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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa 

profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan 

berdasarkan standar kompetensi sesuai bidang tugasnya dan pelaksanaan 

pengembangan keprofesian berkelanjutan sepanjang hayat. Kompetensi 

merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan. 

Dari sisi hak, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak 

memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh 

pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Dari sisi kewajiban, 

guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, 

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. 

Profesi guru menjadi profesi yang sangat penting untuk selalu meningkatkan 

kompetensinya, baik dari sisi kompetensi pedagogik maupun kompetensi 

profesional. Peningkatan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, salah satunya dengan mengikuti program guru pembelajar. 

Hal ini sesuai dengan jabatan fungsional guru yang memerlukan penilaian 

dalam angka kredit yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 

Modul diklat Guru Pembelajar ini disusun berdasarkan hasil analisis UKG 

dan dikelompokkan menjadi sepuluh kelompok kompetensi berdasarkan 

pemetaan standar kompetensi guru (SKG) yang tertuang dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Modul ini diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan guru sesuai dengan hasil UKG-nya baik melalui moda 

tatap muka, dalam jaringan (daring), maupun kombinasi. 
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B. Tujuan 

Tujuan penyusunan Modul Guru Pembelajar Bahasa Indonesia SMP 

Kelompok Kompetensi Profesional Cini adalah sebagai berikut. 

1. Anda diharapkan dapat memiliki pemahaman terhadap konsep hakikat 

bahasa, pemerolehan bahasa, dan jenis-jenis pemerolehan bahasa 

dengan baik. 

2. Anda memiliki keterampilan berbahasa: menyimak, membaca,  berbicara, 

dan menulis dengan baik. 

3. Anda dapat meningkatkan pemahaman/ penguasaan terhadap kaidah 

bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. 

 

C. Peta Kompetensi 

Kompetensi yang akan dicapai atau ditingkatkan melalui modul ini mengacu 

pada kompetensi Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 sebagai berikut. 

Kompetensi Profesional  

KOMPETENSI INTI   

(KI) 

KOMPETENSI 

GURU MAPEL 

(KG) 

Materi  

20. Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu. 

20.2 Memahami 

tentang 

kedudukan dan 

fungsi bahasa 

Kedudukan dan Fungsi Bahasa 

Indonesia 

20.4 Memiliki 

keterampilan 

berbahasa 

Indonesia 

(Berbicara) 

Keterampilan Berbahasa 

Berbicara: Pidato dan ceramah 

Membaca: Rangkuman, Ringkasan, 

ikhtisar, simpulan 

Menulis: Diari dan Memo 
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D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup modul ini terdiri atas dua kegiatan pembelajaran sebagai 

berikut. 

Kegiatan Pembelajaran 1. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia,  

Kegiatan Pembelajaran 2.  Keterampilan Berbahasa,  

Setiap kegiatan pembelajaran mencakup:A) Tujuan, B) Kompetensi dan 

Indikator Pencapaian Kompetensi, C) Uraian Materi, D) Aktivitas 

Pembelajaran, E) Latihan /Tugas/Kasus, F) Rangkuman, G)Umpan Balik dan 

Tindak Lanjut, H) Pembahasan Latihan/ Tugas /Kasus.  

Sebagai bahan penilaian Modul Guru Pembelajar Bahasa Indonesia SMP 

Kelompok Kompetensi Cini disajikan bahan evaluasi berupa soal pilihan 

ganda. Bagian akhir modul ini terdapat Penutup, Daftar Pustaka, dan 

Glosarium  

 

E. Cara penggunaan modul 

Cara menggunakan Modul Guru Pembelajar Bahasa Indonesia SMP 

Kelompok Kompetensi Cadalah sebagai berikut. 

1. Gunakan modul ini secara berurutan bagian demi bagian dimulai dari 

pengantar, pendahuluan, kegiatan-kegiatan hingga glosarium. 

2. Bacalahpendahuluan modul ini, cermatilah setiap tujuan, peta kompetensi 

dan ruang lingkupnya. 

3. Ikutilah langkah-langkah aktivitas pembelajaran dan model/teknik 

pembelajaran yang digunakan pada setiap kegiatan pembelajaran dalam 

modul ini. 

4. Pada setiap kegiatan pembelajaran pada modul mencakup: A) Tujuan, B) 

Kompetensi dan Indikator Pencapaian Kompetensi, C) Uraian Materi, D) 

Aktivitas Pembelajaran, E) Latihan /Tugas/Kasus, F) Rangkuman, G)

 Umpan Balik dan Tindak Lanjut, H) Pembahasan Latihan/ Tugas /Kasus.  

5. Gunakan LK-LK yang telah disediakan untuk menyelesaikan setiap 

tugas/latihan/studi kasus yang diminta.Melalui kegiatan-kegiatan 
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pembelajaran yang dilakukan, Anda diharapkan dapat menghasilkan 

produk sebagai berikut : 

a. portofolio hasil belajar 

b. rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan PKB Guru. 

c. evaluasi akhir setiap modul 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN  1. 

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA 

 

A.  Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari modul ini, Saudara dapat meningkatkan pemahaman/ 

penguasaan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia.  

 

B.  Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Guru Indikator Pencapaian Kompetensi 

20.3 Memahami 

kedudukan dan 

fungsi, bahasa 

Indonesia. 

20.3.1.Menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia 

20.3.2 Menjelaskan fungsi Bahasa Indonesia 

 

 

C.  Uraian Materi 

Materi pada kegiatan pembelajaran ini adalah kedudukan dan fungsi bahasa. 

1. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia 

Bahasa menunjukkan bangsa, begitu kata peribahasa. Melalui bahasa 

suatu bangsa dapat diukur tingkat peradabannya.  Penggunaan bahasa 

yang sopan dan santun dapat mencerminkan pribadi penuturnya yang 

beradab. Sedemikian pentingnya bahasa. Dinyatakan pula, bahasa 

merupakan tanah air  kedua bagi negara tersebut. Bila suatu negara 

sudah kehilangan tanah airnya karena penjajahan, bencana, atau lainnya, 

namun ia masih memiliki  bahasa negaranya, maka sebenarnya ia masih 

memiliki tanah air keduanya.   
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Demikian pula dengan bahasa Indonesia yang memiliki kontribusi besar 

berdasarkan  fakta historisnya dalam pergerakan perjuangan bangsa, 

pengembangan  kedudukan bahasa Indonesia sangat strategis. Terlebih 

lagi akhir-akhir ini perkembangannya itu menjadi demikian pesat sehingga 

menjelma  menjadi bahasa modern.  

Bahasa Indonesia yang dipakai sekarang berasal dari bahasa Melayu. 

Bahasa tersebut sejak lama digunakan sebagai bahasa perantara (lingua 

franca) atau bahasa pergaulan, tidak hanya digunakan di Kepulauan 

Nusantara, tetapi digunakan hampir diseluruh Asia Tenggara. Hal ini 

diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno yang ditulis 

dengan menggunakan bahasa Melayu.  

Secara resmi, bahasa Indonesia dikumandangkan pada peristiwa 

Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Peresmian nama bahasa 

Indonesia tersebut bermakna politis sebab bahasa Indonesia dijadikan 

sebagai alat perjuangan oleh kaum nasionalis yang sekaligus bertindak 

sebagai perencana bahasauntuk mencapai Negara Indonesia yang 

merdeka dan berdaulat.  Peresmian nama itu juga menunjukan bahwa 

sebelum peristiwa Sumpah Pemuda itu nama bahasa Indonesia sudah 

ada. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sebelum tahun 1928 telah ada 

gerakan kebangsaan yang menggunakan nama “Indonesia” dan dengan 

sendirinya pada mereka telah ada suatu konsep tentang bahasa 

Indonesia. 

Bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa di kepulauan Nusantara 

sudah sejak lama digunakan sebagai bahasa perhubungan. Sejak abad 

ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau lebih tepatnya disebut bahasa Melayu 

kuno yang menjadi cikal bakalnya telah digunakan sebagai bahasa 

perhubungan pada zaman kerajaan Sriwijaya. Selain sebagai bahasa 

perhubungan, pada zaman itu bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa 

kebudayaan, bahasa perdagangan, dan sebagai bahasa resmi kerajaan. 

Bukti-bukti sejarah seperti prasasti Kedukan Bukit di Palembang bertahun 

684, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat bertahun 686 , prasasti Karang 

Brahi antara Jambi dan Sungai Musi bertahun 688 yang bertuliskan Prae-

Nagari dan berbahasa Melayu kuno memperkuat dugaan di atas. Selain 
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itu, prasasti Gandasuli di Jawa Tengah bertahun 632 dan prasasti Bogor 

bertahun 942 yang berbahasa Melayu Kuno menunjukan bahwa bahasa 

tersebut tidak saja dipakai di Sumatra, tetapi juga dipakai di Jawa.  

 

Faktor-faktor yang mendorong bahasa Indonesia sebagai bahasa 

Nasional  

Pada tahun 1928, jumlah penduduk Indonesia sekitar 60 juta orang. Dari 

jumlah tersebut, penutur bahasa Melayu 4,9%, penutur  bahasa Jawa 

47% penutur bahasa Sunda 14,5% dan sisanya penutur bahasa-bahasa 

daerah lain.  

Beberapa alasan lain yang mendorong dijadikannya bahasa Indonesia 

sebagai bahasa kebangsaan adalah sebagai berikut. 

1) Bahasa Indonesia sudah merupakan lingua franca, yakni bahasa 

perhubungan antaretnis di Indonesia.  

2) Walaupun jumlah penutur aslinya tidak sebanyak penutur bahasa 

Jawa, Sunda, atau bahasa Madura, bahasa Melayu memiliki daerah 

penyebaran yang sangat luas dan yang melampaui batas-batas 

wilayah bahasa lain. 

3) Bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara 

lain sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing lagi. 

4) Bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana sehingga relatif 

mudah dipelajari.  

5) Faktor psikologis, yaitu adanya kerelaan dan keinsafan dari penutur 

bahasa Jawa dan Sunda, serta penutur bahasa-bahasa lain, untuk 

menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. 

6) Bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dapat dipakai sebagai 

bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. 

Berikut digambarkan hubungan bahasa–bahasa lain yang memengaruhi 

perkembangan bahasa Indonesia. 
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Gambar 11.1  Hubungan Bahasa Indonesia dengan Bahasa Lain 

 

a. Kedudukan Bahasa Indoensia 

Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu: 

1) Sebagai Bahasa Nsional 

Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 berbunyi: 

1. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, 

bahasa Indonesia. 

2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku rbanagsa yang satu, 

bangsa Indonesia. 

3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, 

bahasa Indonesia. 

Kata ‘menjunjung’ dalam KBBI antara lain berarti memuliakan, 

menghargai, dan menaati (nasihat, perintah, dan sebaginya.). Ikrar 

ketiga dalam Supah Pemuda tersebut menegaskan, bahwa para 

pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yaitu bahasa 

Indonesia.  Pernyataan tidak merupakan pengakuan “berbahasa satu”, 

tetapi merupakan pernyatakan tekad kebahasaan yang menyatakan 

bahwa kita, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, 

yaitu bahasa Indonesia (Halim dalam Arifin dan Tasai, 1995: 5).  Ini 

berarti pula bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional 

yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah.  
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2)  Sebagai Bahasa Negara 

Sebagai bahasa Negara, kedudukan tersebut  dikukuhkan sehari 

setelah kemerdekaan RI dikumandangkan atau seiring dengan 

diberlakukannya  konstituasi Undang-Undang Dasar 1945.  Bab XV 

Pasal 36 dalam UUD 1945  menegaskan bahwa bahasa negara ialah 

bahasa Indonesia. 

 

b. Fungsi Bahasa Indonesia 

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia 

berfungsi sebagai: 

1) Lambang kebanggaan kebangsaan 

Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia 

mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa 

kebangsaan kita. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia kita 

pelihara dan kita kembangkan serta rasa kebanggaan memakainya 

senantiasa kita bina. 

2) Lambang identitas nasional 

Pada fungsi ini, bahasa Indonesia kita junjung di samping bendera 

dan lambang Negara kita. Di dalam melaksanakan fungsi ini bahasa 

Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri pula sehingga 

ia serasi dengan lambang kebangsaan kita yang lain. Bahasa 

Indonesia dapat memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat 

pemakainya membina dan mengembangkannya sedemikian rupa 

sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. 

3) Alat penghubung antarwarga, antardaerah, dan antarbudaya 

Berkat adanya bahasa nasional, kita dapat berhubungan satu dengan 

yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat 

perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu 

dikhawatirkan. Kita dapat bepergian dari pelosok yang satu ke 
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pelosok yang lain di tanah air kita dengan hanya memanfaatkan 

bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. 

4) Alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan 

latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda ke 

dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat.  

 

Di dalam fungsi ini, bahasa Indonesia memungkinkan berbagai-bagai 

suku bangsa itu mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang 

bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan 

kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa 

daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, dengan bahasa nasional itu 

kita dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan 

daerah atau golongan. 

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia 

berfungsi sebagai:  

1) Bahasa resmi kenegaraan 

Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai di 

dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik 

dalam bentuk lisan maupun tulisan. Termasuk ke dalam kegiatan-

kegiatan itu adalah penulisan dokumen-dokumen yang dikeluarkan 

oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-

pidato kenegaraan. 

2) Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan 

Pada fungsi kedua ini, bahasa Indonesia  dijadikan sebagai 

pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai taman kanak-kanak 

sampai perguruan tinggi. 

3) Alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

Di dalam hubungannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipakai 

bukan saja sebagai alat komunikasi timbal-balik antara pemerintah 

dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan 
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antardaerah dan antarsuku, melainkan juga sebagai alat 

perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial 

budaya dan bahasanya.    

4) Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pada fungsi ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang 

memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan 

nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki ciri-ciri dan 

identitasnya sendiri, yang membedakannya dari kebudayaan daerah. 

Pada waktu yang sama, bahasa Indonesia kita pergunakan sebagai 

alat untuk menyatakan nilai-nilai social  budaya nasional kita  (Halim 

dalam Arifin dan Tasai, 1995: 11-12).   

 

D.  Aktivitas Pembelajaran 

Untuk memahami materi kedudukan dan fungsi bahasa. Saudara disarankan 

mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang menerapkan variasi triteknik:  

Brainstorming,  Buzz Group,  dan Focus Group Discussion.  

 

No. Tahap Langkah-langkah Kegiatan 

1. Brainstorming  

(1 JP) 

1. Fasilitator memberikan pengantar mengenai 

Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia (5’). 

2. Fasilitator memberikan pertanyaan berkenaan dengan 

“Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia”  (5’). 

3. Peserta hanya menuliskan satu pendapat pada kertas 

berwarna yang dibagikan fasilitator (5’). 

