: 118) pembelajaran tematik-integratif adalah 

pembelajaran yang mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu 

tema pembahasan. 

 

Integrasi tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap keterampilan dan 

pengetahuan pembelajaran dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan. 

Tema merajut makna berbagai konsep dasar sehingga peserta didik tidak belajar 

konsep dasar secara parsial. Dengan demikian pembelajarannya memberikan 

makna yang utuh kepada peserta didik seperti tercermin pada berbagai tema yang 

tersedia (Kemendikbud, 2013). 

Mulyoto (2013: 119) mengatakan bahwa pembelajaran tematik integratif sangat 

menjanjikan karena dapat memacu kreativitas siswa dalam pembelajaran pada 

mata pelajaran yang dipelajari. Siswa mendapatkan ruang untuk mengeksplorasi 

pengetahuan yag telah dimilikinya dan ruang untuk memunculkan persepsi-

persepsi baru. Pembelajaran tidak akan membosankan siswa karena pembelajaran 

sangat aktual dan terkat langsung dengan lingkungan yang bisa mereka rasakan 

kehadirannya. Suasana demokratis akan terbangun karena siswa mendapatakan 
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ruang yang luas untuk mengemukakan pendapat dengan komunikasi berjalan dua 

arah dari guru ke siswa dan dari siswa ke guru. 

 

2.4.1 Pendekatan Ilmiah (Scientific Appoach ) 

 

Proses pembelajaran  dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Karena itu 

Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah dalam  pembelajaran. 

Pendekatan ilmiah diyakini sebagai titian emas perkembangan dan  

pengembangan  sikap,  keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Dalam 

pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuan lebih  

mengedepankan   penalaran  induktif (inductive reasoning) ketimbang   penalaran  

deduktif (deductive reasoning). Penalaran  deduktif  melihat  fenomena  umum  

untuk  kemudian  menarik simpulan yang spesifik. Sebaliknya, penalaran induktif 

memandang  fenomena  atau situasi spesifik untuk  kemudian  menarik  simpulan  

secara keseluruhan. Sejatinya, penalaran induktif menempatkan bukti-bukti  

spesifik ke dalam relasi idea yang lebih luas. Metode ilmiah umumnya 

menempatkan fenomena unik dengan kajian spesifik dan detail untuk kemudian 

merumuskan simpulan umum. 

 

Metode ilmiah merujuk pada teknik-teknik investigasi atas suatu atau beberapa 

fenomena atau gejala, memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi dan 

memadukan pengetahuan sebelumnya. Untuk dapat disebut ilmiah, metode 

pencarian (method of inquiry) harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang 

dapat diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang 

spesifik. Karena itu, metode ilmiah umumnya memuat serangkaian aktivitas 

pengumpulan data melalui observasi atau ekperimen, mengolah informasi atau 
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data, menganalisis, kemudian memformulasi, dan menguji hipotesis. 

 

Untuk itu pembelajaran berbicara melalui teks negosiasi bisa dikembangkan 

dengan pendekatan ilmiah, karena dapat mengembangkan keterampilan berbicara 

siswa melalui teks negosiasi. Pendekatan ilmiah dilakukan guna memperoleh 

pengetahuan baru seperti bernegosiasi, atau mengoreksi dan memadukan 

pengetahuan sebelumnya yang pernah ditemui siswa.  

 

2.4.2 Langkah-langkah Pembelajaran Pendekatan Ilmiah (Scientific Based  

Appoach) 

 

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 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. 
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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 menalar 

kemudian menyimpulkan dan mencipta. Untuk mata pelajaran. Materi, atau situasi 

tertentu sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan 

secara prosedural. Pada kondisi seperti ini, tentu saja proses pembelajaran  

harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan menghindari nilai-

nilai atau sifat-sifat nonilmiah. Kemdikbud (2013: 136--145) mejelaskan 

pendekatan ilmiah pembelajaran atau dilihat dari aktivitas siswa di kelas disajikan 

sebagai berikut 

 

1) Mengamati 

Metode mengamati mengutamakan  kebermaknaan  proses pembelajaran 

(meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan  tertentu, seperti 

menyajikan media obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan 

mudah pelaksanaannya. Tentu saja kegiatan mengamati dalam rangka 

pembelajaran ini biasanya memerlukan waktu persiapan yang lama dan matang, 

biaya dan tenaga   relatif   banyak,   dan   jika   tidak   terkendali   akan   

mengaburkan   makna   serta   tujuan pembelajaran. 

 

Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta 

didik. Sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. 

Dengan metode observasi peserta didik menemukan    fakta   bahwa   ada   
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hubungan   antara   obyek   yang   dianalisis   dengan   materi pembelajaran yang 

digunakan oleh guru. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan 

dengan menempuh langkah-langkah  seperti berikut ini. 

 

1. Menentukan objek apa yang akan diobservasi 

2. Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan 

diobservasi 

3. Menentukan  secara jelas  data-data apa yang perlu diobservasi, baik primer 

maupun sekunder 

4. Menentukan tempat objek yang akan diobservasi 

5. Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk 

mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar 

6. Menentukan cara dan melakukan   pencatatan   atas   hasil   observasi,seperti 

menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan alat-

alat tulis lainnya 

 

Kegiatan mengamati bertujuan agar pembelajaran berkaitan erat dengan konteks 

situasi nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Proses mengamati fakta 

atau fenomena mencakup mencari informasi, melihat, mendengar, membaca, dan 

atau menyimak. Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan bagi 

peserta didik untuk secara luas dan bervariasi  melakukan pengamatan melalui 

kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi 

peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan 

(melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek. 

Selanjutnya guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 
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mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dan dibaca. 

 

Prinsip-rinsip yang harus diperhatikan oleh guru dan peserta didik selama 

observasi pembelajaran disajikan berikut ini. 

1. Cermat,   objektif,   dan   jujur   serta   terfokus   pada   objek   yang   

diobservasi   untuk kepentingan pembelajaran. 

2. Banyak atau sedikit serta homogenitas  atau hiterogenitas subjek, objek, atau 

situasi yang diobservasi. Makin banyak dan hiterogen subjek, objek, atau 

situasi yang diobservasi, makin sulit kegiatan obervasi itu dilakukan.   Sebelum 

obsevasi dilaksanakan, guru dan peserta didik sebaiknya  menentukan  dan 

menyepakati  cara dan prosedur pengamatan. 

3. Guru  dan  peserta  didik  perlu  memahami  apa  yang  hendak  dicatat,  

direkam,  dan sejenisnya,  serta bagaimana membuat catatan atas perolehan 

observasi. 

 

2) Menanya 

Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan 

mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru 

bertanya, pada saat itu pula dia membimbing   atau  memandu  peserta  didiknya  

belajar  dengan  baik.  Ketika  guru  menjawab pertanyaan  peserta  didiknya,  

ketika  itu  pula  dia  mendorong  asuhannya  itu  untuk  menjadi penyimak dan 

pembelajar yang baik. 

 

Berbeda dengan penugasan yang menginginkan  tindakan nyata, pertanyaan 

dimaksudkan untuk memperoleh  tanggapan verbal. Istilah “pertanyaan”  tidak 

selalu dalam bentuk “kalimat tanya”, melainkan  juga  dapat  dalam  bentuk  
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pernyataan,  asalkan  keduanya  menginginkan  tanggapan verbal.  Bentuk  

pertanyaan,  misalnya:  Apakah  ciri-ciri kalimat  yang efektif?  Bentuk  

pernyataan, misalnya: Sebutkan ciri-ciri kalimat efektif! 

 

1) Fungsi Bertanya 

1. Membangkitkan  rasa ingin tahu,  minat,  dan perhatian   peserta  didik  

tentang  suatu tema atau topik pembelajaran. 

2. Mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar, serta 

mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri. 

3. Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik sekaligus menyampaikan 

ancangan untuk mencari solusinya. 

4. Menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk menunjukkan  sikap, keterampilan,  dan pemahamannya  atas 

substansi  pembelajaran yang diberikan. 

5. Membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara, mengajukan 

pertanyaan, dan memberi  jawaban  secara  logis, sistematis,  dan 

menggunakan  bahasa  yang baik dan benar. 

6. Mendorong  partisipasi peserta  didik dalam berdiskusi,  berargumen,  

mengembangkan kemampuan berpikir,  dan menarik  simpulan. 

7. Membangun  sikap keterbukaan  untuk saling memberi dan menerima  

pendapat atau gagasan, memperkaya kosa kata, serta mengembangkan  

toleransi sosial dalam hidup berkelompok. 

8. Membiasakan  peserta didik berpikir spontan dan cepat, serta sigap dalam 

merespon persoalan yang tiba-tiba muncul. 

9. Melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan 



39 
 

berempati satu sama lain. 

 

2) Kriteria Pertanyaan yang Baik 

1. Singkat dan jelas. 

2. Menginspirasi jawaban 

3. Memiliki focus 

4. Bersifat probing atau divergen. 

5. Bersifat validatif atau penguatan. 

6. Memberi kesempatan peserta didik untuk berpikir ulang 

7. Merangsang peningkatan tuntutan kemampuan kognitif 

8. Merangsang proses interaksi 

9. Tingkatan Pertanyaan. 

Untuk kata kunci pertanyaan terdapat pada Lampiran 10. 

 

3) Mengumpulkan Data/ Eksperimen/ Eksplorasi 

 

Kegiatan eksperimen bermanfaat untuk meningkatkan keingintahuan siswa dalam 

memperkuat pemahaman fakta, konsep, prinsip, ataupun prosedur dengan cara 

mengumpulkan data, mengembangkan kreativitas, dan keterampilan kerja ilmiah. 

Kegiatan ini mencakup merencanakan, merancang, dan melaksanakan 

eksperimen, menyajikan data,  mengolah data, dan menyusun kesimpulan. 

Pemanfaatan sumber belajar termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi sangat disarankan. 

 

Tindak lanjut kegiatan bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi 

dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Agar terkumpul sejumlah informasi, 
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peserta didik dapat lebih banyak membaca buku, memperhatikan fenomena, atau 

objek dengan lebih teliti, bahkan melakukan eksperimen. 

 

4) Mengasosiasi 

Kegiatan mengasosiasi bertujuan untuk membangun kemampuan berpikir dan 

bersikap ilmiah. Informasi (data) hasil kegiatan mencoba menjadi dasar bagi 

kegiatan berikutnya yaitu memproses informasi untuk menemukan keterkaitan 

satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan 

informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan.  

 

Data yang diperoleh diklasifikasi, diolah, dan ditemukan hubungan-hubungan 

yang spesifik. Kegiatan dapat dirancang oleh guru melalui situasi yang direkayasa 

dalam kegiatan tertentu sehingga siswa melakukan aktivitas antara lain 

menganalisis data, mengelompokkan, membuat kategori, menyimpulkan, dan 

memprediksi/mengestimasi dengan memanfaatkan lembar kerja diskusi atau 

praktik. Hasil kegiatan mencoba dan mengasosiasi memungkinkan siswa berpikir 

kritis tingkat tinggi (higher order thinking skills) hingga berpikir metakognitif. 

 

5) Mengomunikasi 

Kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan 

dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil 

tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta 

didik atau kelompok peserta didik tersebut. Kegiatan mengomunikasikan adalah 

sarana untuk menyampaikan hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan, 

gambar atau sketsa, diagram, atau grafik. Kegiatan ini dilakukan agar siswa 
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mampu mengomunikasikan pengetahuan, keterampilan, dan penerapannya, serta 

kreasi siswa melalui presentasi,  membuat laporan, dan unjuk karya. 

 

2.4.3 Model Pembelajaran 

Berdasarkan karakteristik model pembelajaran kurikulum 2013, dalam 

(Kemdikbud, 2013: 185) menegaskan terdapat tiga macam model pembelajaran. 

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut 

 

1. Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) 

Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning=PjBL) adalah metoda 

pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai media. Peserta didik 

melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk 

menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. 

 

Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan metode belajar yang menggunakan 

masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan 

pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata. 

Pembelajaran Berbasis Proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan 

komplek yang diperlukan peserta didik dalam melakukan insvestigasi dan 

memahaminya. 

Melalui PjBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun 

(a guiding question) dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek 

kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek (materi) dalam kurikulum. 

Pada saat pertanyaan terjawab, secara langsung peserta didik dapat melihat 

berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang 

sedang dikajinya. PjBL merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik 
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dunia nyata, hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. 

Pembelajaran Berbasis Proyek memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja; 

2. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik; 

3. Peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan 

atau tantangan yang diajukan; 

4. Peserta didik secara kolaboratif bertanggungjawab untuk mengakses dan 

mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan; 

5. Proses evaluasi dijalankan secara berkelanjutan; 

6. Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah 

dijalankan; 

7. Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif; dan 

8. Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. 

 

Peran instruktur atau guru dalam Pembelajaran Berbasis Proyek sebaiknya 

sebagai fasilitator, pelatih, penasehat dan perantara untuk mendapatkan hasil yang 

optimal sesuai dengan daya imajinasi, kreasi dan inovasi dari siswa. 

Beberapa hambatan dalam implementasi metode Pembelajaran Berbasis Proyek 

antara lain berikut ini 

1. Pembelajaran Berbasis Proyek memerlukan banyak waktu yang harus 

disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang komplek. 

 

2. Banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan, karena menambah 

biaya untuk memasuki system baru. 

3. Banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional, karena instruktur 
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memegang peran utama di kelas. Ini merupakan suatu transisi yang sulit, 

terutama bagi instruktur yang kurang atau tidak menguasai teknologi. 

 

4. Banyaknya peralatan yang harus disediakan, sehingga kebutuhan listrik 

bertambah. 

Untuk itu disarankan menggunakan team teaching dalam proses pembelajaran, 

dan akan lebih menarik lagi jika suasana ruang belajar tidak monoton, beberapa 

contoh perubahan lay-out ruang kelas, seperti: traditional class (teori), discussion 

group (pembuatan konsep dan pembagian tugas kelompok), lab tables (saat 

mengerjakan tugas mandiri), circle (presentasi), atau buatlah suasana belajar 

menyenangkan, bahkan saat diskusi dapat dilakukan di taman, artinya belajar 

tidak harus dilakukan di dalam ruang kelas. 

 

Kelebihan dan kekurangan pada penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

1) Keuntungan Pembelajaran Berbasis Proyek 

a. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong 

kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka perlu 

untuk dihargai. 

 

b. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah.  

 

c. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-

problem yang kompleks. 

d. Meningkatkan kolaborasi. 
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e. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan 

keterampilan komunikasi. 

 

f. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. 

 

g. Memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam 

mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain 

seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. 

 

h. Menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara 

kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. 

 

i. Melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan 

menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan 

dunia nyata. 