4. Setelah peserta menempelkan pendapatnya, fasilitator 

bersama peserta lainnyamengelompokkan pendapat 

yang sama atau sejenis. Jika pendapat yang 

meragukan, perlu dilakukan klarifikasi kepada pembuat 

pendapat. Klarifikasi bermaksud untuk memperjelas 

pendapat yang disampaikan (10’). 

5. Setelah proses klasifikasi, fasilitator melakukan 

verifikasi terhadap semua pendapat dan dilakukan 

dengan membuat simpulan/kesepakatan (5’). 
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6. Pada akhir tahap ini, fasilitator memberi penguatan 

tentang langkah-langkah brainstorming yang sudah 

dilakukan (10’) 

2. Buzz Group  

(1 JP) 

1. Peserta dibagi menjadi  5 kelompok besar (5’) 

2. Setiap kelompok besar melakukan Buzz Group dengan 

tahapan sebagai berikut (10’). 

a. Dalam kelompok besar, peserta membentuk 

kelompok kecil beranggotan 2 orang. Setiap 

kelompok kecil mendiskusikan satu pertanyaan 

tentang LK saja. Pertanyaan yang dimaksud 

adalah: 

1) Analisis kasus pada LK 1 tentang (a) analisis 

kasus kunjungan kenegaraan; (b)  maksud ikrar 

ketiga Sumpah Pemuda; dan (c) contoh tiga 

kegiatan yang berhubungan dengan kedudukan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara. 

2) Analisis kasus pada LK 2 tentang (a) contoh 

kegiatan/peristiwa yang menerminkan fungsi 

bahasa; (b) analisis kasus penggunaan bahasa di 

sekolah internasional; (c) pembuktian bahasa 

Indonesia sebagai bahasa persatuan. 

3. Peserta membahas setiap pertanyaan yang ditugaskan 

secara berpasangan, pastikan ketika berdiskusi suara 

fasilitator terdengar pasangan  diskusi (10’) 

4. Peserta menuliskan hasil diskusi lalu kembali ke 

kelompok besar. Kelompok kecil melaporkan hasil 

diskusinya  ke kelompok besar. Kelompok besar tidak 

perlu membuat simpulan. (Pembuatan simpulan 

dilakukan  pada tahap 3 (10’). 

5. Pada akhir kegiatan, peserta menyimak penjelasan dari 

pelatih mengenai langkah yang sudah dilakukan 

sebagai rincian  kegiatan yang disebut  buzz group 

(10’) 

3. Focus Group 

Discussion (30’) 

1. Berdasarkan pada hasil buzz group, pelatih meminta 

setiap kelompok besar untuk membuat kesimpulan dari 

9 (Sembilan) pertanyaan tentang “Kedudukan dan 
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Fungsi Bahasa Indonesia” . Pastikan bahwa kelompok 

besar telah menunjuk satu orang yang berperan 

sebagai moderator diskusi dan satu orang sebagai 

notulen (10’). 

2. Secara bergiliran, moderator memimpin peserta untuk 

mendiskusikan setiap laporan dari kelompok kecil hasil 

buzz group. Pastikan bahwa diskusi berlangsung 

secara focus sehingga setiap pertanyaan dapat 

dielaborasi secara mendalam (10’). 

3. Pada akhir kegiatan, peserta menyimak penjelasan 

dari fasilitator mengenai langkah-langkah yang sudah 

dilakukan sebagai rincian kegiatan dalam FGD (10’).  

4. Simulasi 

memfasilitasi 

(105’) 

1. Peserta dibentuk menjadi 4 kelompok besar. 

2. Setiap kelompok diminta untuk memilih 2 atau 3 teknik 

fasilitasi dalam satu kegiatan pembelajaran yang akan 

disimulasikan (10’). 

3. Setiap kelompok didampingi oleh satu pelatih. Pelatih 

yang mendampingi peserta diminta untuk memimpin 

proses pemilihan peserta yang berperan sebagai 

fasilitator. Setiap peserta yang berperan melakukan 

simulasi sesuai dengan materi “Kedudukan dan Fungsi 

Bahasa Indonesia”, sedangkan peserta   mengikuti 

simulasi sambil mengisi LK  1 s.d. 2 (50’). 

4. Setelah simulasi, fasilitator memimpin diskusi tentang 

“Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia” (25’). 

5. Fasilitator memberi kesempatan kepada perwakilan 

setiap kelompok untuk menyampaikan pengalaman 

menarik (lesson learnt) dari simulasi yang dilakukan di 

kelompoknya (15’).  

 

E.   Latihan/Kasus 

Isilah tabel Lembar Kerja (LK) 1 s.d. 2  tentang materi “Kedudukan dan 

Fungsi Bahasa Indonesia”  berikut! 
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LK–1.Kedudukan Bahasa Indonesia   

 

No. Latihan/Kasus Uraian 

1. Dalam suatu kunjungan kenegaraan ke 

beberapa negara Eropa, presiden Republik 

Indonesia dan beberapa menterinya 

melakukan sambutan dan  pembicaraan  

teknis untuk membuka kerjasama bilateral 

dengan pemerintah Republik Indonesia. 

Menurut hemat Anda, presiden dan para 

menterinya sebaiknya menggunakan bahasa 

Indonesia atau bahasa Inggris bila 

dihubungkan dengan Kedudukan,  Fungsi, 

dan Ragam Bahasa Indonesia?  

 

2. Jelaskan maksud ikrar ketiga Sumpah 

Pemuda 1928 yang berbunyi “Kami putra dan 

putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, 

bahasa Indonesia!”  

 

3. Berikan tiga contoh peristiwa, acara, atau 

kegiatan yang menunjukkan penggunaan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa negara! 

 

 

LK–2: Fungsi Bahasa Indonesia  

No. Latihan/Kasus Uraian 

1. Berikan contoh aktivitas/kegiatan yang 

mencerminkan fungsi bahasa Indonesia 

sebagai: 

a. lambang kebanggaan kebangsaan   

b. lambang identitas nasional 

c. alat penghubung antarwarga, antar-daerah, 

antarbudaya 

d. alat penyatuan berbagai suku bangsa 

 

2. Saat ini banyak menjamur sekolah unggulan 
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atau berlabel internasionalyang meng-gunakan 

bahasa pengantar  dan  komunikasi   di dalam 

dan di  ruang kelas. Bagaimana pendapat Anda 

bila hal tersebut dikaitkan dengan fungsi bahasa 

Indonesia sebagai bahasa pengantar di 

lembaga pendidikan? 

3. Jelaskan bahwa bahasa Indonesia dapat 

merekatkan rasa persatuan antarsuku, 

antardaerah, dan antarbudaya di tanah air yang  

seringkali mengalami konflik! 

 

 

 

F. Rangkuman 

Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu 

sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda diikrarkan  1928, 

sedangkan   sebagai bahasa negara  ditetapkannya seiring dengan 

disahkannya konstitusi UUD 1945 yang di dalam Bab XV Pasal 36 

dinyatakan, bahwa  bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara.   

Ragam Bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian, yang berbeda-

beda menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, 

orang yang dibicarakan, serta medium pembicara.  

Ragam bahasa Indonesia terdiri atas ragam lisan dan ragam tulis, ragam 

baku dan ragam tidak baku, ragam baku tulis dan ragam baku lisan, ragam 

sosial dan ragam fungsional.  

Ragam Sosial yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya 

didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih 

kecil masyarakatnya. 

Ragam fungsional kadang-kadang disebut ragam profesional adalah ragam 

bahasa yang dikaitkan dengan profesi lembaga lingkungan kerja atau 

kegiatan tertentu lainnya. 

Pengertian Variasi bahasa adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam 

bahasa yang masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola umum 
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bahasa induksinya. Variasi bahasa di sebabkan oleh adanya kegiatan 

interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat/kelompok yang sangat 

beragam dan dikarenakan oleh para penuturannya yang tidak bersifat 

homogen. 

Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang 

dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan 

dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Dalam hal variasi 

bahasa ini ada dua pandangan. Pertama, variasi itu dilihat sebagai akibat 

adanya keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa 

itu.   

Namun Halliday membedakan variasi bahasa berdasarkan pemakai (dialek) 

dan pemakaian (register). Chaer (2004:62) mengatakan bahwa variasi 

bahasa itu pertama-tama kita bedakan berdasarkan penutur dan 

penggunanya. Berdasarkan penutur berarti, siapa yang menggunakan 

bahasa itu, dimana tinggalnya, bagaimana kedudukan sosialnya di dalam 

masyarakat, apa jenis kelaminnya, dan kapan bahasa itu digunakannya. 

Berdasatkan penggunaannya, Variasi bahasa terdiri atas variasi bahasa dari 

segi penutur, variasi bahasa dari segi pemakaian, dan variasi bahasa dari 

segi keformalan. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Isilah umpan balik/refleksi pembelajaran pada tabel berikut!  

Format Umpan Balik/Refleksi 

1.  Apa yang Anda pelajari dalam kegiatan pembelajaran  “Kedudukan dan 

Fungsi Bahasa Indonesia”? 
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2. Apa masalah yang Anda hadapi selama melaksanakan kegiatan 

pembelajaran Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia? 

 

 

 

 

 

3. Hal apa saja yang bisa Anda lakukan setelah mempelajari materi 

“Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia”?  Kemukakan alasannya! 

 

 

 

 

 

H. Pembahasan LK dan Kunci Jawaban 

Pembahasan LK 1: Kedudukan Bahasa Indonesia 

1. Presiden dan para menterinya sebaiknya tetap menggunakan bahasa 

Indonesia. Sebab dalam kegiatan kenegaraan tersebut sudah disediakan 

penerjemahnya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia  berarti presiden dan 

menterinya menjalankan amanat UU, yaitu menegakkan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa negara.  

2. Maksudnya, para pemuda dan pemudi bertekad untuk 

menghargai/menghormati  bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 

Mereka yakin bahwa bahasa Indonesia  dapat mempersatukan penuturnya 

meskipun berbeda suku, bahasa, bangsa, dan budaya. 

3. Contoh peristiwa/acara kenegaraan  yang mencerminkan kedudukan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa Negara:  

a. menerima kunjungan duta besar negara sahabat dengan menggunakan 

pengantar bahasa Indonesia 

b. memimpin rapat dengan para menterinya di bidang politik 

c. melakukan pembicaraan  kerja sama bilateral dengan pemerintah Jepang 

tentang pertahanan bidang maritim yang menggunakan bahasa Indonesia 
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Pembahasan LK 2: Fungsi Bahasa Indonesia 

Pembahasan 

1. Contoh kegiatannya: 

a. menyampaikan pidato saat kunjungan anggota parlemen ke luar negeri 

b. Penamaan lembaga/instansi pemerintah dan swasta dengan 

mengutamakan bahasa Indonesia 

c. Acara titian muhibah antara Indonesia dengan Malaysia dan kerja sama 

Ejaan Malindo.   

d. Mempertemukan warga yang berbeda daerah dan suku yang berkonflik 

dengan mediasi berbahasa Indonesia 

2. Sebaiknya sekolah tersebut tidak sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris 

di dalam dan di luar kelas. Pihak sekolah  bisa mengatur  pengaturan hari 

yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bisa pula, 

penggunaan bahasa Indonesia dilakukan saat pendahuluan dan penutup. 

Sedangkan saat memasuki  substansi kegiatan pembelajaran bisa 

menggunakan bahasa Inggris. 

3. Bahasa Indonesia sudah terbukti sejak pergerakan kemerdekaan telah 

mempersatukan berbagai organisasi  dalam memperjuangkan kemerdekaan 

RI, sarana kebudayaan (sastra, pertunjukan, dan lain-lain), telah menjadi 

bahasa perhubungan (lingua franca) sejak lama. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2. 

KETERAMPILAN BERBAHASA 

 

I.  Keterampilan Berbahasa Indonesia (Berbicara) 

A.  Tujuan 

Setelah mengikuti kegiatan ini Anda dapat meningkatkan keterampilan 

berbicara 

 

B. Indikator Ketercapaian Kompetensi 

 

Kompetensi Indikator Pencapaian Kompetensi 

20.4 Memiliki keterampilan 

berbahasa Indonesia 

(Berbicara) 

20.4.1  Mengaplikasi prinsip dan prosedur 

berbahasa secara lisan (berbicara ) 

20.4.2 Mengaplikasikan prinsip dan 

prosedur berbahasa secara deskrit:  

berbicara 

20.4.3 Mengaplikasikan prinsip dan 

prosedur berbahasa secara 

integratif : berbicara 

20.4.4 Mengaplikasikan prinsip dan 

prosedur berbahasa berdasarkan 

konteks (akademis, formal, 

vokasional) 

20.4.5 Mengaplikasikan prinsip dan 

prosedur berbahasa secara lisan 

produktif.  Berbicara (monolog: 

bercerita, pidato, ceramah, khotbah 

dan dialog: wawancara, diskusi, 

debat, percakapan, drama). 
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C. Uraian Materi 

Prinsip dan Prosedur Berbahasa Secara Lisan Secara Produktif 

Hakikat Keterampilan Berbicara 

Berbicara merupakan keterampilan dalam menyampaikan pesan melalui 

bahasa lisan kepada orang lain. Penggunaan bahasa secara lisan dapat 

pula dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

berbicara secara langsung adalah sebagai berikut: (a) pelafalan; (b) 

intonasi; (c) pilihan kata; (d) struktur kata dan kalimat; (e) sistematika 

pembicaraan; (f) isi pembicaraan; (g) cara memulai dan mengakhiri 

pembicaraan; dan (h) penampilan. 

Berbicara merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang 

bersifat produktif, artinya suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

menyampaikan gagasan, pikiran atau perasaan sehingga gagasan-

gagasan yang ada dalam pikiran pembicara dapat dipahami orang lain. 

Berbicara berarti mengemukakan ide atau pesan lisan secara aktif melalui 

lambang-lambang bunyi agar terjadi kegiatan komunikasi antara penutur 

dan mitra tutur. Memang setiap orang dikodratkan untuk bisa berbicara 

atau berkomunikasi secara lisan, tetapi tidak semua memiliki keterampilan 

untuk berbicara secara baik dan benar. 

Sebagai salah satu keterampilan berbahasa, berbicara merupakan 

keterampilan mereproduksikan arus sistem bunyi artikulasi untuk me-

nyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan kepada 

orang lain. Dalam hal ini, kelengkapan peralatan vokal seseorang (selaput 

suara, lidah, bibir, hidung, dan telinga) merupakan persyaratan alamiah 

yang mengizinkannya dapat mereproduksikan suatu ragam yang lugas 

dari bunyi artikulasi, tekanan, nada, kesenyapan, dan lagu bicara. 

Keterampilan ini juga didasari oleh kepercayaan diri untuk berbicara 

secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan melenyapkan 

problem kejiwaan, seperti rasa malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah. 