  

j. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik 

maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. 

 

2) Kelemahan Pembelajaran Berbasis Proyek 

a. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. 

b. Membutuhkan biaya yang cukup banyak. 

c. Banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana 

instruktur memegang peran utama di kelas. 

d. Banyaknya peralatan yang harus disediakan. 
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e. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan 

informasi akan mengalami kesulitan. 

f. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. 

g. Ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, 

dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan 

 

Untuk mengatasi kelemahan dari pembelajaran berbasis proyek di atas seorang 

pendidik harus dapat mengatasi dengan cara memfasilitasi peserta didik dalam 

menghadapi masalah, membatasi waktu peserta didik dalam menyelesaikan 

proyek, meminimalis dan menyediakan peralatan yang sederhana yang terdapat di 

lingkungan sekitar, memilih lokasi penelitian yang mudah dijangkau sehingga 

tidak membutuhkan banyak waktu dan biaya, menciptakan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan sehingga instruktur dan peserta didik merasa nyaman dalam 

proses pembelajaran. 

3) Langkah-langkah Operasional 

Langkah langkah pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek dapat dijelaskan 

dengan diagram sebagai berikut. 

 

Gambar 1. Langkah langkah Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek 

Penjelasan Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Proyek sebagai berikut. 

1 

PENENTUAN 
PERTANYAAN 
MENDASAR

2

MENYUSUN 
PERECANAAN PROYEK

3

MENYUSUN JADWAL

4

MONITORING

5

MENGUJI HASIL

6

EVALUASI 
PENGALAMAN
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1. Penentuan Pertanyaan Mendasar (Start With the Essential Question). 

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat 

memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Mengambil 

topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah 

investigasi mendalam. Pengajar berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk 

para peserta didik. 

 

2. Mendesain Perencanaan Proyek (Design a Plan for the Project) 

Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. 

Dengan  demikian peserta didik diharapkan akan merasa “memiliki” atas proyek 

tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat 

mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, dengan cara mengintegrasikan 

berbagai subjek yang mungkin, serta  mengetahui alat dan bahan yang dapat 

diakses untuk membantu penyelesaian proyek. 

 

3. Menyusun Jadwal (Create a Schedule) 

Pengajar dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam 

menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: (1) membuat timeline 

untuk menyelesaikan proyek, (2) membuat deadline penyelesaian proyek, (3) 

membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru, (4) membimbing 

peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan 

proyek, dan (5) meminta peserta didik untuk membuat penjelasan (alasan) 

tentang pemilihan suatu cara. 
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4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek (Monitor the Students and the 

Progress of the Project) 

 

Pengajar bertanggungjawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta 

didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara 

menfasilitasi peserta didik pada setiap proses, dengan kata lain pengajar berperan 

menjadi mentor bagi aktivitas peserta didik. Agar mempermudah proses 

monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang   

penting. 

 

5. Menguji Hasil (Assess the Outcome) 

Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur ketercapaian 

standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing- masing peserta didik, 

memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta 

didik, membantu pengajar dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. 

 

6. Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience) 

Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi 

terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi 

dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini peserta didik 

diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamanya selama 

menyelesaikan proyek. Pengajar dan peserta didik mengembangkan diskusi 

dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada 

akhirnya ditemukan suatu temuan baru (new inquiry) untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. 

Peran guru dan peserta didik dalam pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek 
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sebagai berikut. 

 

4) Peran Guru 

a) Merencanakan dan mendesain pembelajaran. 

b) Membuat strategi pembelajaran. 

c) Membayangkan interaksi yang akan terjadi antara guru dan siswa. 

d) Mencari keunikan siswa. 

e) Menilai siswa dengan cara transparan dan berbagai macam penilaian. 

f) Membuat portofolio pekerjaan siswa. 

 

5) Peran Peserta Didik 

a) Menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir. 

b) Melakukan riset sederhana. 

c) Mempelajari ide dan konsep baru. 

d) Belajar mengatur waktu dengan baik. 

e) Melakukan kegiatan belajar sendiri/kelompok. 

f) Mengaplikasikan hasil belajar lewat tindakan. 

g) Melakukan interaksi sosial (wawancara, survey, observasi, dll). 

 

2. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang 

menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta 

didik (bersifat kontekstual) sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. 

Problem Based Learning menantang peserta didik untuk “belajar bagaimana 

belajar”, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan 

dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik 
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pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan 

kepada peserta didik, sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang 

berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. 

 

1) Kelebihan Menggunakan PBL  

Dengan PBL akan terjadi pembelajaran bermakna. Peserta didik/mahapeserta 

didik yang belajar memecahkan suatu masalah maka mereka akan menerapkan 

pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang 

diperlukan. Belajar dapat semakin bermakna dan dapat diperluas ketika peserta 

didik berhadapan dengan situasi di mana konsep diterapkan. 

1. Dalam situasi PBL, peserta didik mengintegrasikan pengetahuan dan 

ketrampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang 

relevan. 

 

2. PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif 

peserta didik didik dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat 

mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. 

Metoda ini memiliki kecocokan terhadap konsep inovasi pendidikan bidang 

keteknikan, terutama dalam hal sebagai berikut. 

a. Peserta didik memperoleh pengetahuan dasar (basic sciences)yang berguna 

untuk memecahkan masalah bidang keteknikan yang dijumpainya; 

 

b. Peserta didik belajar secara aktif dan mandiri dengan sajian materi terintegrasi 

dan relevan dengan kenyataan sebenarnya, yang sering disebut student-

centered; 
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c. Peserta didik mampu berpikir kritis, dan mengembangkan inisiatif. 

 

2) Langkah-langkah Operasional Imlementasi dalam Proses Pembelajaran 

Pembelajaran suatu materi pelajaran dengan menggunakan PBL sebagai basis 

model dilaksanakan dengan cara mengikuti lima langkah PBL dengan bobot atau 

kedalaman setiap langkahnya disesuaikan dengan mata pelajaran yang 

bersangkutan. 

 

1. Konsep Dasar (Basic Concept) 

Jika dipandang perlu, fasilitator dapat memberikan konsep dasar, petunjuk, 

referensi, atau link dan skill yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Hal ini 

dimaksudkan agar peserta didik lebih cepat masuk dalam atmosfer pembelajaran 

dan mendapatkan “peta” yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran. Lebih 

jauh, hal ini diperlukan untuk memastikan peserta didik memperoleh kunci utama 

materi pembelajaran, sehingga tidak ada kemungkinan terlewatkan oleh peserta 

didik seperti yang dapat terjadi jika peserta didik mempelajari secara mandiri. 

Konsep yang diberikan tidak perlu detail, diutamakan dalam bentuk garis besar 

saja, sehingga peserta didik dapat mengembangkannya secara mandiri secara 

mendalam.  

 

2. Pendefinisian Masalah (Defining the Problem) 

Dalam langkah ini fasilitator menyampaikan skenario atau permasalahan dan 

dalam kelompoknya, peserta didik melakukan berbagai kegiatan. Pertama, 

brainstorming yang dilaksanakan dengan cara semua anggota kelompok 

mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, 

sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Setiap 
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anggota kelompok memiliki hak yang sama dalam memberikan dan 

menyampaikan ide dalam diskusi serta mendokumentasikan secara tertulis 

pendapat masing-masing dalam kertas kerja.  

 

3. Pembelajaran Mandiri (Self Learning) 

Setelah mengetahui tugasnya, masing-masing 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. 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.  

 

4. 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. 

 

Tiap kelompok menentukan ketua diskusi dan tiap peserta didik menyampaikan 

hasil pembelajaran mandiri dengan cara mengintegrasikan hasil pembelajaran 

mandiri untuk mendapatkan kesimpulan kelompok. Langkah selanjutnya 
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presentasi hasil dalam pleno (kelas besar) dengan mengakomodasi masukan dari 

pleno, menentukan kesimpulan akhir, dan dokumentasi akhir. Untuk memastikan 

setiap peserta didik mengikuti langkah ini maka dilakukan dengan mengikuti 

petunjuk. 

 

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. Sedangkan penilaian terhadap sikap 

dititikberatkan pada penguasaan soft skill, yaitu keaktifan dan partisipasi dalam 

diskusi, kemampuan bekerjasama dalam tim, dan kehadiran dalam pembelajaran. 

Bobot penilaian untuk ketiga aspek tersebut ditentukan oleh guru mata pelajaran 

yang bersangkutan. 

 

3. Model Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning) 

Metode Discovery Learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses 

pembelajaran yang terjadi bila pelajar 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, 
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1986:103). Dasar ide Bruner ialah pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa 

anak harus berperan aktif dalam belajar di kelas.  

 

Model pembelajaran Discovery Learning mengarahkan siswa untuk memahami 

konsep, arti, dan hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada 

suatu kesimpulan (Permendikbud 2013). Penemuan konsep terjadi bila konsep 

tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi dengan penggunaan model 

pembelajaran discovery learning siswa didorong untuk mengidentifikasi apa yang 

ingin diketahui dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri kemudian 

mengorgansasi atau membentuk (konstruktif) apa yang mereka ketahui dan 

mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Salah satu contoh pembelajaran 

penemuan bahasa Indonesia, siswa mengidentifikasi masalah yang ditemukan, 

dalam hal ini contohnya bahasa gaul. Siswa mengumpulkan data, mengolah data, 

lalu membuktikan saat pembelajaran bahasa Indonesia tentang bahasa gaul 

tersebut lalu menyimpulkan. Contoh-contoh pembelajaran penemuan yang lain 

adalah siswa membangun persegi dengan sebanyak potongan persegi-persegi 

satuan yang diperlukan, membentuk bangun tiga dimensi, mengetahui berapa 

tingginya tiang bendera, dan sebagainya. 

 

Dengan mengaplikasikan Discovery Learning secara berulang-ulang dapat 

meningkatkan kemampuan penemuan diri individu yang bersangkutan. 

Penggunaan Discovery Learning, ingin mengubah kondisi belajar yang pasif 

menjadi aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran dari teacher oriented ke 

student oriented. Mengubah modus ekspository siswa hanya menerima informasi 
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secara keseluruhan dari guru ke modus Discovery siswa menemukan informasi 

sendiri. 

Pendekatan Discovery Learning dalam pembelajaran memiliki kelebihan-

kelebihan dan kelemahan-kelemahan.  

1. Kelebihan Penerapan  Discovery Learning 

1) Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-

keterampilan dan proses-proses kognitif. Usaha penemuan merupakan kunci 

dalam proses ini, seseorang tergantung bagaimana cara belajarnya. 

2) Pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh 

karena menguatkan pengertian, ingatan dan transfer. 

3) Menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa menyelidiki 

dan berhasil. 

4) Metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai 

dengan kecepatannya sendiri. 

5) Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan 

melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. 

6) Metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya, karena  

memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. 

7) 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. 

8) Membantu siswa menghilangkan skeptisme (keragu-raguan) karena mengarah 

pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti. 

9) Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik. 
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10) Membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses 

belajar yang baru. 

11) Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. 

12) Mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. 

13) Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik 

14) Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang. 

15) Proses belajar meliputi sesama aspeknya siswa menuju pada pembentukan 

manusia seutuhnya. Meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa. 

Kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber 

belajar. 

16) Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. 

 

2. Kelemahan Penerapan Discovery Learning 

1) Metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. 

Bagi siswa yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan abstrak atau 

berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep, yang tertulis 

atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi.  

2) Metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, karena 

membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori 

atau pemecahan masalah lainnya. 

3) Harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan 

dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang 

lama. 
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4) Pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, 

sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan dan emosi secara 

keseluruhan kurang mendapat perhatian. 

5) Pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA kurang fasilitas untuk mengukur 

gagasan yang dikemukakan oleh para siswa Tidak menyediakan kesempatan-

kesempatan untukberpikir yang akan ditemukan oleh siswa karena telah 

dipilih terlebih dahulu oleh guru.  

 

3. Langkah-langkah Operasional Implementasi dalam Proses Pembelajaran 

Berikut ini langkah-langkah dalam mengaplikasikan model discovery learning di 

kelas. 

1) Menentukan tujuan pembelajaran. 

2) Melakukan identifikasi karakteristik siswa (kemampuan awal, minat, gaya 

belajar, dan sebagainya). 

3) Memilih materi pelajaran. 

4) Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif (dari 

contoh-contoh generalisasi). 

5) Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, 

tugas dan sebagainya untuk dipelajari siswa. 

6) Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang 

konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai ke simbolik. 

7) Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa  
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4. Langkah Pembelajran Metode Discovery Learning 

1)  Stimulasi/Pemberian Rangsangan (Stimulation) 

Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan 

kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, agar 

timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Disamping itu guru dapat memulai 

kegiatan PBM 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. 

Dalam hal ini Bruner memberikan stimulation dengan menggunakan teknik 

bertanya yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat 

menghadapkan siswa pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. Dengan 

demikian seorang Guru harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus 

kepada siswa agar tujuan mengaktifkan siswa untuk mengeksplorasi dapat 

tercapai. 

2)   Pernyataan atau Identifikasi Masalah (Problem Statement) 

Setelah dilakukan stimulasi langkah selanjutya adalah guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah 

yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan 

dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah) 

sedangkan menurut  permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan 

dalam bentuk pertanyaan, atau hipotesis, yakni pernyataan (statement) sebagai 

jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. 
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Memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

permasasalahan yang mereka hadapi, merupakan teknik yang berguna dalam 

membangun siswa agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah.  

3)  Pengumpulan Data (Data Collection) 

Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada para siswa 

untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Pada tahap ini berfungsi untuk 

menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya  hipotesis.  

Dengan demikian anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan (collection) 

berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara 

dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Konsekuensi 

dari tahap ini adalah siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi, dengan demikian secara tidak 

disengaja siswa menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah 

dimiliki. 

4)  Pengolahan Data (Data Processing) 

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 sebagainya, 

semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung 

dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu 

(Djamarah, 2002:22).  
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Data processing disebut juga dengan pengkodean coding/ kategorisasi yang 

berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi 

tersebut siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban/ 

penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. 

5)  Pembuktian (Verification) 

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.. Verification menurut Bruner 

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 dalam 

kehidupannya.  

Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran, atau informasi yang ada, pernyataan 

atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek, apakah 

terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak. 

6)  Menarik Kesimpulan atau Generalisasi (Generalization) 

Tahap generalisasi atau 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. 

Setelah menarik kesimpulan  siswa harus memperhatikan proses generalisasi yang 

menekankan pentingnya penguasaan pelajaran  atas makna dan kaidah atau 
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prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya 

proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu. 