Tarigan (1987:15) menjelaskan bahwa berbicara merupakan 

kemampuan untuk mengomunikasikan  gagasan yang disusun dan 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendengar. Sementara itu, 
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Djiwandono (1996;68) berpendapat bahwa berbicara adalah  kegiatan 

berbahasa yang aktif produktif dari seseorang pemakai bahasa yang 

menuntut  penguasaan beberapa prakarsa nyata dalam penggunaan 

bahasa untuk mengungkapkan diri secara lisan. Oleh karena itu, 

kemampuan berbicara menuntut penguasaan beberapa aspek dan 

kaidah penggunaan bahasa, misalnya kaidah kebahasaaan, urutan isi 

pesan, dan sebagainya. 

Sebagai perluasan dari batasan tersebut dapat diuraikan bahwa berbicara 

merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar (audible) dan 

yang kelihatan (visible) dengan memanfaatkan sejumlah alat komunikasi 

manusia untukmenyampaikan maksud dan tujuan gagasan-gagasan atau 

ide-ide yang dikombinasikan. Berbicara juga merupakan suatu bentuk 

perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, 

neurologis, semantik, dan linguistik secara luas sehingga dapat dianggap 

sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial. 

 

Fungsi Keterampilan Berbicara 

Pentingnya keterampilan berbicara atau bercerita dalam komunikasi juga 

diungkapkan oleh Supriyadi (2005:178) bahwa apabila seseorang 

memiliki keterampilan berbicara yang baik, dia akan memperoleh 

keuntungan sosial maupun profesional. Keuntungan sosial berkaitan 

dengan kegiatan interaksi sosial antarindividu. Sedangkan, keuntungan 

profesional diperoleh sewaktu menggunakan  bahasa untuk membuat 

pertanyaan-pertanyaan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, 

menjelaskan dan mendeskripsikan. Keterampilan berbahasa lisan 

tersebut memudahkan peserta didik berkomunikasi dan mengungkapkan 

ide atau gagasan kepada orang lain. 

 Kegiatan pembelajaran berbicara terbagi atas tiga, yaitu;  

a) Tingkat pemula, tujuan pembelajaran keterampilan berbicara tingkat 

pemula meliputi: melafalkan bunyi-bunyi bahasa, menyampaikan 

informasi, menyatakan setuju atau tidak setuju, menjelaskan identitas 

diri, menceritakan kembali hasil simakan/bacaan, menyatakan 
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ungkapan rasa hormat, dan bermain peran. 

b) Tingkat menengah, tujuan pembelajaran keterampilan berbicara 

tingkat menengah  dapat dirumuskan: menyampaikan informasi, 

berpartisipasi dalam percakapan, menjelaskan identitas diri, 

menceritakan kembali hasil simakan atau bacaan, melakukan 

wawancara, bermain peran, menyampaikan gagasan dalam diskusi 

atau pidato. 

c) Tingkat tinggi, tujuan pembelajaran keterampilan berbicara tingkat 

menengah  dapat dirumuskan: menyampaikan informasi, 

berpartisipasi dalam percakapan, menjelaskan identitas diri, 

menceritakan kembali hasil simakan atau hasil bacaan, berpartisipasi 

dalam wawancara, bermain peran, dan menyampaikan gagasan. 

 

1. Prinsip Prosedur Berbicara secara Deskrit 

Berbicara sebagai Keterampilan Deskrit 

Kata ‘deskrit’ diadaptasi dari bahasa Inggris ‘discrete’ yang artinya 

terpisah atau tersendiri. Bila pengertian ini dikaitkan dengan 

keterampilan berbahasa, maka kita dapat mengartikannya 

keterampilan berbicara sebagai keterampilan tersendiri yang tidak 

terintegrasi dengan keterampilan berbahasa yang lain (membaca, 

menyimak, dan menulis). 

Konsep dasar berbicara menurut Logan (1972: 104-105)  merupakan 

sarana     berkomunikasi yang mencakup sembilan hal, yakni: (1) 

berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan resiprokal;(2) berbicara 

adalah proses individu berkomunikasi,(3) berbicara adalah ekspresi 

kreatif,(4) berbicara adalah tingkah laku,(5) berbicara adalah tingkah 

laku yang dipelajari,(6) berbicara dipengaruhi kekayaan 

pengalaman,(7) berbicara sarana memperluas cakrawala(8) 

kemampuan linguistik dan lingkungan berkaitan erat,(9) berbicara 

adalah pancaran pribadi. 

Berikut ini diuraikan secara singkat kesembilan hal itu.  
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(1)   Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan resiprokal 

Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang berbeda 

namun berkaitan erat dan tak terpisahkan. Ibarat mata uang, satu 

sisi ditempati kegiatan berbicara dan sisi lainnya ditempati 

kegiatan menyimak. Kegiatan menyimakpasti didahului oleh 

kegiatan berbicara. Kegiatan berbicara baru berarti bila diikuti 

kegiatan menyimak. Kegiatan berbicara dan menyimak saling 

melengkapi dan terpadu menjadi komunikasi lisan, seperti dalam 

bercakap-cakap, diskusi, bertelpon, tanya jawab, interview dan 

sebagainya. 

(2)   Berbicara adalah proses individu berkomunikasi 

Berbicara ada kalanya digunakan sebagai alat komunikasi dengan 

lingkungannya. Bila hal ini dikaitkan dengan fungsi bahasa maka 

berbicara digunakan sebagai sarana memperoleh pengetahuan 

mengadaptasi,mempelajari lingkungannya, dan mengontrol 

lingkungannya. Fungsi heuristik sering disampaikan dalam bentuk 

pertanyaan yang menuntut jawaban. Berbicara adalah salah satu 

alat komunikasi terpenting bagi manusia untuk dapat menyatakan 

diri sebagai anggota masyarakat. 

(3)   Berbicara adalah ekspresi kreatif 

Melalui berbicara kreatif, manusia melakukan tidak sekedar 

menyatakan ide, tetapi juga memanifestasikan kepribadiannya. 

Tidak hanya dia menggunakan pesona ucapan kata dan dalam 

menyatakan apa yang hendak dikatakannya, tetapi dia 

menyatakan murni, fasih, ceria, dan spontan. Perkembangan 

persepsi dan kepekaan terhadap perkembangan kreativitas 

tertinggi dan ekspresi intelektual. Bergantung kepada si 

pembicaralah apakah dia mampu menjadikan berbicara 

(komunikasi lisan) itu menjadi ekspresi kreatif atau hanya 

pendekatan belaka. Oleh karena itu,kegiatan berbicara tidak 

sekedar alat mengkomunikasikan ide belaka, tetapi juga alat 

utama untuk menciptakan dan menformulasikan ide baru. 
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(4) Berbicara adalah tingkah laku 

Berbicara adalah ekspresi pembicara. Melalui berbicara, 

pembicara sebenarnya menyatakan gambaran dirinya. Berbicara 

merupakan simbolisasi kepribadian si pembicara. Berbicara juga 

merupakan dinamika dalam pengertian melibatkan tujuan 

pembicara kepada kejadian disekelilingnya kepada pendengarnya, 

atau kepada objek tertentu. 

Dalam Bahasa Indonesia, kita juga menemui peribahasa, “Bahasa 

menunjukkan bangsa”. Makna peribahasa tersebut ialah cara kita 

berbahasa, berbicara, bertingkah laku menggambarkan 

kepribadian kita. Dalam kepribadian itu sudah terselip tingkah laku 

kita. Karena itu, tepatlah dikatakan bahwa berbicara adalah 

tingkah laku kita. 

(5) Berbicara adalah tingkah laku yang dipelajari 

Berbicara sebagai tingkah laku, sudah dipelajari di lingkungan 

keluarga, tetangga, dan lingkungan lainnya di sekitar tempatnya 

hidup sebelum masuk ke sekolah. Walaupun seseorang sudah 

dapat mengekspresikan dirinya secara lisan, sebelum mereka 

diajar secara formal mereka tetap memerlukan bimbingan untuk 

mengembangkan keterampilan berbicara mereka. Hal ini lebih-

lebih diperlukan oleh seseorang yang belum memiliki kemampuan 

berbicara yang normal atau kemampuan berbicaranya kurang. 

Seseorang memerlukan kesempatan berlatih dan belajar 

berbicara. Keterampilan berbicara seseorang harus dibina melalui 

latihan:pengucapanpelafalan,pengontrolan suarapengendalian, 

pengontrolan gerak-gerik tubuh,pemilihan kata, kalimat, dan 

pelafalannyapemakaian bahasa yang baik, pengorganisasian ide. 

Keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang mekanistis. 

Semakin banyak berlatih berbicara, semakin dikuasai keterampilan 

berbicara itu. Tidak ada ornag yang langsung terampil berbicara 

tanpa proses latihan. Berbicara adalah tingkah laku yang harus 

dipelajari, baru bisa dikuasai. 
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(6) Berbicara dipengaruhi kekayaan pengalaman 

Berbicara adalah ekspresi diri. Bila diri si pembicara terisi oleh 

pengetahuan dan pengalaman yang kaya, maka dengan mudah 

yang bersangkutan menguraikan pengetahuan atau 

pengalamannya itu. Bila pembicara miskin pengetahuan dan 

pengalaman, tentu yang bersangkutan akan mengalami kesukaran 

dalam berbicara.  

(7) Berbicara sarana memperluas cakrawala  

Paling sedikit berbicara dapat digunakan untuk dua hal, yang 

pertama untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan imajinasi. 

Kedua, berbicara dapat juga digunakan untuk menambah 

pengetahuan dan memperluas cakrawala pengalaman. 

(8) Kemampuan linguistik dan lingkungan 

Jika dalam lingkungan hidupnya seseorang sering diajak berbicara 

dan segala pertanyaannya diperhatikan dan dijawab, serta 

lingkungan itu sendiri menyediakan kesempatan untuk belajar dan 

berlatih berbicara maka dapat diharapkan seseorang tersebut 

terampil berbicara. 

(9) Berbicara adalah pancaran pribadi 

Gambaran pribadi seseorang dapat diidentifikasikan dengan 

berbagai cara. Kita dapat menduga melalui gerak-geriknya, 

tingkah lakunya, kecenderungannya, kesukaannya, dan cara 

bicaranya. Berbicara pada hakikatnya melukiskan apa yang ada di 

hati, misalnya pikiran, perasaan, keinginan, idenya dan lain-lain. 

Karena itu, sering dikatakan bahwa berbicara adalah indeks 

kepribadian. 

 

3.  Prinsip dan Prosedur Berbicara Secara Terintegratif 

Keterampilan Berbicara sebagai Kegiatan Integratif Berbahasa 
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Berbicara sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa memiliki 

kai-tan dengan keterampilan berbahasa yang lainnya, yaitu menyimak, 

mem-baca, dan menulis. Keempat aspek tersebut berkaitan erat, 

antara berbicara dengan menyimak, berbicara dengan menulis, dan 

berbicara dengan membaca. 

(a)   Hubungan Berbicara dengan Menyimak 

Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang berbeda 

namun ber-kaitan erat dan tak terpisahkan. Kegiatan menyimak 

didahului oleh ke-giatan berbicara. Kegiatan berbicara dan 

menyimak saling melengkapi dan berpadu menjadi komunikasi 

lisan, seperti dalam bercakap-cakap, diskusi, bertelepon, tanya-

jawab, interview, dan sebagainya. 

 (b)  Hubungan Berbicara dengan Membaca 

Berbicara dan membaca berbeda dalam sifat, sarana, dan fungsi. 

Ber-bicara bersifat produktif, ekspresif melalui sarana bahasa lisan 

dan berfungsi sebagai penyebar informasi. Membaca bersifat 

reseptif melalui sarana bahasa tulis dan berfungsi sebagai 

penerima informasi. 

Bahan pembicaraan sebagian besar didapat melalui kegiatan 

membaca. Semakin sering orang membaca semakin banyak 

informasi yang diperolehnya. Hal ini merupakan pendorong bagi 

yang bersangkutan untuk mengekspresikan kembali informasi 

yang diperolehnya antara lain melalui berbicara. 

(c)  Hubungan Berbicara dengan Menulis 

Kegiatan berbicara maupun kegiatan menulis bersifat produktif-

ekspresif. Kedua kegiatan itu berfungsi sebagai penyampai 

informasi. Penyampaian informasi melalui kegiatan berbicara 

disalurkan melalui bahasa lisan, sedangkan penyampaian 

informasi dalam kegiatan menulis disalurkan melalui bahasa tulis. 

Informasi yang digunakan dalam berbicara dan menulis diperoleh 

melalui kegiatan menyimak ataupun membaca. Keterampilan 
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menggunakan kaidah kebahasaan dalam kegiatan berbicara 

menunjang keterampilan menulis. Keterampilan menggunakan 

kaidah kebahasaan menunjang keterampilan berbicara.  

 

Prinsip dan Prosedur Berbicara Sesuai Konteks 

Keterampilan Berbicara Sesuai Konteks Akademis, Formal, 

Vokasional 

Setiap kegiatan berbicara yang dilakukan manusia selalu mempunyai 

maksud dan tujuan. Menurut Tarigan (1983:15) tujuan utama berbicara 

adalah untuk berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran secara 

efektif, maka sebaiknya  pembicara memahami makna segala sesuatu 

yang ingin dikombinasikan, dia harus  mengevaluasi efek komunikasi 

terhadap pendengarnya, dan dia harus mengetahui prinsip-prinsip 

yang mendasari segala sesuatu situasi pembicaraan, baik secara 

umum maupun perorangan. Menurut Djago, dkk (1997:37) tujuan 

pembicaraan biasanya dapat dibedakan atas lima golongan yaitu (1) 

menghibur, (2) menginformasikan, (3) menstimulasi, (4) meyakinkan, 

dan 5) menggerakkan. 

Menurut Hartono berdasarkan lawan bicara, keterampilan berbicara 

dapat dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu: (a) satu lawan satu, (b) 

satu lawan banyak, (c) banyak lawan satu,dan (d) banyak lawan 

banyak.  

Keterampilan berbicara berdasarkan maksud atau tujuan berbicara, 

dapat dikelompokkan menjadi sembilan bentuk, yaitu: (a) memberi 

perintah atau instruksi, (b) memberi nasehat, (c) memberi saran, (d) 

berpidato, (e) mengajar atau member ceramah, (f) berapat, (g) 

berunding, (h) pertemuan, (i) menginterview.  

Berdasarkan tingkat keformalannya, keterampilan berbicara dapat 

dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu: (a) berbicara formal, (b) 

berbicara semi formal dan (c) berbicara informal. 

Berdasarkan ragam bahasa terdiri atas : 
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(1) Akademisi: penggunaan bahasa oleh praktisi akademis, misalnya: 

dosen, ilmuwan 

(2) Formal : penggunaan bahasa oleh situasi formal, misalnya : 

sekolah, acara resmi 

(3) Vokasional: penggunaan bahasa pada jurusan atau bidang 

tertentu, misalnya: apoteker, notaris 

 

Jenis-Jenis Keterampilan Berbicara 

Keterampilan berbicara dalam bahasan ini hanya mengupas dua, yaitu 

ceramah dan pidato. 