 

Berdasarkan pemaparan tentang model-model pembelajaran tersebut, disimpulkan 

bahwa dalam pembelajaran berbicara melalui teks negosiasi tidak semua model 

pembelajaran digunakan. Model pembelajaran yang tepat digunakan untuk 

pembelajaran berbicara melalui teks negosiasi ini adalah model pembelajaran 

berbasis masalah dan model pembelajaran penemuan. Pada pembelajaran 

berbicara melalui teks negosiasi, kedua model pembelajaran ini menyajikan 

permasalahan nyata di kehidupan sehari-hari dan merangsang  siswa untuk 

mengidentifikasi apa yang diketahui  dan dipahami.  

 

4. Model Pembelajaran Keterampilan Berbicara 

Tarigan (1990: 1)  menjelaskan  sejumlah model pembelajaran  berbicara.  

1) Memerikan  

Model pembelajaran memerikan berarti menjelaskan, menerangkan, melukiskan 

atau mendeskripsikan sesuatu. Siswa disuruh memperlihatkan sesuatu berupa 

benda atau gambar, kesibukan lalu lintas, melihat pemandangan atau gambar 

secara teliti. Kemudian siswa diminta memerikan sesuatu yang telah dilihatnya.  

 

2) Menjawab Pertanyaan  

Siswa yang susah atau malu berbicara, dapat dipancing untuk berbicara dengan 

menggunakan model pembelajaran menjawab pertanyaan mengenai dirinya, 

misalnya mengenai nama, usia, tempat tinggal, pekerjaaan orang tua, dan 

sebagainya. Guru : Apa pekerjaan orang tuamu? Siswa : Berjualan makanan. Guru 

: Makanan apa? Siswa : Lauk pauk sebagi teman nasi ketika makan...dst.  
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3) Bertanya 

Model pembelajaran bertanya merupakan pembelajaran lanjutan setelah siswa 

melampaui model pembelajaran menjawab pertanyaan. Model pembelajaran ini 

kebalikan daripada model pembelajaran menjawab pertanyaan. Karena pada 

model pembelajaran ini siswa dilatih untuk menguasai kemampuan bertanya 

bukan menjawab pertanyaan. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya merupakan salah satu cara agar siswa berlatih berbicara. Melalui 

pertanyaan siswa dapat menyatakan keingintahuannya terhadap sesuatu hal. 

Tingkat atau jenjang pertanyaan yang diutarakan melambangkan tingkat 

kedewasaan siswa. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang sistematis siswa dapat 

menemukan sesuatu yang diinginkannya. 

 

4) Bercerita 

Dalam model pembelajaran ini guru menyiapkan cerita yang belum selesai. Para 

siswa diperintahkan melanjutkan cerita yang tidak selesai seorang demi seorang 

paling banyak lima orang. Pada bagian akhir kegiatan memeriksa jalan cerita 

apakah sistematis, logis, atau padu.  

 

5) Menceritakan Kembali  

Model pembelajaran berbicara dengan teknik menceritakan kembali dilakukan 

dengan cara siswa membaca bahan itu dengan seksama. Kemudian guru meminta 

siswa menceritakan kembali isi bacaan dengan kata-kata sendiri secara singkat.  

 

6) Percakapan  

Model pembelajaran percakapan adalah pertukaran pikiran atau pendapat 

mengenai suatu topik antardua orang atau lebih. Dalam percakapan ada dua 
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kegiatan yaitu menyimak dan berbicara silih berganti. Suasana dalam percakapan 

biasanya akrab, spontan, dan wajar. Topik pembicaraan adalah hal yang diminati 

bersama. Percakapan merupakan suasana pengembangan keterampilan berbicara. 

  

7) Parafrase  

Model pembelajaran parafrase artinya beralih bentuk, misalnya memprosakan isi 

puisi menjadi prosa. Dalam pararfase, guru menyiapkan sebuah puisi yang cocok 

bagi kelas itu. Guru membacakan puisi itu dengan suara jelas, intonasi yang tepat, 

dan normal. Siswa menyimak pembacaan dan kemudian menceritakannya dengan 

kata-kata sendiri.  

 

8) Bermain Peran  

Ketika bermain peran, siswa bertindak dan berperilaku seperti orang yang 

diperankannya. Dari segi bahasa, berarti siswa harus mengenal dan dapat 

menggunakan ragam bahasa. Bermain peran agak mirip dengan dramatisasi dan 

sosiodrama tetapi ketiganya berbeda. Bermain peran lebih sederhana dalam segala 

hal daripada sosiodrama ataupun dramatisasi.  

 

9) Wawancara 

Pembelajaran model wawancara atau interview adalah percakapan dalam bentuk 

tanya jawab. Pewawancara biasanya wartawan atau penyiar radio dan televisi. 

Biasanya mereka mewawancarai orang berprestasi, ahli atau istimewa, misalnya 

pejabat, tokoh, pakar dalam bidang tertentu, juara. Melalui kegiatan wawancara, 

siswa berlatih berbicara dan mengembangkan keterampilannya. Mereka dapat 

berlatih mewawancarai pedagang atau penjaga di sekitar sekolah. Kemudian, 

mereka melaporkan hasil pekerjaannya secara berkelompok maupun individu.  
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Senada dengan penjelasan para ahli tersebut, Iskandarwassid dan Sunendar (2011: 

288) juga menjelaskan model pembelajaran keterampilan berbicara sebagai 

berikut: 

a. Dramatisasi 

b. Elaborasi 

c. Reka cerita gambar 

d. Biografi 

e. Permainan memori 

f. Diskusi 

g. Wawancara 

h. Pidato 

i. Melanjutkan cerita 

j. Talk show 

k. Parafrase 

l. Debat 

Menurut penulis model pembelajaran berbicara yang paling tepat pada saat 

melakukan penelitian langsung adalah model pembelajaran menjawab pertanyaan, 

bertanya, bercerita, percakapan, bermain peran dan diskusi. Melalui model 

pembelajaran menjawab pertanyaan guru bisa memancing siswa untuk berbicara 

sedikit demi sedikit. Model pembelajaran  bertanya dapat melatih siswa untuk 

dapat menyatakan keingintahuannya terhadap sesuatu hal. Model pembelajaran 

bercerita yaitu siswa bisa bercerita tentang pengalaman yang dialami akan 

meningkatkan kemampuanya bercerita. Model pembelajaran percakapan yaitu 

siswa dapat mengembangankan keterampilan menyimak dan berbicara. Model 
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bermain peran yaitu siswa bertindak dan berperilaku seperti orang yang 

diperankannya, serta model pembelajaran diskusi memberikan pengalaman 

kepada siswa dalam memutuskan keputusan tertentu secara bersama-sama. 

 

2.5 Media Pembelajaran 

Interaksi yang terjadi dalam proses belajar dipengaruhi oleh lingkungan, antara 

lain murid, guru petugas perpustakaan, kepala sekolah, bahan atau materi peajaran 

(buku dan yang sejenisnya), dan berbagai sumber belajar dan fasilitas. Media 

pembelajaran adalah bagian yang tidak tepisahkan dari proses pembelajaran demi 

tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah 

pada khususnya. 

 

2.5.1  Pengertian Media Pembelajaran 

Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan (Arsyad, 2009: 3). Menurut Gerlach dan Ely dalam 

(Arsyad, 2009: 3) mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar 

adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat 

siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Banyak yang 

mengatakan bahwa media adalah alat bantu atau bentuk perantara yang digunakan 

oleh manusia untuk menyampaikan ide atau gagasan. 

 

2.5.2  Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Levied an Lentz (dalam Arsyad, 2009: 16--17) menjelaskan empat fungsi media 

pembelajaran, khususnya media visual yaitu 
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1. Fungsi Atensi 

Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan 

perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan 

makna visual yang ditampilkan atau menyertai materi teks pelajaran. Seringkali 

pada awal pelajaran siswa tidak tertarik dengan materi pelajaran atau mata 

pelajaran itu merupakan salah satu pelajaran yang tidak disenangi.  

 

2. Fungsi Afektif 

Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar (atau 

membaca) teks yang bergambar. Gambar atau visual dapat menggugah emosi dan 

sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial dan ras. 

 

3. Fungsi Kognitif 

Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa 

lambing visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami 

dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung. 

 

4. Fungsi Kompensatoris 

Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang 

memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam 

membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya 

kembali. Maksudnya adalah media pembelajaran berfungsi untuk 

mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isis 

pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. 
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Manfaat media pembelajaran pembelajaran menurut Kemp dan Dayton dalam 

(Arsyad, 2009: 21--22) yaitu: 

1. Pembelajaran menjadi lebih baku. Setiap pelajaran yang melihat atau 

mendengar penyajian melalui  media penerima pesan yang sama. Meskipun 

para guru menafsirkan isi pelajaran dengan cara yang berbeda-beda, dengan 

menggunakan media ragam hasil tafsiran itu dapat dikurangi sehingga 

informasi yang sama dapat disampaikan kepada siswa sebagai landasan untuk 

pengkajian, latihan, dan aplikasi lebih lanjut. 

2. Pembelajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai penarik 

perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan. 

 

3. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan 

prisnip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan 

balik dan penguatan. 

 

4. Lama waktu pelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena kebanyakan 

media memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan pesan-pesan dari isi 

pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak dan kemungkinan dapat diserap 

oleh siswa. 

 

5. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bilamana integrasi kata dan gambar 

sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen 

pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan dengan baik, spesifik, dan 

jelas. 
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6. Pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan atau diperlukan 

terutama jika media pembelajaran dirancang untuk penggunaan secara 

individu. 

 

7. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses 

belajar dapat ditingkatkan. 

 

8. Peranan guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Beban guru untuk 

penjelaskan yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat dikurangi 

bahkan dihilangkan sehingga ia dapat memusatkan perhatian kepada aspek 

penting lain dalam proses belajar mengajar, misalnya sebagai konsultan atau 

penasehat siswa. 

 

Fungsi dan manfaat media pada pembelajaran harus sesuai dengan materi yang 

diajarkan. Media visual berfungsi dan bermanfaat dalam proses pembelajaran 

berbicara yaitu menampikan gambar menarik dan mengarahkan perhatian siswa 

untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yaitu bernegosiasi guna memperlancar 

pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang 

terkandung dalam pembelajaran berbicara melalui teks negosiasi ini. 

2.5.3 Media Pembelajaran Berbicara 

 

Proses pembelajaran berbicara tidak terlepas dari media, Arsyad (2009: 82--96) 

menjelaskan media yang tepat saat pembelajaran berbicara berlangsung adalah 

media berbasis manusia, berbasis cetakan, dan berbasis komputer dan video. 
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a. Media Berbasis Manusia 

Media berbasis manusia merupakan media tertua yang digunakan untuk 

mengirimkan dan mengomunikasikan pesan atau informasi. Media ini bermanfaat 

khususnya bila tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung 

terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa. Guru atau instruktur  dapat 

merangkai pesannya sesuai untuk kelompok belajar, setelah itu dirangkai dengan 

kebutuhan siswa. Pada pembelajaran berbicara guru menggunakan 

pengetahuannya untuk menampilkan di depan siswa, contohnya memperaktikkan 

bagaimana cara bernegosiasi yang baik dan benar.  

b. Media Berbasis Cetakan 

Media pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah buku 

teks, buku penuntun, jurnal, majalah dan lembaran lepas. Pembelajaran berbasis 

teks yang interaktif dengan istilah pembelajaran terprogram yang merupakan 

materi untuk belajar mandiri. Dengan format ini pada setiap unit kecil informasi 

negosiasi disajikan dan respon siswa diminta baik dengan menjawab pertanyaan 

atau berpartisipasi dalam kegiatan latihan negosiasi.  

 

c. Media Berbasis Komputer dan Video 

Komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan dan 

latihan. Peran komputer sebagai pembantu tambahan dalam belajar, pemanfaatnya 

meliputi penyajian informasi isi materi pelajaran, latihan atau kedua-duanya. Di 

dalam komputer terdapat jenis-jenis sarana yang biasa dibilang dengan 

multimedia. Jenis sarana bisa berupa teks, grafik, animasi, suara, dan video. 

Dalam hal ini, proses pembelajaran berbicara teks negosiasi menggunakan 
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komputer sebagai penyampaian informasi yaitu menggunakan multimedia atau 

jenis sarana dengan layar LCD yang  memudahkan siswa menerima informasi 

secara langsung. Dan media berbasis video dengan menampilkan contoh video 

bernegosiasi yang baik dan benar yang dapat dilihat langsung oleh siswa. 

 

Berdasarkan pemaparan macam-macam media yang digunakan pada pembelajaran 

berbicara, dapat disimpulkan bahwa media berbasis manusia, berbasis cetakan, 

dan berbasis komputer dan video memudahkan guru dalam  menyajikan materi 

negosiasi, karena negosiasi harus menampilkan media yang dapat dilihat langsung 

oleh siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

2.6 Hakikat Berbicara 

Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang perlu dimiliki oleh 

seseorang, terutama siswa sebagai calon lulusan yang baik, yang senantiasa 

bersentuhan dengan kegiatan yang menuntut mereka untuk terampil berbicara, 

bukan hanya terampil di dalam kelas tetapi juga dapat menjadi contoh yang baik 

dan berguna untuk masyarakat, bangsa dan negara, seperti berdiskusi, berpidato, 

ceramah dan lain-lain. Karena besar atau kecil, disegani ataupun dihormati, dihina 

ataupun dimuliakan, sangat ditentukan oleh cara dan kesanggupannya berbicara di 

hadapan orang lain ataupun kelompok. Peribahasa mengatakan bahwa “Mulutmu 

adalah harimaumu yang akan mengerkah kepalamu”. Maka dari itu dengan 

menggunakan bahasa seseorang akan lancar mengorganisasikan ide-ide yang akan 

dikemukakan dengan baik melalui bicara. 

 

Secara alamiah setiap orang mampu berbicara. Karena berbicara merupakan 

aktivitas rutin sehari-hari. Yuniawa (2002:1) mengemukakan bahwa keterampilan 
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berbicara sangat penting dimiliki seseorang agar tidak terjadi kesalahpahaman 

antara penutur dan mitra tutur dalam berkomunikasi. Bentuk komuniskasi lisan ini 

paling banyak digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari, karena bentuk 

komunikasi verbal dianggap paling sempurna, efesien dan efektif . 

Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau 

mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan, 

gagasan, dan perasaan Arsjad dan Mukti (1988:17). Senada dengan pernyataan 

tersebut menurut Tarigan (2008:16) berbicara adalah kemampuan mengucapkan 

bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta 

menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

pengertian berbicara adalah melafalkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata 

secara tepat yang disertai dengan mimik atau air muka dan gerak-gerik yang 

sesuai dengan pikiran yang disampaikan.  Pada pembelajaran berbicara melalui 

teks negosiasi ini memberikan manfaat yang besar karena dengan keahlian 

berbicara yang baik memberikan pengaruh bagi diri sendiri dan keberadaan orang 

lain disekitar saat melakukan kegiatan bernegosiasi. 

 

2.6.1  Tujuan Berbicara 

Tarigan (2008:16) menjelaskan tujuan utama berbicara adalah untuk 

berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, seyogyanyalah 

sang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. 

Pembicara harus mampu mengevaluasi terhadap (para) pendengarnya dan harus 

mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala situasi pembicaraan, baik 
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secara umum maupun perorangan. Tarigan juga mengemukakan bahwa berbicara 

mempunyai tiga maksud umum yaitu memberitahukan dan melaporkan (to 

inform), menjamu dan menghibur (to entertain), seta untuk membujuk, mengajak, 

mendesak dan meyakinkan (topersuade). 

 

a. Memberitahukan, melaporkan (to inform) 

Bila pembicara ingin memberitahukan atau menyampaikan sesuatu kepada 

pendengar agar mereka dapat mengerti tentang suatu hal, atau memperluas bidang 

pengetahuan mereka. Maka tujuan pembicaraan tersebut adalah memberitahukan. 

Reaksi yang diinginkan dari jenis uraian ini adalah agar pendengar mendapat 

pengertian yang tepat, menambah pengetahuan mereka tentang hal-hal yang 

kurang atau belum diketahui. Berbicara melaporkan atau memberi informasi 

dilaksanakan jika seseorang berkeinginan untuk: 1) memberi atau menanamkan 

pengetahuan, 2) menetapkan atau menentukan hubungan antara benda-benda, 3) 

menginterpretasikan atau menafsirkan suatu persetujuan ataupun menguraikan 

suatu tulisan. Tarigan (2008:27) 

 

b. Menjamu, menghibur (to entertain) 

Bila pembicara bermaksud menghibur atau penimbulkan suasana gembira pada 

suatu pertemuan atau jamuan, maka tujuan pembicara tersebut adalah menghibur. 

Pembicara, khususnya bercerita semacam ini biasanya ditemukan ketika orang tua 

akan menidurkan anaknya, dan pertemuan gembira lainnya. Humor merupakan 

alat yang sangat penting dalam penyajian semacam ini. Reaksi yang diharapkan 

adalah menimbulkan minat dan kegembiraan hati pendengarnya. Jenis uraian ini 

adalah rekreatif, atau menimbulkan kegembiraan dan kesenangan pendengarnya. 
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c. Membujuk, mengajak, medesak, atau meyakinkan (to persuade) 

Aristoteles dalam Tarigan (2008:31) mengatakan bahwa “persuasi (bujukan, 

desakan, peyakinan) adalah seni penanaman alasan-alasan atau motif-motif yang 

menuntun ke arah tindakan bebas yang konsekuensi”. Persuasi merupakan tujuan 

kalau kita menginginkan tindakan atau aksi. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, penulis menyimpulkan 

bahwa tujuan berbicara yang utama adalah berkomunikasi. Tujuan berbicara 

secara umum adalah untuk memberitahukan atau melaporkan informasi kepada 

penerima informasi, meyakinkan atau mempengaruhi penerima informasi, untuk 

menghibur dan menginginkan reaksi dari pendengar atau penerima informasi. 

Pembelajaran berbicara melalui teks negosiasi ini memiliki tujuan yang sama 

yaitu memberitahu dan meyakinkan seseorang untuk mencapai kesepakatan yang 

diinginkan. 

 

2.6.2 Faktor-faktor Penunjang Keefektifan Berbicara 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berbicara. Arsyad dan Mukti 

(1988:17) memaparkan ada beberapa faktor yang dapat menunjang keefektifan 

berbicara. Faktor-faktor itu adalah faktor kabahasaan dan faktor nonkebahasaan. 

Faktor-faktor itu akan diuraikan sebagai berikut. 

 

1. Faktor Kebahasaan 

Faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara meliputi 

ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada, sendi dan durasi yang sesuai, 

pilihan kata (diksi), dan ketepatan sasaran pembicaraan. 
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a. Ketepatan Ucapan 

Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa 

secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat, dapat mengalihkan 

perhatian pendengar. Pola ucapan dan artikulasi yang kita gunakan tidak selalu 

sama. Gaya berbicara dan gaya bahasa seseorang berbeda-beda dan berubah-ubah 

sesuai dengan pembicaran, perasaan, dan sasaran. Inilah yang menjadi masalah, 

karena timbul penyimpangan keefektifan berbicara. Misalnya saja dalam 

pengucapan e yang kurang tepat, bebas diucapkan bebas, sebaliknya derap 

diucapkan derap. 

Penyimpangan pengucapan bunyi-bunyi bahasa dapat menimbulkan perbedaan 

makna yang dimaksud dan membingungkan pendengar. Jika pendengar bingung 

maka pendengar akan dengan mudah mengalihkan perhatian bahasa ke hal-hal 

yang kurang tepat yang akan menimbulkan perubahan konsonan, menimbulkan 

kebosanan, dan dapat mengalihkan perhatian pendengar. 

 

b. Penempatan Tekanan, Nada, Sendi, dan Durasi yang Sesuai. 

Kesusuaian tekanan, nada, sendi, dan durasi akan merupakan daya tarik tersendiri 

dalam berbicara. Bahkan kadang-kadang merupakan faktor penentu. Walaupun 

masalah yang dibicarakan kurang menarik, dengan penempatan tekanan, nada, 

sendi, dan durasi yang sesuai, akan menyebabkan masalanya menjadi menarik. 

Sebaliknya jika penyampaiannya datar saja, hampir dapat dipastikan akan 

menimbulkan kejemuan dan keefektifan berbicara tentu berkurang. 

 

Pemberian tekanan pada kata atau suku kata dapat diberikan dengan tekanan suara 

yang biasanya jatuh pada suku kata terakhir atau suku kata kedua dari belakang, 
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kemudian kita menempatkan pada suku kata pertama. Misalnya kata penyanggah, 

pemberani, kesempatan, dapat diberi tekanan pada pe-, pem-, ke-, tentu 

kedengarannya janggal. Dalam hal ini perhatian pendengar dapat beralih kepada 

cara berbicara pembicara, sehingga pokok pembicaraan atau pesan yang 

disampaikan kurang diperhatikan. Akibatnya keefektifan komunikasi tentu 

terganggu. 

 

c. Pilhan kata (diksi) 

Pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Jelas maksudnya adalah 

mudah dimengerti oleh pendengar yang menjadi sasaran. Pendengar akan lebih 

terangsang dan akan lebih paham, kalau kata-kata yang digunakan sudah dikenal 

oleh pendengar, misalnya kata-kata populer tentu akan lebih efektif daripada kata-

kata yang muluk-muluk dan kata-kata yang berasal dari bahasa asing. Kata-kata 

konkret yang menunjukkan aktivitas akan lebih mudah dipahami pembicara. Kata-

kata yang dipilih harus sesuai dengan pokok pembicaraan dan sasaran 

pembicaraan.  

 

d. Ketepatan Sasaran Pembicaraan 

Ketepatan ini menyangkut pemakaian kalimat. Susunan penutur kalimat sangat 

besar pengaruhnya terhadap keefektifan penyampaian. Seseorang pembicara harus 

mampu menyusun kalimat efektif, kalimat yang mengenai sasaran, sehingga 

mampu menimbulkan pengaruh, meninggalkan kesan, atau menimbulkan akibat. 

 

Dalam peristiwa komunikasi, kalimat mempunyai beban yang betul-betul tidak 

ringan. Kalimat tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian dan penerimaan 

informasi belaka, tetapi mencakup semua aspek ekspresi kejiwaan manusia yang 
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amat majemuk. Ekspresi ditunjukkan kepada pendengar dengan berbagai macam, 

misalnya dengan maksud menggugah, menyakinkan, menggugat, mengkritik, 

menginsafkan, mengejek, merayu, menghibur, dan sebagainya. 

 

2. Faktor-faktor Nonkebahasaan 

Dalam pembicaraan formal, faktor nonkebahasaan ini sangat mempengaruhi 

keefektifan berbicara. Dalam proses belajar mengajar, faktor nonkebahasaan 

ditanamkan lebih dulu, sehingga kalau faktor nonkebahasaan sudah dikuasai akan 

memudahkan penerapan faktor kebahasaan. 

 

a. Sikap yang Wajar, Tenang, dan Tidak Kaku 

Pembicara yang tidak tenang, lesu, dan kaku tentulah akan memberikan kesan 

pertama yang kurang menarik. Padahal kesan pertama sangat penting untuk 

menjamin adanya kesinambungan perhatian pihak pendengar. Dari sikap yang 

wajar sebenarnya pembicara sudah menunjukkan otoritas dan integritas. Hal ini 

tentu juga sangat ditentukan oleh situasi. 

 

b. Pandangan Harus Diarahkan Kepada Lawan Bicara 

Di dalam berbicara pendengar dan pembicara betul-betul terlibat dalam kegiatan 

berbicara, pandangan berbicara sangat membantu. Hal ini sering diabaikan oleh 

pembicara. Pandangan harus tertuju kepada pendengar langsung, bukan tertuju 

pada satu arah saja atau menunduk, melihat kesamping atau mungkin 

mengalihkan hal-hal lain sehingga perhatian pendengar berkurang. 
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c. Kesediaan Menghargai Orang Lain 

Dalam menyampaikan isi, seseorang pembicara hendaknya memiliki sikap 

terbuka dalam menerima pendapat pihak lain, bersedia menerima kritik, bersedia 

mengubah pendapatnya kalau ternyata memang salah. Tetapi pembicara tidak 

harus mengikuti pendapat orang lain, melainkan harus bisa mempertahankan 

pendapatnya, jika pendapatnya benar. 

 

d. Gerak-gerik dan Mimik yang Tepat 

Gerak-gerik dan mimik yang tepat dapat menunjang keefektifan berbicara. Hal-

hal yang penting, selain mendapat mendapat tekanan, biasanya juga dibantu 

dengan gerak tangan atau mimik. Hal ini dapat menghidupkan komunikasi, 

artinya tidak kaku. Tetapi gerak-gerik yang berlebihan akan mengganggu 

keefektifan berbicara. Mungkin perhatian pendengar akan terarah pada gerak-

gerik dan mimik yang berlebihan, sehingga pesan kurang dipahami. Tidak jarang 

kita lihat orang berbicara dengan selalu menggerakkan kedua tangannya, sehingga 

pendengar tidak dapat lagi menentukan mana yang ditekankan (yang 

dipentingkan) oleh pembicara. 

 

e. Kenyaringan Suara 

Tingkat kenyaringan ini tentu disesuaikan dengan situasi, tempat, jumlah 

pendengar dan akustik. Tetapi perlu diperhatikan jangan berteriak. Aturlah 

kenyaringan suara supaya dapat didengar oleh semua pendengar dengan jelas, 

dengan juga mengingat kemungkinan gangguan dari luar. 
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f. Kelancaran 

Kelancaran dalam berbicara akan lebih memudahkan pendengar dalam 

menangkap isi pembicaraan. Tidak sedikit pembicara yang berbicara terputus-

putus, bahkan mungkin ada bagian-bagian yang terputus dan tidak selesai, 

terkadang juga terdengar selipan-selipan bunyi tertentu yang dapat mengganggu 

penangkapan pendengar terhadap pembicaraan, misalnya bunyi ee, oo atau bunyi 

yang lain.  

 

g. Relevensi/Penalaran 

Gagasan demi gagasan haruslah berhubungan dengan logis. Proses berfikir untuk 

sampai pada suatu kesimpulan haruslah logis. Hal ini berarti hubungan bagian-

bagian dalam kalimat, hubungan kalimat dengan kalimat harus logis dan 

berhubungan dengan pokok pembicaraan. 

 

h. Penguasaan Topik 

Pembicaraan formal selalu menuntut persiapan. Tujuannya tidak lain supaya topik 

yang dipilih betul-betul dikuasai. Penguasaan topik yang baik akan menumbuhkan 

keberanian dan kelancaran. Jadi, penguasaan topik ini sangat penting, bahkan 

merupakan faktor utama dalam berbicara. 

 

Berdasarkan faktor-faktor yang menunjang keefektifan berbicara yang terbagi 

menjadi faktor kebahasaan dan nonkebahasaan, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran berbicara teks negosiasi meliputi faktor kebahasaan ketepatan 

ucapan, penempatan tekanan, nada, sendi dan durasi yang sesuai, pilihan kata 

(diksi), dan ketepatan sasaran pembicaraan saat bernegosiasi. Untuk faktor 

nonkebahasaan meliputi sikap, pandangan, menghargai orang lain, gerak-gerik, 
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kenyaringan suara, kelancaran, relevansi, dan penguasaan topik harus ditanamkan 

lebih dulu kepada pembicara, agar proses negosiasi berjalan lancar dan sesuai apa 

dengan yang diinginkan. 

 

2.7 Hakikat Negosiasi 

Bahasa memiliki fungsi untuk menyampaikan maksud tertentu. Seni bernegosiasi 

pada pembelajaran memberikan manfaat yang besar dalam berkomunikasi di 

masyarakat yaitu saat berunding dengan seseorang atau kelompok.  Negosiasi bisa 

terjadi di mana saja dan kapan saja. Negosiasi merupakan suatu proses saat dua 

pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang 

berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi.  

 

Negosiasi menurut Sucipto, dkk. (2013: 30) menjelaskan negosiasi merupakan 

bentuk interaksi sosial yang berfungsi mencapai kesepakatan di antara pihak yang 

mempunyai kepentingan berbeda. Hatikah, dkk. (2013:131) menjelaskan bahwa 

negosiasi adalah proses tawar menawar  dengan jalan berunding guna mencapai 

kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi). Sejalan 

dengan pendapat para ahli tersebut, Maryanto, dkk. (2013: 134) mengemukakan 

hakikat negosiasi adalah  bentuk interaksi sosial yang berfungsi  untuk mencari 

penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang memiliki perbedaan 

kepentingan. 

 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa 

negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi mencapai kesepakatan 

bersama yang memiliki kepentingan berbeda. Pada pembelajaran berbicara 

melalui teks negosiasi inilah keterampilan siswa ditunjukkan, karena untuk 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian
http://id.wikipedia.org/wiki/Kompetisi
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mencapai kesepakatan yang diinginkan ditentukan oleh kesanggupan berbicara 

dihadapan orang lain. 

 

2.7.1 Komunikasi Verbal dan Nonverbal 

Komunikasi yang berjalan dengan baik dalam negosiasi akan berujung pada 

kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut diharapkan saling menguntungkan 

kedua pihak. Keberhasilan dalam berkomunikasi dapat menentukan keberhasilan 

dalam negosiasi. Pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan berupa 

bahasa verbal dan bahasa nonverbal.  