1. Ceramah 

Ceramah merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum 

dalam situasi tertentu untuk tujuan tertentu dan kepada pendengar 

tertentu. Dalam setiap ceramah pembicara harus menyesuaikan 

dengan situasi dan kondisi yang dihadapi sehingga ceramah, dapat 

berjalan dengan lancar. Kegiatan ceramah harus memperhatikan 

hal-hal antara lain : suara, intonasi, gaya bahasa, sikap, gerak-

gerik, mimik sehingga pendengar dapat tertarik dengan apa yang 

diungkapkan. 

Contoh Teks Ceramah singkat: 

Mengawali tema ceramah, berikut ini adalah contoh ceramah 

singkat Agama Islam yang saya buat untuk anda yang memang 

sangat membutuhkannya, baiklah langsung saja kita simak contoh 

ceramah singkat ini: 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

(Pilih Pembukaan yang anda sukai) 

Yang kami hormati ……….., beserta ……………, dan para hadirin 

sekalian yang berbahagia. 

Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah SWT, karena dengan 

limpahan karuniaNya kita bisa berkumpul disini. Shalawat serta 
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salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar 

Muhammad SAW, karena beliau menyiarkan agama yang haq, 

yakni agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Semoga 

kita sekalian termasuk kedalam umat yang diberkahi. Amin ya 

rabbal alamin. 

(isi ceramah) 

Hadirin  yang berbahagia! 

Terasa amat penting sekali jiwa sosial untuk diterapkan 

dilingkungan keluarga, sanak saudara, bahkan juga di masyarakat 

luas. Karena dengan jiwa sosial, maka terjalinlah di antara kita 

saling tolong menolong, dan kasih sayang. Sehingga orang-orang 

yang butuh akan pertolongan kita, akan mendapatkan haqnya. 

Seseorang yang mempunyai jiwa sosial maka akan tertanam rasa 

senasib sepenanggungan. Bila kita berada dalam keadaan yang 

berlebih, maka hendaklah menjadin orang yang murah tangan. 

Suka memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. 

Dengan sedekah yang kita berikan kepada pengemis, orang miskin, 

dan kepada orang-orang yang amat membutuhkan pertolongan kita 

dengan rasa tulus dan ikhlas, maka perbuatan semacam ini akan 

mampu memadamkan kesalahan-kesalahan, bagaikan air 

memadamkan api. 

Sehubungan dengan masalah diatas, maka Nabi Muhammad SAW, 

menjelaskan dalam sabdanya: 

“Apakah engkau mau saya tunjukan engkau kepada pintu-pintu 

kebajikan? Saya (sahabat) menjawab: Baik ya Rasulullah. Nabi 

berkata: Ketahuilah bahwa puasa itu sebagai perisai dan sedekah 

itu memadamkan kesalahan, bagaikan air memadamkan api. (HR. 

Turmudzi) 

Tentang pemberian sedekah hendaknya terlebih dahulu diberikan 

kepada orang-orang yang kita nafkahi, seperti memberikan nafkah 

kepada keluarga. Dan ini merupakan langkah yang terbaik 
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sekalipun harta benda yang dimiliki itu sangat sedikit, tetapi lebih 

diutamakan kepada orang-orang yang dinafkahinya. 

Hadirin yang berbahagia! 

Sehubungan dengan ini pula, Nabi SAW. Bersabda 

“Sedekah yang diberikan kepada orang miskin hanya merupakan 

shadaqah saja, sedang yang diberikan kepada kerabat karib itu 

merupakan sedekah dan penghubung silaturahmi”. 

(penutup ceramah) 

Demikianlah yang bisa kami sampaikan saat ini, mudah-mudahan 

kita termasuk orang yang gemar bersedekah dengan semata-mata 

mencari ridho Allah SWT. Cukup sekian materi yang bisa kami 

sampaikan, (wabillaahit taufiq walhidayat wassalamu’alaikum 

warohmatulloohi wabarakaatuhu.) 

2. Pidato 

Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau 

berorasi untuk menyatakan pendapatnya, atau memberikan 

gambaran tentang suatu hal. Pidato biasanya dibawakan oleh 

seorang yang memberikan orasi-orasi, dan pernyataan tentang 

suatu hal/peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan.  

Pidato biasanya digunakan oleh seorang pemimpin untuk 

memimpin dan berorasi di depan banyak orang atau khalayak 

ramai. 

Contoh Pidato Singkat Pendidikan  

Pembukaan Pidato Pendidikan : 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Hadirin yang saya hormati. 

Dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersyukur 

kepada Allah SWT. Atas segala nikmat serta hidayah-Nya yang 

telah dicurahkan kepada kita semua sehingga pada kesempatan 
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kali ini kita bisa hadir dalam acara peringatan hari Pendidikan 

Nasional. 

(Isi Pidato Pendidikan) : 

Hadirin yang berbahagia. 

Dalam mencari ilmu, Allah sendiri pernah menguji para Malaikat-

malaikat-Nya. Bahwa ternyata tidak ada seseorangpun di dunia ini 

yang mempunyai ilmu pengetahuan, kecuali hanya Allah. Dan 

sebagian ilmu yang kita miliki ini adalah titipan Allah. Bahkan 

Malaikat pun tidak akan memiliki ilmu pengetahuan, selain apa yang 

telah diajarkan oleh Alloh SWT. Oleh karena itu kita tidak boleh 

sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Bahkan dengan 

apapun yang kita miliki tidak boleh sombong. 

 

Hadirin yang saya hormati. 

Sebagian dari keutamaan orang mencari ilmu adalah dimudahkan 

serta dibimbing melalui jalan menuju kebenaran. Betapa pentingnya 

orang yang menuntut ilmu, sehingga diberikan pengetahuan yang 

luar biasa. Peranan para tenaga pengajar juga sangatlah penting. 

Sehingga orang yang bersamanya duduk untuk menimba ilmu 

pengetahuan darinya walaupun hanya satu jam saja itu lebih disukai 

oleh Allah dari pada pahalanya dalam beribadah seribu tahun. 
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Penutup Pidato Pendidikan : 

Hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada 

manfaatnya serta diberikan ilmu yang bermanfaat dan di ridha’i 

Allah. Amiin 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Tahap 1: Curah Pendapat (Brainstorming) (1 JP) 

Langkah-langkah: 

1. Fasilitator memberikan pengantar mengenai kegiatan pembelajaran 10 

pada uraian materi prinsip dan prosedur berbahasa secara lisan 

produktif: berbicara (5’). 

2. Fasilitator memberikan pertanyaan berikut  (LK 01) kepada seluruh 

peserta (5’).  

a.  Apa yang Anda ketahui tentang keterampilan berbicara?  

b.  Apa saja jenis-jenis berbicara? 

c.  Apa tujuan berbicara? 

d. Fungsi berbicara dan faktor yang memengaruhi keterampilan berbicara. 