 

Bahasa verbal adalah bahasa yang disampaikan secara lisan dengan bahasa 

tertentu, misalnya bahasa Indonesia. Sementara itu, bahasa nonverbal adalah 

bahasa nonlisan yang menyertai bahasa lisan, misalnya anggukan kepala. 

Anggukan kepala dapat diartikan sebagai tanda setuju atau memahami sesuatu. 

Bahasa verbal dipengaruhi oleh budaya setempat. Cara orang Indonesia menyapa 

orang lain berbeda dengan cara orang Inggris. Bahasa nonverbal merupakan 

ungkapan-ungkapan di luar bahasa verbal. Ungkapan-ungkapan tersebut 

ditunjukkan melalui bahasa tubuh. Bahasa nonverbal  juga dapat ditunjukkan 

dengan gambar tertentu. Bahasa nonverbal berupa gambar dapat ditemui di 

pinggir jalan sebagai rambu lalu lintas (Sucipto, dkk., 2013: 31). 

 

Berkomunikasi sama seperti halnya berbicara, yaitu proses menyampaikan info 

dari pihak satu ke pihak yang lain secara lisan dan bahasa isyarat. Dalam hal ini, 

pembelajaran berbicara menggunakan bahasa lisan bukan bahasa isyarat, karena 

dengan bahasa lisan proses negosiasi dapat berlangsung dengan baik. 
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2.7.2 Tujuan Negosiasi 

Maryanto, dkk. (2013: 235) menjelaskan tujuan negosiasi adalah untuk 

mengurangi perbedaan posisi setiap pihak. Mereka mencari untuk menemukan 

butir-butir yang sama sehingga akhirnya kesepakatan dapat dibuat dan diterima 

bersama.  Sebelum negosiasi dilakukan, perlu ditetapkan orang-orang yang 

menjadi wakil dari setiap pihak. Selain itu, bentuk atau struktur interaksi yang 

direncanakan  perlu disepakati, misalnya dialog langsung atau mediasi. 

 

Berdasarkan tujuan negosiasi penulis simpulkan bahwa dengan pembelajaran 

berbicara melaui teks negosiasi ini tentunya bermanfaat bagi siswa dalam 

melaksanakan negosiasi di lingkungan masyarakat, karena negosiasi memiliki 

tujuan mengurangi perbedaan posisi setiap pihak sehingga mencapai kesepakatan 

yang diinginkan.  

 

2.7.3  Kriteria Negosiasi 

Negosiasi merupakan cara tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Maryanto 

dkk., (2013: 135) menegaskan serangkaian tindakan dilakuan agar negosisasi 

berjalan lancar. 

1. Mengajak untuk membuat kesepakatan 

2. Memberikan alasan mengapa harus ada kesepakatan 

3. Membandingan beberapa pilihan 

4. Memperjelas dan menguji pandangan yang dikemukakan 

5. Mengevaluasi kekuatan dan komitmen bersama 

6. Menetapkan dan menegaskan kembali tujuan negosisasi 
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Sejalan dengan pendapat tersebut Sucipto, dkk. (2013: 32) terdapat lima kreiteria 

negosiasi  

1. Ada pihak-pihak yang terlibat 

2. Ada tujuan yang hendak dicapai setiap pihak 

3. Ada permasalahan yang dibahas 

4. Ada proses tawar-menawar 

5. Ada harapan mencapai kesepakatan 

 

Berdasarkan bentuk kriteria yang dipaparkan disimpulkan bahwa yang menjadi 

dasar penilaian bernegosiasi adalah terjadinya proses tawar menawar dan 

pencapaian kesepakatan. Untuk mencapai kesepakatan tersebut negosiator harus 

menyelesaikan permasalahan lebih dulu dengan menggunakan trik-trik yang benar 

agar lawan negosiator mengikuti kesepakan yang dijalankan. 

 

2.7.4  Negosiasi Lisan dan Tulis 

Negosiasi dilakukan secara santun. Santun berarti halus dan baik dalam  

berbahasa dan bertingkah laku. Orang yang melakukan negosiasi disebut 

negosiator. Sebagai negosiator harus memiliki perilaku yang santun. Meskipun 

negosiator terlibat konflik lawan negosiasunya, kesantunan harus tetap dijaga. 

Kesantunan dapat mengatasi konflik sehingga menghasilkan solusi. Sucipto, dkk. 

(2013: 33--51) menjelaskan negosiasi dibagi menjadi dua yaitu negosiasi lisan dan 

tulis. 

 

1. Negosisasi Lisan 

Negosiasi lisan mengutamakan kemampuan negosiator dalam berbicara. Berbicara 

saat bernegosiasi membutuhkan kemampuan khusus. Kemampuan tersebut dapat 
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dilatih, karena penagalaman dalam bernegosiasi merupakan guru yang baik untuk 

mengembangkan kemampuan tersebut. Selain praktik negosiasi, calon negosiator 

handal juga perlu membaca materi-materi tentang negosiasi. 

 

a. Teknik Berbicara 

Dalam pergaulan sehari-hari berbicara merupakan aktivitas yang rutin 

dilaksanakan. Namun berbicara dalam negosiasi membutuhkan teknik tertentu. 

Teknik tersebut diwujudkan dalam keterampilan mengolah kata. Teknik tersebut 

antara lain berbicara efektif, prasyarat organis, dan prasyarat bahasa. 

 

1) Keterampilan Berbicara 

Berbicara efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam diri seseorang, 

baik fisik maupun nonfisik. Secara fisik faktor internal berupa kelengkapan organ 

bicara, seperti pita suara, lidah, bibir, dan gigi, secara nonfisik faktor internal 

berupa karakter, bakat dan pola pikir. Faktor internal merupakan modal dasar 

dalam berbicara. 

 

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor di luar diri seseorang. Faktor eksternal 

dapat berupa pendidikan dan lingkungan pergaulan. Dibandingkan dengan orang 

yang tidak berpendidikan, orang yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki 

keterampilan berbicara lebih baik. 

 

2) Berbicara Efektif 

Dalam negosiasi, waktu merupakan sesuatu yang sangat penting. Negosiator harus 

memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, negosiator harus 
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berbicara secara efektif. Saat menyamaikan argumen, negosiator memperhatikan 

bagian-bagian tuturan yaitu pembuka, isi, penutup. dipengaruhi oleh beberapa 

bagian antara lain pembuka, isi, penutup. 

 

Bagian pembuka merupakan bagian yang mengawali pembicaraan. Pembuka 

merupakan bagian pendahuluan untuk menyampaikan topik yang akan 

disampaikan. Negosiator dianggap tergesa-gesa jika langsung memasuki bagian 

isi. Bagian pembuka ini merupakan pengantar sebelum memasuki isi 

pembicaraan. 

 

Bagian isi adalah bagian yang dapat negosiator kemukakan langsung ke isi 

pembicaraannya setelah melalui bagian pembuka. Dalam menyampaikan isi 

pembicaraan, negosiator juga harus memperhatikan keefektian tuturannya. 

Negosiator menyampaikan topik demi topik secara fokus. Topik yang berkaitan 

dengan negosiasi tidak perlu disampaikan.  

 

Bagian penutup berfungsi sebagai antiklimaks. Bagian ini merupakan pertanda 

bahwa lawan negosiasi akan mendapatkan giliran bicara. Bagian penutup 

merupakan bagian kesimpulan dari inti pembicaraan. 

 

3) Prasyarat Organis 

Saat berbicara negosiator harus mengatur beberapa unsur, seperti napas panjang, 

suara dan gerakan tubuh.  Pengaturan tersebut akan memengaruhi sikap lawan 

negosiasi. Negosiator akan dipandang tidak percaya diri jika tidak dapat mengatur 

unsur-unsur tersebut. 
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Unsur yang pertama adalah pengaturan napas. Untuk berbicara dalam kalimat 

panjang dan cepat membutuhkan napas panjang. Negosiator yang tidak pandai 

mengatur napas akan terengah-engah setelah berbicara. 

 

Unsur kedua adalah pengaturan suara. Negosiator harus dapat mengatur dengan 

baik suara. Negosiator dengan suara yang selalu datar dianggap kurang 

bersemangat oleh lawan negosiasi. Negosiator harus tahu saat yang tepat 

menaikan dan menurunkan intonasi suaranya serta membuat penekanan tertentu. 

Kecepatan berbicara juga diatur agar tidak terkesan terburu-buru. Setelah itu, 

volume suara juga disesuaikan dengan situasi. 

 

Unsur ketiga adalah pengaturan tubuh. Gerakan tubuh merupakan bagian dari 

komunikasi. Gerakan tubuh misalnya, gerakan tangan, ekspresi wajah juga harus 

diatur. Ekspresi wajah dapat menunjukkan suasana hati negosiator. Lawan 

negosiator dapat mengetahui kegugupan negosiator dari ekspresi wajah. Oleh 

karena itu, sikap tubuh negosiator harus tampak tenang. Jika negosiator terlalu 

banyak bergerak lawan negosiator akan menganggap negosiator tersebut sedang 

gugup atau gelisah. 

 

4) Prasyarat Bahasa 

Agar perkataan negosiator mudah untuk dipahami, negosiator perlu 

memperhatikan aspek dinamika berbicara seperti ritme, diksi, dan susunan 

kailmat. 

 

Dinamika bicara merupakan pengaturan yang harus diketahui negosiator pada saat 

bernegosiasi untuk memperkuat resonansi suaranya. Artikulasinya pun harus jelas 
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agar lawan negosiasinya dapat mendengarnya. Selain itu, tempo perkataan dapat 

diperlambat atau dipercepat. Sedangkan ritme disebut juga irama. Tanpa irama, 

perkataan negosiator terdengar membosankan. Ritme juga dapat digunakan untuk 

memberikan efek humor. Selain itu, ritme dapat juga menjadi ciri khas negosiator. 

 

Negosiator harus pandai memilih diksi. Kesalahan diksi dapat mengaburkan 

maksud tuturan. Oleh  karena itu, negosiator harus memiliki perbendaharaan kata. 

Susunan kalimat sederhana lebih mudah dipahami daripada kalimat panjang. 

Negosiator yang menggunakan kalimat sangat panjang dapat membingungkan 

lawan negosiasi karena tidak dapat memahami maksud negosiator. 

 

b. Trik Negosiasi 

 

Agar negosiasi dapat berjalan sesuai rencana, beberapa tindakan yang dapat 

dilakukan oleh negosiator. 

1) Membuat suasana menjadi santai, contohnya negosiator membuat susasana 

menjadi nyaman dan  tidak kaku. 

 

2) Melakukan kontak mata dengan lawan negosiasi, contohnya  negosiator 

menatap lawan negosiasi harus hati-hati, tidak berlebihan ekspresi dan 

pandangan mata yang dilakukan. 

 

3) Berbicara secara santun, contohnya negosiator berhati-hati dalam berbicara, 

tidak berkata kasar, tidak terlalu cepat saat berbicara sehingga tidak 

menyinggung perasaan lawan negosiator. 
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4) Menggunakan tuturan transisi untuk beralih topik, contohnya pembicara harus 

pandai mengatur dan mengalihkan topik sesuai dengan sub-sub topik yang 

dibahas dengan menstabilkan gaya berbicara yang tepat.  

 

5) Mengambil kesimpulan secara tepat, contohnya negosiator menutup dan 

menyimpulkan pembicaraan dengan meyakinkan lawan negosiasi bahwa 

kesepakatan ini saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. 

 

c. Aspek-aspek yang Perlu Diperhatikan oleh Negosiator 

Sebelum dan ketika negosiasi berlangsung, beberapa aspek sebaiknya 

diperhatikan negosiator yaitu aspek penampilan, sikap, bicara, wawasan, dan 

bahasa.. 

 

1) Penampilan 

Negosiator harus berpenampilan sopan. Penampilan yang tidak sopan akan dinilai 

negatif oleh lawan negosiasi. Akibatnya, penilaian tersebut berpengaruh terhadap 

keputusan-keputusan lawan negosiasi. 

 

2) Sikap 

Negosiator harus bersifat santun. Sikap tersebut berfungsi untuk menciptakan 

suasana bersahabat. Sikap tersebut dapat mengurangi rasa saling curiga 

antarnegosiator. 

 

3) Bicara 

Negosiator harus mampu berbicara dengan lancar. Selain itu juga negosiator harus 

pandai menggunakan kata penghubung. Penggunakan kata penghubung secara 

tidak tepat akan mengubah makna kalimat. Negositor juga dituntut pandai 
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menggunakan kalimat efektif. Kecakapan tersebut berguna untuk mengefektifkan 

waktu negosiasi. 

 

4) Wawasan 

Negosiator wajib memiliki wawasan luas. Wawasan tersebut dapat membantunya 

mencari solusi-solusi. Salah satu cara meningkatkan wawasan negosiator adalah 

membaca banyak buku. 

 

5) Bahasa 

Negosiator harus mampu menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Penggunaan bahasa Inggris juga dibutuhkan. Penguasaan bahasa Inggris dapat 

menambah nilai plus negosiator. Jika negosiator bernegosiasi dengan orang asing, 

penguasaan bahasa Inggris dapat membantunya. Namun negosiator dapat 

menggunakan jasa penerjemah jika belum menguasai bahasa Inggris. 

 

d. Pendapat dan Komentar 

Dalam negosiasi, negosiator harus aktif, baik dalam menyampaikan pendapat 

maupun memberi komentar. Negosiator harus melakukannya secara santun. Oleh 

karena itu, beberapa aspek berikut perlu diperhatikan. 

1) Pendapat atau komentar disampaikan secara padat dan tersusun dengan baik. 

2) Pendapat dan komentar terarah kepada sasaran diinginkan 

3) Pendapat dan komentar menggunakan kata-kata tepat dan sederhana. 

4) Pendapat dan komentar menggunakan kalimat komunikatif dan mudah 

dipahami. 

5) Pendapat dan komentar menggunakan alasan logis dan objektif. 
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6) Pendapat dan komentar menggunakan bahasa santun agar tidak menyinggung 

perasaan orag lain. 

 

e. Kesantunan Bernegosiasi 

Sopan santun merupakan perilaku penting dalam negosiasi. Sopan santun 

merupakan satu strategi untuk memenangi negosiasi.  Berikut beberapa perilaku 

yang dinilai satu dalam bernegosiasi. 

 

1) Sabar  

Negosiator harus sabar menunggu giliran berbicara. Sikap memotong 

pembicaraan lawan negosiasi dianggap tidak sopan. Kesabaran dapat diwujudkan 

menahan diri dalam menghadapi konflik negosiasi. Negosiator yang emosional 

cenderung memiliki banyak kelemahan-kelemahan tersebut. 

 

2) Tidak Memperlihatkan Rasa Jemu 

Kesepakatan yang tidak kunjung tercapai dapat mengakibatkan rasa jemu. Jika 

rasa jemu ini dirasakan negosiator, sebaiknya ia tidak memperlihatkannya kepada 

lawan negosiasi. Lawan negosiasi akan tersinggung jika mengetahui perasaan 

tersebut. Akibatnya kesepakatan gagal tercapai. 

 

3) Tidak Berbicara Terus-menerus 

Berbicara secara terus-menerus merupakan sikap tidak santun. Negosiator harus 

memberi lawan negosisasi kesempatan berbicara. Negosiator yang berbicara terus-

menerus dianggap berusaha mendominasi negosiasi. Akibatnya, lawan negosiasi 

akan kesulitan dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya. 
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4) Tidak Membicarakan Diri Sendiri 

Negosiator membicarakan diri sendiri secukupnya saat perkenalan. Negosiator 

yang gemar membicarakan diri sendiri dianggap sombong. Sikap tersebut juga 

dianggap sebagai strategi negatif oleh lawan negosiasi. 

 

5) Tidak Membicarakan Keburukan Negosiasi 

Membicarakan keburukan negosiasi akan dianggap sebagai tindakan serangan. 

Tindakan tersebut bertolak belakang dengan penciptaan suasana santun dan 

harmonis dalam negosiasi. Tindakan tersebut juga dianggap sebagai strategi 

negatif. 

 

6) Tidak Menggunakan Bahasa Daerah 

Dalam negosiasi formal, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. 

Penggunaan bahasa daerah merupakan tindakan yang tidak sopan apalagi lawan 

negosiasi tidak memahaminya. Lawan negosiasi beranggapan bahwa ia sedang 

diumpat dengan kata-kata tidak pantas. 

 

7) Fokus terhadap Topik Penting 

Negosiasi harus dilaksanakan secara efektif. Waktu merupakan aspek berharga 

yang harus diperhatikan. Agar negosiasi berjalan efektif, negosiator harus 

membicarakan topik-topik penting saja. Topik yang tidak berkaitan dengan tema 

negosiasi harus dihindari. 

 

8) Tidak Merasa Paling Benar 

Negosiasi meruapakan proses penyatuan gagasan untuk mecapai kesepakatan. 

Sikap merasa diri paling benar justru menghambat tercapainya kesepakatan. Sikap 
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ini pun dianggap tidak santun karena pendapat lawan negosiasi selalu dianggap 

salah. 

 

f. Pujian dalam Negosiasi 

Pada dasarnya semua orang senang dipuji. Namun, pujian dapat disalahartikan 

jika dilakukan secara tidak tepat. Oleh karena itu, negosiator perlu memperhatikan 

tindakan-tindakan berikut ketika memuji lawan negosiasinya. 

1) Menggunakan kata-kata sopan 

2) Menghindari kata-kata yang dapat menyinggung perasaan 

3) Memberikan alasan pujian 

4) Tidak berlebihan dalam memuji 

 

g. Negosiasi Melalui Telepon 

Negosiasi dapat pula dilakukan melalui telepon. Negosiasi ini tergolong negosiasi 

formal. Seorang siswa yang ingin berbisnis dapat menghubungi teman sekaligus 

rekan bisnisnya melalui telepon. Negosiasi melaui telpon dapat dilakukan jika 

kedua pihak sudah saling mengenal dengan baik. Agar negosiasi telepon tetap 

berjalan secara santun, perhatikan perilaku-perilaku berikut. 

1) Mengucapkan salam pembuka. 

2) Menggunakan kata-kata yang padat. 

3) Memperhatikan giliran berbicara. 

4) Menggunakan intonasi suara dengan jelas. 

5) Dengan sopan meminta lawan bicara mengulang tuturannya jika tidak jelas. 

6) Tidak berbicara terlalu keras. 

7) Mengucapkan salam penutup. 
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h. Proses Negosiasi 

Rangkaian proses negosiasi dilaksanakan melalui beberapa aspek, aspek tersebut 

adalah persiapan negosiasi dan pelaksanaan negosiasi. 

 

1) Persiapan Negosiasi 

Negosiator yang melakukan persiapan dengan baik akan  memiliki kepercayaan 

tinggi. Persiapan yang dilakukan  meliputi aspek-aspek yang besifat teknis dan 

nonteknis. Aspek-aspek yang bersifat teknis terkait dengan materi yang akan 

dinegosiasikan. Aspek-aspek yang bersiafat nonteknis  terkait persiapan mental 

dalam menghadapi negoasiasi. Persiapan teknis penting, karena akan berpengaruh 

terhadap kesepakatan-kesepakatan yang terjadi.  Beberapa persiapan teknis perlu 

dilakukan nagosiator, diantaranya menelaah tujuan, menelaah masalah, 

mengumpulkan informasi,  mempersiapkan diri menghadapi konflik, dan rencana 

pascapersepakatan. 

 

Unsur teknis yang pertama adalah negoasitor merumuskan tujuannya dalam 

bentuk rincian. Negosiator mempersiapkan cara-cara untuk mencapai  tujuan 

tersebut lalu mempersiapkan kemungkinan untuk mengorbankan sesuatu demi 

mencapai tujuannya. Sebagai contoh negosiator memberi sesuatu kepada lawan 

negosiasinya agar tujuannya tercapai. 

 

Unsur kedua negosiator harus mempelajari permaslaahan yang akan 

dinegosiasikan. Negosiator perlu memikirkan strategi untuk menjabarkan 

permasalahan. Negosiator juga memperkirakan cara pandang pihak lain terhadap 

permasalahan tersebut. Negosiator juga memperkirakan strategi yang digunakan 
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oleh pihak lawan. Kemudian, negosiator membandingkan cara pandangannya dan 

cara pandang pihak lawan terhadap permasalahan tersebut. 

 

Unsur ketiga dalam persiapan negosiasi adalah mengumpulkan informasi. 

Negosiator mencari informasi tentang orang-orang yang terlibat sebagai pihak 

lawan, dengan memperhitungkan kelihaian dan kelemahan pihak lawan. 

Negosiator juga harus mengetahui kekutannya sendiri dalam berorganisasi. 

Langkah ini dilakukan agar negosiator dapat memaksimalkan kemampuannya saat 

bernegosiasi. 

 

Unsur keempat persiapan negosiasi adalah persiapan dalam menghadapi konflik. 

Negosiator harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat menjadi 

konflik. Negosiator pun perlu mempersiapkan solusi konflik jika benar-benar 

terjadi. Negosiator mengantisipasi perkiraan solusi dari pihak lawan tersebut.  

Solusi-solusi tersebut akan dikompromikan bersama. 

 

Selanjutnya, unsur terakhir adalah rencana pascapersepakatan. Setelah 

kesepakatan tercapai, negosiator memikirkan tindak lanjut yang dapat 

dilaksanakan. Tindak lanjut tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang 

telah dibuat. Negosiator juga harus berpikir agar tindak lanjut tersebut kelak tidak 

merugikannya. 

 

2) Pelaksanaaan Negosiasi 

Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan negosiasi, tahapan tersebut antara 

lain pembuka, negosiasi, dan penutup. Tahapan tersebut dilakukan agar negosiasi 

berlangsung dengan tertib dan lancar. 
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Tahap yang pertama adalah pembuka. Sebelum negosiasi dimulai, para negosiator 

memperkenalkan diri. Perkenalan diri tersebut berfungsi untuk menciptakan 

suasanan bersahabat antarorganisasi. Kesempatan  ini juga dapat digunakan untuk 

menjajaki lawan negosiasi. Selain itu kesempatan ini juga bermanfaat untuk 

meningkatkan kepercayaan diri negosiator. 

 

Tahap kedua adalah proses negosiasi. Proses negosiasi dimulai dengan 

menjelaskan tujuan negosiasi. Proses ini dilakukan agar negosiator dapat 

memahami tujuan lawan negosiasi dan sebaliknya. Jika tujuan telah dijabarkan, 

pihak negosiasi akan saling berunding hingga mencapai tujuan akhir, yaitu 

kesepakatan. 

 

Setelah tujuan dijabarkan, para negosiator  akan tawar-menawar.  Dalam tawar-

menawar tersebut, para negosiator akan saling beradu argumen. Negosiator  harus 

menjalankan  negosiasinya sesuai dengan persiapan-persiapan yang telah 

dilakukan. Negosiator tidak boleh melupakan strategi-startegi yang telah 

dipersiapkan. 

 

Untuk menerangkan startegi-strategi yang telah dipersiapkan, negosiator harus 

mendengarkan pihak lawan. Negosiator memahami dengan sungguh-sungguh 

keinginan lawan negosiasinya. Dengan demikian, negosiator dapat menyusun 

argumen yang tepat untuk menaggapinya.  

 

Dalam suatu negosiasi, konflik sering tidak terelakan. Penyebabnya adalah 

benturan  kepentingan antarnegosiator. Negosiator mampu mengelola konflik 
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tersebut agar tidak semakin meruncing. Jika konflik tidak dapat diatasi oleh para 

negosiator, tidak ada kesepakatan yang dihasilkan. 

 

Agar konflik yang terjadi tidak semakin meruncing, setiap negosiator saling 

memberi alternatif. Pemberian alternatif kepada lawan negosiasi juga 

mempertimbangkan kepentingan sendiri. Negosiator yang terlalu baik 

memperdulikan kepentingan lawan dan menomorduakan kepentingan sendiri akan 

rugi. Jika tindakan tersebut terjadi, kesepakatan akan lebih menguntungkan pihak 

lawan.  

 

Agar alternatif dapat menguntungkan  kedua pihak, negosiator harus melihat 

permasalahan dari sisi berbeda. Para negosiator harus menyadari bahwa tidak 

semua keinginanannya akan terpenuhi. Oleh karena itu, negosiator harus bersedia 

berbagi keinginan dengan lawan negosiasinya demi mencapai kesepakatan. Selain 

itu, negosiator juga harus menunjukkan perilaku jujur, disiplin, peduli, dan santun 

dalam menggunakan bahasa Indonesia. 

 

Rancangan kesepakatan sebaiknya dibuat secara terperinci dengan bahasa baik 

dan benar. Rincian ini penting  agar tidak terjadi perbedaan tafsir  terhadap butir-

butir kesepakatan  oleh kedua pihak. Selain itu, penggunaan bahasa yang baik dan 

benar merupakan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah 

menganugerahkan bahasa Indonesia kepada masyarakat Indonesia.  

 

Rancangan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak merupakan 

tujuan akhir negosiasi. Selanjutnya para negosiator harus menindaklanjuti 

kesepakatan tersebut dalam tindakan nyata. Saat negosiasi sedang berlangsung, 
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terdapat beberapa tindakan yang perlu diperhatikan oleh negosiator. Pertama, 

negosiator harus mampu membedakan  antara persoalan pribadi  dan persoalan 

negosiasi. Kedua, negosiator berusaha menjaga kepercayaan lawan negosiasi. 

Ketiga, negosiator memperlihatkan bahasa nonverbal yang positif, misalnya 

tatapan mata, gerak tubuh dan penampilan. 

 

Proses terakhir dalam bernegosiasi adalah proses penutup. Negosiasi yang sukses 

akan berakhir dengan kesepakatan. Kesepakatan hendaknya ditulis dalam butir-

butir yang jelas. Kesepakatan ini akan memudahkan tindak lanjut yang akan 

dilaksanakan. Namun, jika negosiasi tidak berakhir dengan kesepakatan, 

negosiator harus berbesar jiwa. Sebaiknya negosiasi diawali dan diakhiri dengan 

proses yang baik. Para negosiator  tetap bersikap positif  dan tidak saling 

bermusuhan. 

 

2. Negosiasi Tulis 

Proposal merupakan rancangan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan. 

Berbagai kegiatan dapat dirancang melalui proposal. Kegiatan-kegiatan tersebut 

membutuhkan anggaran dana agar dapat terlaksana. Dana berasal dari pihak 

penyelenggara dan kerja sama dengan pihak lain. Proposal merupakan bentuk 

negosiasi tulis. Dalam proposal ditulis perincian kegiatan. Berdasarkan proposal 

tersebut, pihak lawan negosiasi akan memutuskan sikap mereka. Mereka akan 

menyetujuinya jika kerja sama tersebut dianggap menguntungkan pihaknya.  

 

Tedapat beberapa bagian dalam proposal kegiatan diantaranya proposal kegiatan, 

halaman judul, latar belakang, tujuan kegiatan, tema dan nama kegiatan, jenis 
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kegiatan, peserta, penyelenggara, susunan acara, susunan panitia, rencana 

anggaran, dan penutup. 

 

Negosiasi tulis merupakan jenis negosiasi menggunakan media tulis. Selain 

proposal, negosiasi tulis juga berupa surat resmi. Namun, tidak semua surat resmi 

dikategorikan negosiasi tulis. Surat resmi memiliki beberapa fungsi sebagai 

berikut. 

 

Sarana komunikasi yang efektif, praktis dan ekonomis. 

a) Sebagai wakil pembuat surat kepada penerima surat. 

b) Dijadikan bukti yang berkekuatan hukum. 

c) Dijadikan sumber data atau petunjuk yang dapat ditindaklanjuti. 

d) Dijadikan jaminan, misalnya jaminan keamanan dalam surat jalan. 

e) Dijadikan bukti ikatan antar dua pihak, mislnya kontrak. 

 

Bagian-bagian surat resmi yaitu kepala surat, tempat dan tanggal surat, nomor 

surat, lampiran, hal atau perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam 

penutup, nama pengirim dan tanda tangan, tembusan dan inisal. Jenis-jenis surat 

resmi terbagi menjadi sua yaitu surat perjanjian dan surat niaga 

 

Berdasarkan pemaparan tantang bentuk negosiasi lisan dan tulisan dapat 

disimpulkan bahwa negosiasi lisan dan tulisan sama pentingnya dalam 

pembelajaran berbicara melalui tek negosiasi ini. Negosiasi lisan harus dilakukan 

sesuai dengan keterampilan berbicara yang efektif untuk memperkuat 

pembicaraan yang disampaikan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Negosiasi 
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tulisan dilakukan dalam bentuk tulisan. Semua kegiatan dituliskan secara rinci 

sehingga hasilnya tetap untuk mencapai kesepakatan dan keuntungan bersama. 

 

2.7.5 Macam-macam Negosiasi 

Sucipto, dkk. (2013: 53-54) mengemukakan macam-macam negosiasi terdiri dari 

tiga hal yaitu negosiasi berdasarkan situasi, negosiasi berdasarkan jumlah 

negosiatornya, dan negosiasi berdasarkan untung dan rugi. 

 

1. Negosiasi Berdasarkan Situasi 

Negosiasi berdasarkan situasi dibedakan menjadi dua, yaitu negosiasi formal dan 

informal. 

a. Negosiasi Formal 

Negosiasi formal merupakan negosiasi yang terjadi dalam situasi formal. Ciri-ciri 

negosiasi formal adalah adanya perjanjian atau hitam di atas putih yang sah secara 

hukum. Berdasarkan  perjanjian tersebut, kedua belah pihak dilindungi oleh 

hukum. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati 

dapat diperkarakan ke ranah hukum. Contoh negosiasi kerja sama antardua 

perusahaan. 

 

b. Negosiasi Informal 

Negosiasi informal bisa terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering 

bernegosiasi. Negosiasi dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa 

saja, misalnya negosiasi antara ayah dan anak. Sebagai contoh, seorang anak 

dilarang ayahnya bermain sepak bola karena nilai rapotrnya buruk. Si anak 

meminta kepada ayahnya agar diizinkan kembali bermain sepak bola. Si anak 

menjelaskan argumentasinya. Pada awalnya sang ayah tetap tidak 
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membolehkannya. Namun kesepakatan dicapai. Si anak boleh bermain bola 

kembali dengan beberapa syarat yang diajukan sang ayah. Negoasiasi ini tidak 

membutuhkan perjanjian khusus yang melibatkan hukum. 

 

2. Negosiasi Berdasarkan Jumlah Negosiator 

Berdasarkan jumlah negosiatornya, negosiasi dibedakan menjadi negosiasi tanpa 

pihak penengah dan negosiasi dengan pihak penengah. 

 

a. Negosiasi tanpa Pihak Penengah 

Negosiasi tanpa pihak penengah dilakukan oleh dua begosiator atau lebih. Salah 

satu contoh negosiasi ini adalah negosiasi antara perwakilan ketua OSIS dan 

pihak sponsor, OSIS membutuhkan bantuan dana dari sponsor sehingga kedua 

pihak bernegosiasi. 

 

b. Negosiasi dengan Pihak Penengah 

Negosiasi dengan pihak penengah dilakukan oleh dua negosiator atau lebih 

sebagai pihak penengah. Negosiator saling memberikan argumentasi. Pihak 

penengah bertugas membuat keputusan akhir dalam negosiasi tersebut. Contoh 

negosiasi jenis ini adalah sidang pengadilan. Pihak penggugat dan tergugat adalah 

pihak yang bernegosiasi. Hakim adalah pihak penengah. 

 

3. Negosiasi Berdasarkan Untung dan Rugi 

 

Negosiasi berdasarkan untung dan rugi dibedakan menjadi empat. Empat macam 

negosiasi tersebut adalah kolaborasi, dominasi, akomodasi, dan menghindari 

konflik. 
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a. Negosiasi Kolaborasi 

Dalam negosiasi kolaborasi para negosiator berusaha mencapai kesepakatan 

dengan menggabungkan kepentingan masing-masing. Negosiasi ini disebut juga 

negosiasi win-win.  

 

b. Negosiasi Dominasi 

Dalam negosiasi ini, negosiator mendapatkan keuntungan besar dari kesepakatan 

yang dicapai. Sementara itu, pihak lawan negosiasi mendapatkan keuntungan 

lebih kecil. Negosiasi ini disebut negosiasi win-lose. 

 

c. Negosiasi Akomodasi 

Dalam negosiasi ini, negosiator mendapatkan keuntungan yang sangat kecil 

bahkan mengalami kerugian. Sementara itu, pihak lawan negosiasi mendapatkan 

keuntungan yang sangat besar bahkan memperoleh 100% keuntungan. Kerugian 

ini disebabkan oleh kegagalan negosiator dalam bernegosiasi sehingga ia tidak 

memperoleh keuntungan. Negosiasi ini disebut juga negosiasi lose-wine. 

 

d. Negosiasi Menghindari Konflik  

Dalam negosiasi ini, kedua pihak menghindari konflik yang muncul. Akibatnya, 

kedua pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan konflik. Negosiasi ini disebut 

juga negosiasi lose-lose. 

 

Berdasarkan macam-macam negosiasi yang dipaparkan, disimpulkan bahwa pada 

proses pembelajaran berbicara melalui teks negosiasi  menggunakan negosiasi 

informal dan negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi informal adalah bentuk 

kesepakatan yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Dalam pembelajaran 
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menjelaskan negosiasi terjadi antara pembeli dan penjual di pasar dan negosiasi 

tanpa pihak penengah terjadi antara pihak karyawan dan wakil pimpinan 

perusahaan. Semua bentuk kesepakatan tersebut bersama-sama mencapai hasil 

yang diinginkan.  

 

2.8 RPP dan Penilaian Autentik 

2.8.1 Hakikat RPP 

RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian 

pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam 

standar isi dan dijabarkan dalam silabus (Kunandar, 2011: 262). Permendikbud 

nomor 81A (2013:7) menjelaskan bahwa RPP adalah rencana pembelajaran yang 

dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang 

mengacu pada silabus. RPP mencakup: (1) data sekolah, mata pelajaran, dan 

kelas/semester; (2) perumusan indikator, (3) tujuan pembelajaran; (4) pemilihan 

materi ajar; (5) pemilihan sumber belajar; (6) pemilihan media belajar; (7) model 

pembelajaran; (8) skenario pembelajaran; (9) penilaian. 

RPP dan silabus mempunyai perbedaan, meskipun dalam hal tertentu mempunyai 

persamaan. Silabus memuat hal-hal yang perlu dilakukan siswa untuk 

menuntaskan suatu kompetensi secara utuh, artinya di dalam suatu silabus 

adakalanya beberapa kompetensi yang sejalan akan disatukan sehingga perkiraan 

waktunya belum tahu pasti berapa pertemuan yang akan dilakukan. Sementara itu, 

RPP adalah penggalan-penggalan kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru untuk 

setiap pertemuan. Di dalamnya harus terlibat tindakan apa yang perlu dilakukan 

oleh guru untuk mencapai ketuntasan kompetensi serta tindakan selanjutnya 

setelah pertemuan selesai. 
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Berdasarkan hakikat RPP tersebut, jelas bahwa RPP memuat rencana 

pembelajaran serta mengembangkan secara rinci pada proses pembelajaran, dalam 

hal ini pada pembelajaran berbicara melalui teks negosiasi, peneliti akan melihat 

RPP yang dibuat guru berdasarkan instrumen pembelajaran.  

 

1.8.2 Tujuan dan Fungsi RPP 

Tujuan RPP adalah untuk: (1) mempermudah, memperlancar dan meningkatkan 

hasil proses belajar mengajar; (2) menyusun rencana pembelajaran secara 

profesional, sistematis dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, 

mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai 

kerangka kerja yang logis dan terencana. 

 

RPP berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar (kegiatan pembelajaran) agar lebih terarah dan berjalan secara efektif 

dan efisien. RPP berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, 

rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya bersifat luwes (fleksibel) dan 

memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikannya dengan respons siswa 

dalam proses pembelajaran sesungguhnya. (Kunandar, 2011: 263). 

 

1.8.3 Langkah-langkah Penyusunan RPP 

 

Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP adalah: 

1. mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, 

serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah 

dikembangkan di dalam silabus;  
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2. menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang 

memberikan kecakapan hidup (life skills) sesuai dengan permasalahan dan 

lingkungan sehari-hari;  

3. menggunakan metode dan media yang sesuai, yang mendekatkan siswa dengan 

pengalaman langsung;  

4. penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan 

pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan 

silabus. 

Komponen  penyusunan RPP kurikulum 2013 (dapat dilihat pada Lampiran 12,) 

berdasarkan pada modul pelatihan implementasi kurikulum 2013 mencantumkan   

identitas   RPP,   kompetensi   inti,   kompetensi   dasar,   indikator   pencapaian 

kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, metode 

pembelajaran, media, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. 

Setiap komponen mempunyai arah pengembangan masing-masing, namun semua 

merupakan suatu kesatuan. 

Modul materi pelatihan implementasi kurikulum 2013 SMA/ MA dan SMK/ 

MAK bahasa Indonesia menjelaskan angkah-langkah menyusun suatu rencana 

pelaksanaan pembelajaran meliputi beberapa hal berikut.  

 

1. Identitas Mata Pelajaran  

Identitas mata pelajaran terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, 

materi pokok, tema, subtema,  dan alokasi waktu (jam per-temuan). 
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2. Kompetensi Inti  

Kompetensi inti adalah gambaran mengenai kompetensi utama yang 

dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan psikomotor yang harus 

dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. 

Pada kurikulum 2013, istilah standar kompetensi tidak dikenal lagi. Namun, 

muncul istilah kompetensi inti. Kompetensi dijadikan tolak ukur kemampuan 

yang harus dimiliki seorang siswa untuk tiap kelas melalui pembelajaran. 

Rumusan kompetensi inti menggunakan 4 notasi, keempat notasi itu adalah 

sebagai berikut. 

1) Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi sikap spiritual 

2) Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi sikap sosial 

3) Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi sikap pengetahuan 

4) Kompetensi Inti-1 (KI-4) untuk kompetensi sikap keterampilan 

 

3. Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas 

yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau 

kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai siswa. Kompetensi tersebut 

dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik siswa, kemampuan awal, 

serta ciri dari suatu mata pelajaran. 

 

4. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Pengembangan indikator dilakukan dengan beberapa pertimbangan berikut. 

1) Setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator (lebih dari dua). 
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2) Indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur atau 

diobservasi. 

3) Tingkat kata kerja dalam indikator lebih rendah atau setara dengan kata kerja 

dalam KI maupun KD. 

4) Prinsip pengembangan indikator adalah Urgensi, Kontinuitas, Relevansi dan 

Kontekstual. 

5) Keseluruhan indikator dalam satu KD merupakan tanda-tanda, perilaku, dan 

lain-lain untuk pencapaian kompetensi yang merupakan kemampuan bersikap, 

berpikir, dan bertindak secara konsisten.  

 

5. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD atau diorganisasikan untuk 

setiap pertemuan. Tujuan mengacu pada indikator, paling tidak mengandung dua 

aspek: peserta didik (audience) dan aspek kemampuan (Behavior). 

 

6. Materi Pembelajaran  

Materi pembelajaran yang menunjang pencapaian KD dengan 

mempertimbangkan: 

1) potensi peserta didik;  

2) relevansi dengan karakteristik daerah,  

3) tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta 

didik;  

4) kebermanfaatan bagi peserta didik;  

5) struktur keilmuan; 

6) aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;  
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7) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan  

8) alokasi waktu.  

 

7. Alokasi Waktu 

 

Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif 

dan alokasi waktu mata pelajaran per-minggu dengan mempertimbangkan jumlah 

KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Alokasi 

waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu serata untuk 

menguasai KD yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Oleh karena 

itu, alokasi tersebut dirinci dan disesuaikan lagi di RPP. 

 

8. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran berfungsi untuk mewujudkan suasana pembelajaran dan 

proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi peserta didik serta dari setiap indikator dan kompetensi  yang hendak 

dicapai pada setiap mata pelajaran. 

 

9. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan atau 

menyampaikan pesan atau informasi dari sumber pesan atau informasi ke 

penerima pesan atau informasi disebut media pembelajaran. Jadi dengan adanya 

media peserta didik dapat melihat, membaca, mendengarkan atau ketiganya 

sekaligus dalam menyerap berbagai informasi yang disampaikan oleh 

pengajarnya. Media tersebut dapat berupa alat-alat elektronik, gambar, buku dan 
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sebagainya. Alat pembelajaran adalah benda-benda atau alat-alat yang digunakan 

dalam pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya proses pembelajaran.  

 

10. Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, nara sumber, serta 

lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. 

 

11. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran menurut standar proses yaitu pelaksanaan pembelajaran 

yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Kegiatan pembelajaran dijelaskan sebagai berikut. 

I. Kegiatan Pendahuluan  

1) Orientasi 

Memusatkan perhatian siswa pada materi yang akan dibelajarkan, dengan cara 

menunjukkan benda yang menarik. 

 

2) Apersepsi 

Memberikan persepsi awal kepada siswa tentang materi yang akan dibelajarkan. 

3) Motivasi 

Guru membeikan gambaran manfaat mempelajari materi yang akan diajarkan. 

 

4) Pemberian Acuan 

Berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari. 

a. Acuan dapat berupa penjelasan materi pokok dan uraian materi pelajaran 

secara garis besar. 
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b. Pembagian kelompok belajar. 

c. Penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar (sesuai dengan 

rencana langkah-langkah pembelajaran). 

II. Inti 

1) Proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar. 

 

2) Dilakukan untuk mencapai tujuan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi siswa untuk secara aktif menjadi pencari informasi, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta 

psikologis siswa.  

 

3) Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik 

siswa dan mata pelajaran, yang meliputi proses eksplorasi, elaborasi dan 

konfrimasi. 

 

III. Penutup 

2. Kegiatan guru mengarahkan siswa untuk membuat rangkuman atau simpulan. 

 

3. Pemberian tugas dan memberi arahan tindak lanjut pembelajaran dapat berupa 

kegiatan di luar kelas, di rumah, atau tugas sebagai bagian remidi atau 

pengayaan. 

 

12. Penilaian Hasil Belajar 

1. Definisi Operasional  

Permendikbud nomor 81A  (2013: 22)  menjelaskan bahwa pengertian penilaian 

sama dengan asesmen. Terdapat tiga kegiatan yang perlu didefinisikan, yakni 



108 
 

pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ketiga istilah tersebut memiliki makna yang 

berbeda, walaupun memang saling berkaitan. Pengukuran adalah kegiatan 

membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran. Penilaian 

adalah proses mengumpulkan informasi atu bukti melalui pengukuran, 

menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil 

pengukuran. Evaluasi adalah proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil 

penilaian.  

 

Dalam Kurikulum 2013, kompetensi inti (KI) dirumuskan sebagai berikut:  

1) Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi sikap spiritual 

2) Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi sikap sosial 

3) Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi sikap pengetahuan 

4) Kompetensi Inti-1 (KI-4) untuk kompetensi sikap keterampilan 

 

Untuk setiap materi pokok tertentu terdapat rumusan KD untuk setiap aspek KI. 

Jadi, untuk suatu materi pokok tertentu, muncul 4 KD sebagai berikut:  

a. KD pada KI-1: aspek sikap spiritual (untuk mata pelajaran tertentu bersifat 

generik, artinya berlaku untuk seluruh materi pokok).  

b. KD pada KI-2: aspek sikap sosial (untuk mata pelajaran tertentu bersifat relatif 

generik, namun beberapa materi pokok tertentu ada KD pada KI-3 yang 

berbeda dengan KD lain pada KI-2). 

 

c. KD pada KI-3: aspek pengetahuan  

 

d. KD pada KI-4: aspek keterampilan  
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2. Metode dan Instrumen Penilaian  

Berbagai metode dan instrumen baik formal maupun nonformal digunakan dalam 

penilaian untuk mengumpulkan informasi. Informasi yang dikumpulkan 

menyangkut semua perubahan yang terjadi baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif. Penilaian dapat dilakukan selama pembelajaran berlangsung (penilaian 

proses) dan setelah pembelajaran usai dilaksanakan (penilaian hasil atau produk). 

  

Penilaian informal bisa berupa komentar-komentar guru yang diberikan atau 

diucapkan selama proses pembelajaran. Saat seorang siswa menjawab pertanyaan 

guru, saat seorang siswa atau beberapa siswa mengajukan pertanyaan kepada guru 

atau temannya, atau saat siswa memberikan komentar terhadap jawaban guru atau 

siswa lain, guru telah melakukan penilaian informal terhadap performansi siswa 

tersebut.  

 

Penilaian proses formal, sebaliknya, merupakan suatu teknik pengumpulan 

informasi yang dirancang untuk mengidentifikasi dan merekam pengetahuan dan 

keterampilan siswa. Berbeda dengan penilaian proses informal, penilaian proses 

formal merupakan kegiatan yang disusun dan dilakukan secara sistematis dengan 

tujuan untuk membuat suatu simpulan tentang kemajuan siswa. 

  

3. Prinsip Penilaian 

Penilaian hasil belajar siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 

1) Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan 

yang diukur.  
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2) Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, 

tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.  

 

3) Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik 

karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, 

budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 

  

4) Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang 

tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.  

 

5) Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan 

keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 

  

6) Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup 

semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang 

sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 

 

7) Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan 

mengikuti langkah-langkah baku. 

  

8) Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian 

kompetensi yang ditetapkan. 

 

9) Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi 

teknik, prosedur, maupun hasilnya.  

 

10) Edukatif, berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan 

pendidikan peserta didik  
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Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan RPP yang baik adalah RPP yang 

dibuat oleh guru itu sendiri, karena guru yang paling paham dengan kondisi dan 

situasi siswa di kelas. Pada saat pembelajaran berbicara melalui teks negosiasi, 

RPP yang dilaksanakan dengan baik mempermudah dan meningkatkan hasil 

belajar mengajar. Guru yang mampu menyusun sistematika RPP yang baik akan 

berhasil pada saat proses pembelajaran berbicara melalui teks negosiasi sampai 

dengan proses penilaian yang dilakukan. 

 
2.8.5 Penilaian Autentik 
 
 
Penilaian autentik (authentic assessment) menurut beberapa sumber sebagaimana 

tertulis  dalam materi pelatihan guru implementasi kurikulum 2013 adalah sebagai 

berikut: (1) American Library Association mendefinisikan  sebagai proses 

evaluasi untuk mengukur kinerja, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap peserta didik 

pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran; (2) Newton Public School, 

mengartikan penilaian autentik sebagai penilaian atas produk dan kinerja yang 

berhubungan dengan pengalaman kehidupan nyata peserta didik; dan (3) Wiggins 

mendefinisikan penilaian autentik sebagai upaya pemberian tugas kepada peserta 

didik yang mencerminkan prioritas dan tantangan yang ditemukan dalam 

aktivitas-aktivitas pembelajaran, seperti meneliti, menulis, merevisi dan 

membahas artikel, memberikan analisis oral terhadap peristiwa, berkolaborasi 

dengan antar sesama melalui debat, dan sebagainya.  

 

Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah (scientific 

approach) dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Karena 

penilaian semacam ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta 
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didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, 

dan lain-lain. Penilaian autentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau 

kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka 

yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, penilaian 

autentik sangat relevan dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran di SMA. 

 
1) Jenis-jenis Asesmen Autentik 

Dalam rangka melaksanakan asesmen autentik yang baik, guru harus memahami 

secar jelas tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, guru harus bertanya pada diri 

sendiri, khususnya berkaitan dengan: (1) sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

apa yang akan dinilai; (2) fokus penilaian akan dilakukan, misalnya, berkaitan 

dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan; dan (3) tingkat pengetahuan apa 

yang akan dinilai, seperti penalaran, memori, atau proses. Beberapa jenis asesmen 

autentik disajikan berikut ini. 

 

1. Penilaian Kinerja 

Asesmen autentik sebisa mungkin melibatkan parsisipasi peserta didik, khususnya 

dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya 

dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas 

yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Dengan 

menggunakan informasi ini, guru dapat memberikan umpan balik terhadap kinerja 

peserta didik baik dalam bentuk laporan naratif maupun laporan kelas. Ada 

beberapa cara berbeda untuk merekam hasil penilaian berbasis kinerja: 
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a. Daftar cek (checklist). Digunakan untuk mengetahui muncul atau tidaknya 

unsur-unsur tertentu dari indikator atau sub-indikator yang harus muncul dalam 

sebuah peristiwa atau tindakan. 

 

b. Catatan anekdot/narasi (anecdotal/narative records). Digunakan dengan cara 

guru menulis laporan narasi tentang apa yang dilakukan oleh masing-masing 

siswa selama melakukan tindakan. Dari laporan tersebut, guru dapat 

menentukan seberapa baik siswa memenuhi standar yang ditetapkan. 

 

c. Skala penilaian (rating scale). Biasanya digunakan dengan menggunakan skala 

numerik berikut predikatnya. Misalnya: 5 = baik sekali, 4 = baik, 3 = cukup, 2 

= kurang, 1 = kurang sekali. 

 

d. Memori atau ingatan (memory approach). Digunakan oleh guru dengan cara 

mengamati siswa ketika melakukan sesuatu, dengan tanpa membuat catatan. 

Guru menggunakan informasi dari memorinya untuk menentukan apakah siswa 

sudah berhasil atau belum. Cara seperti tetap ada manfaatnya, namun tidak cukup 

dianjurkan. Penilaian kinerja memerlukan pertimbangan-pertimbangan khusus. 

Pertama, langkah-langkah kinerja harus dilakukan peserta didik untuk 

menunjukkan kinerja yang nyata untuk suatu atau beberapa jenis kompetensi 

tertentu. Kedua, ketepatan dan kelengkapan aspek kinerja yang dinilai. Ketiga, 

kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan oleh peserta didik untuk 

menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Keempat, fokus utama dari kinerja yang 

akan dinilai, khususnya indikator esensial yang akan diamati. Kelima, urutan dari 

kemampuan atau keterampilan peserta didik yang akan diamati. 
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Pengamatan atas kinerja siswa perlu dilakukan dalam berbagai konteks untuk 

menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Untuk menilai keterampilan 

berbahasa siswa, dari aspek keterampilan berbicara, misalnya, guru dapat 

mengobservasinya pada konteks yang, seperti berpidato, berdiskusi, bercerita, dan 

wawancara. Dari sini akan diperoleh keutuhan mengenai keterampilan berbicara 

dimaksud. 

 

Untuk mengamati kinerja siswa dapat menggunakan alat atau instrumen, seperti 

penilaian sikap, observasi perilaku, pertanyaan langsung, atau pertanyaan pribadi. 

Penilaian-diri (self assessment) termasuk dalam rumpun penilaian kinerja. 

Penilaian diri merupakan suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta 

untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses dan tingkat 

pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Teknik 

penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif dan 

psikomotor. 

a. Penilaian ranah sikap. Misalnya, siswa diminta mengungkapkan curahan 

perasaannya terhadap suatu objek tertentu berdasarkan kriteria atau acuan yang 

telah disiapkan. 

 

b. Penilaian ranah keterampilan. Misalnya, siswa diminta untuk menilai 

kecakapan atau keterampilan yang telah dikuasainya oleh dirinya berdasarkan 

kriteria atau acuan yang telah disiapkan. 

c. Penilaian ranah pengetahuan. Misalnya, siswa diminta untuk menilai 

penguasaan pengetahuan dan keterampilan berpikir sebagai hasil belajar dari 
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suatu mata pelajaran tertentu berdasarkan atas kriteria atau acuan yang telah 

disiapkan. 

 

Teknik penilaian diri bermanfaat memiliki beberapa manfaat positif. Pertama, 

menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Kedua, siswa menyadari kekuatan dan 

kelemahan dirinya. Ketiga, mendorong, membiasakan, dan melatih siswa 

berperilaku jujur. Keempat, menumbuhkan semangat untuk maju secara personal. 

 

2. Penilaian Proyek 

Penilaian proyek (project assessment) merupakan kegiatan penilaian terhadap 

tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu 

tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh 

siswa, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, 

analisis, dan penyajian data. Dalam hal ini, penilaian proyek bersentuhan dengan 

aspek pemahaman, mengaplikasikan, penyelidikan, dan lain-lain. Selama 

mengerjakan sebuah proyek pembelajaran, siswa memperoleh kesempatan untuk 

mengaplikasikan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Karena itu, pada 

setiap penilaian proyek, setidaknya ada tiga hal yang memerlukan perhatian 

khusus dari guru. 

 

a. Keterampilan siswa dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, 

mengolah dan menganalisis, memberi makna atas informasi yang diperoleh, 

dan menulis laporan. 

b. Kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh siswa. 
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c. Originalitas atas keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau 

dihasilkan oleh siswa. 

 

Penilaian proyek berfokus pada perencanaan, pengerjaan, dan produk proyek. 

Dalam kaitan ini serial kegiatan yang harus dilakukan oleh guru meliputi 

penyusunan rancangan dan instrumen penilaian, pengumpulan data, analisis data, 

dan penyiapkan laporan. 

 

Penilaian proyek dapat menggunakan instrumen daftar cek, skala penilaian, atau 

narasi. Laporan penilaian dapat dituangkan dalam bentuk poster atau tertulis. 

Produk akhir dari sebuah proyek sangat mungkin memerlukan penilaian khusus. 

Penilaian produk dari sebuah proyek dimaksudkan untuk menilai kualitas dan 

bentuk hasil akhir secara holistik dan analitik. Penilaian produk dimaksud 

meliputi penilaian atas kemampuan siswa menghasilkan produk, seperti makanan, 

pakaian, hasil karyaseni (gambar, lukisan, patung, dan lain-lain), barang-barang 

terbuat dari kayu, kertas,kulit, keramik, karet, plastik, dan karya logam. Penilaian 

secara analitik merujuk padasemua kriteria yang harus dipenuhi untuk 

menghasilkan produk tertentu. Penilaian secara holistik merujuk pada apresiasi 

atau kesan secara keseluruhan atas produk yang dihasilkan. 

 

3. Penilaian Portofolio 

Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang 

menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. 

Penilaian portofolio bisa berawal dari hasil kerja peserta didik secara perorangan 

atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi siswa, dan dievaluasi 

berdasarkan beberapa dimensi. 
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Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada 

kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam 

satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik dari 

proses pembelajaran yang dianggap terbaik, hasil tes (bukan nilai), atau informasi 

lain yang relevan dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dituntut oleh 

topik atau mata pelajaran tertentu. Fokus penilaian portofolio adalah kumpulan 

karya siswa secara individu atau kelompok pada satu periode pembelajaran 

tertentu.  

 

Penilaian terutama dilakukan oleh guru, meski  dilakukan oleh siswa sendiri. 

Melalui penilaian portofolio guru akan mengetahui perkembangan atau kemajuan 

belajar siswa. Misalnya, hasil karya mereka dalam menyusun atau membuat 

karangan, puisi, surat, komposisi musik, gambar, foto, lukisan, resensi buku atau 

literatur,laporan penelitian, sinopsis, dan lain-lain. Atas dasar penilaian itu, guru 

dan siswa dapat melakukan perbaikan sesuai dengan tuntutan pembelajaran. 

 

Penilaian portofolio dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah seperti 

berikut. 

a. Guru menjelaskan secara ringkas esensi penilaian portofolio. 

b. Guru bersama siswa menentukan jenis portofolio yang akan dibuat. 

c. Siswa baik sendiri maupun kelompok, mandiri atau di bawah bimbingan guru 

menyusun portofolio pembelajaran. 

d. Guru menghimpun dan menyimpan portofolio siswa pada tempat yang sesuai, 

disertai catatan tanggal pengumpulannya. 

e. Guru menilai portofolio peserta didik dengan kriteria tertentu. 
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f. Jika memungkinkan, guru bersama siswa membahas bersama dokumen 

portofolio yang dihasilkan. 

g. Guru memberi umpan balik kepada peserta didik atas hasil penilaian 

portofolio. 

 

4. Penilaian Tertulis 

Meski konsepsi penilaian autentik muncul dari ketidakpuasan terhadap tes tertulis 

yang lazim dilaksanakan pada era sebelumnya, penilaian tertulis atas hasil 

pembelajaran tetap lazim dilakukan. Tes tertulis terdiri dari memilih atau 

mensuplai jawaban dan uraian. 

 

Memilih jawaban dan mensuplai jawaban terdiri dari pilihan ganda, pilihan benar-

salah, ya-tidak, menjodohkan, dan sebab-akibat. Mensuplai jawaban terdiri dari 

isian atau melengkapi, jawaban singkat atau pendek, dan uraian. Tes tertulis 

berbentuk uraian atau esai menuntut siswa mampu mengingat, memahami, 

mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi,  

 

Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, sistem evaluasi yang digunakan dalam 

pembelajaran harus menyeluruh. Tidak boleh hanya mengukur pencapaian 

kemampuan siswa dalam ranah kognitif (penguasaan materi pelajaran), melainkan 

juga pencapaian kemampuan siswa dalam ranah psikomotorik (mengaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari), dan pencapaian siswa dalam ranah afektif (sikap).  

Evaluasi untuk mengukur kemampuan kognitif bias menggunakan soal tertulis, 

evaluasi untuk mengukur kemampuan psikomotorik bisa berdasarkan penilaian 

terhadap produk pembelajaran, dan evaluasi untuk mengukur kemampuan afektif  
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biasanya menggunakan tes wawancara atau pengamatan selama proses 

pembelajaran. 

 

Berdasarkan jenis-jenis penilaian autentik yang telah dipaparkan, pada proses 

pembelajaran berbicara melalui teks negosiasi tidak semua bentuk penilaian 

digunakan. Penilaian yang tepat untuk digunakan pada pembelajaran berbicara 

melalui teks negosiasi adalah penilaian kinerja. Pada pengamatan kinerja siswa 

ditugaskan untuk tampil bernegosiasi sesuai dengan ketentuan tujuan pencapaian 

pembelajaran. Tentu akan diperoleh keutuhan mengenai keterampilan berbicara 

melalui teks negosiasi yang diinginkan. 

 

 
 
 
 