 

Tahap 2:  Buzz Group (1 JP) 

Langkah-langkah: 

1.  Peserta  dibagi menjadi 5 kelompok besar (5’). 

2. Setiap kelompok besar melakukan buzz group dengan tahapan 

sebagai berikut (10’): 

Dalam kelompok besar, peserta membentuk kelompok kecil 

beranggotakan dua orang. Setiap kelompok kecil mendiskusikan satu 

pertanyaan saja dan menuliskan jawabannya di LK 02. Pertanyaan 

yang dimaksud adalah: 
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a. Apa  yang Anda ketahui tentang hubungan berbicara dengan 

menyimak? 

b. Apa yang Anda ketahui tentang hubungan berbicara dengan 

membaca?  

c. Apa yang Anda ketahui tentang hubungan berbicara dengan 

menulis?  

3. Peserta  membahas setiap pertanyaan yang ditugaskan secara 

berpasangan, pastikan ketika berdiskusi suara pelatih terdengar oleh 

pasangan diskusi (10’). 

4.  Anda menuliskan hasil diskusi  lalu  kembali  ke  kelompok  besar.  

Kelompok kecil melaporkan hasil diskusinya ke kelompok besar. 

Kelompok besar tidak perlu membuat simpulan. (Pembuatan 

simpulan dilakukan pada tahap 3 (10’). 

5.  Pada akhir kegiatan, peserta menyimak penjelasan dari pelatih 

mengenai langkah   yang sudah dilakukan sebagai rincian kegiatan 

yang disebut buzz group (10’). 

 

Tahap 3: Diskusi kelompok (Focus Group Discussion) (30’) 

Langkah-langkah: 

1. Berdasarkan  hasil diskusi, fasilitator meminta setiap kelompok besar 

untuk membuat simpulan dari 4 (empat) pertanyaan. Pastikan bahwa 

kelompok besar telah menunjuk buzz group satu orang yang 

berperan sebagai moderator diskusi dan satu orang sebagai notulen 

(10’). 

2. Secara bergiliran, moderator memimpin peserta untuk mendiskusikan 

setiap laporan dari kelompok kecil hasil buzz group. Pastikan bahwa 

diskusi berlangsung secara fokus sehingga setiap pertanyaan dapat 

dielaborasi secara mendalam (10’). 

3. Pada akhir kegiatan, peserta menyimak penjelasan dari fasilitator 

mengenai langkah- langkah yang sudah dilakukan sebagai rincian 

kegiatan dalam FGD (10’). 
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Tahap 4.  Bermain peran (Role Playing) (105’) 

Langkah-langkah: 

1. Anda dikelompokkan  menjadi lima kelompok . (5’). 

2. Setiap kelompok diminta  memilih salah satu  jenis berbicara  untuk 

disimulasikan  (10’). 

3. Fasilitator mendampingi Anda untuk memimpin proses pemilihan 

jenis bicara  danperan sesuai dengan jenis berbicara yang dipilih: 

pidato/cera-mah/diskusi/wawancara.  Setiap peserta berperan 

melakukan simulasi sesuai dengan perannya masing-masing. Isilah 

jenis berbicara dan peran masing pada LK 03 (50’). Kemudian 

disimulasikan. 

4. Fasilitator memberi kesempatan kepada perwakilan setiap kelompok 

untuk menyampaikan pengalaman menarik dari simulasi yang 

dilakukan dikelompoknya (15’) 

5. Setelah simulasi, fasilitator memimpin diskusi tentang materi pidato, 

ceramah,   diskusi, dan wawancara  yang disimulasikan (25’). 

6. Fasilitator memberikan penguatan (10) 

 

E. Latihan/ Kasus /Tugas 

LK- 01 

No. Pertanyaan uraian 

1. Jelaskan pendapat Anda tentang  

pengertian keterampilan berbicara! 

 

2. Jelaskan tujuan keterampilan berbicara 

yang Anda ketahui! 

 

3. Menurut pendapat Anda apakah fungsi 

keterampilan berbicara? 

 

4. Jelaskanlah faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan  berbicara! 
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LK – 02 

Jelaskan bagaimana hubungan antara keterampilan berbicara dengan 

keterampilan berbahasa yang lain secara integratif! 

No. pertanyaan uraian 

1. Hubungan berbicara - menyimak  

 

2. Hubungan berbicara - membaca  

 

3. Hubungan berbicara - menuliis  

 

 

LK -  03 : Jenis Berbicara 

JIka Anda akan melakukan keterampilan berbicara Pidato, apakah 

langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan! 

 

 

 

 

 

LK–04.Keterampilan Berbicara (simulasi pidato/ceramah) 

Teks Pidato 

 

Assalamu’alaikum Wr Wb 

Yang terhormat kepala sekolah 

Yang saya hormati Bapak/Ibu Guru serta staf Tata Usaha 

Dan teman-teman yang saya cintai 

 

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul disini dan pada hari 

ini saya akan menyampaikan pidato tentang Narkoba. 

 

Di Indonesia jumlah pengguna narkoba begitu besar, karena lemahnya 

penegakan hukum di Indonesia para pengedar internasional dapat bekerja 

Jenis Bicara Langkah-langkah kegiatannya 

Pidato  
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sama dengan warga negara Indonesia dan memperoleh keuntungan yang 

besar. 

 

Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui program-program 

diantaranya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, tidak bergaul dengan 

pengguna atau pengedar narkoba, tidak mudah terpengaruh ajakan atau 

rayuan untuk menggunakan narkoba.  

Untuk itu marilah kita hindari dan jauhi serta ikut memberantas penggunaan 

narkoba. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan apabila ada 

kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya 

ucapkan terima kasih dan saya akhiri. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

F. Rangkuman 

Berbicara merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang 

bersifat produktif.Sebagai salah satu keterampilan berbahasa, berbicara 

merupakan keterampilan mereproduksikan arus sistem bunyi artikulasi 

untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan ke-

pada orang lain.  

Oleh karena itu, kemampuan berbicara menuntut penguasaan 

beberapa aspek dan kaidah penggunaan bahasa, misalnya kaidah 

kebahasaaan, urutan isi pesan, dan sebagainya. 

Selain itu, berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat 

didengar (audible) dan yang kelihatan (visible) dengan memanfaatkan 

sejumlah alat komunikasi manusia untukmenyampaikan maksud dan 

tujuan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan.  

Berbicara juga merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang 

memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan 

linguistik secara luas sehingga dapat dianggap sebagai alat manusia 

yang paling penting bagi kontrol sosial 

Keuntungan sosial berkaitan dengan kegiatan interaksi sosial 

antarindividu. Sedangkan, keuntungan profesional diperoleh sewaktu 
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menggunakan bahasa untuk membuat pertanyaan-pertanyaan, 

menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, menjelaskan dan 

mendeskripsikan. Keterampilan berbahasa lisan tersebut memudahkan 

Anda berkomunikasi dan mengungkapkan ide atau gagasan kepada 

orang lain. 

Penggunaan bahasa secara lisan dapat pula dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara secara 

langsung adalah sebagai berikut: (a) pelafalan; (b) intonasi; (c) pilihan 

kata; (d) struktur kata dan kalimat; (e) sistematika pembicaraan; (f) isi 

pembicaraan; (g) cara memulai dan mengakhiri pembicaraan; dan (h) 

penampilan. 

Keterampilan deskrit artinya terpisah atau tersendiri. Sementara  

berbicara sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa memiliki 

kaitan dengan keterampilan berbahasa yang lainnya, yaitu menyimak, 

membaca, dan menulis. Keempat aspek tersebut berkaitan erat, antara 

berbicara dengan menyimak, berbicara dengan menulis, dan berbicara 

dengan membaca. 

Keterampilan berbahasa berdasarkan ragam bahasa meliputi : akademisi,  

formal, dan  vokasional. Selain itu jenis-jenis keterampilan berbicara 

dalam pengajaran bahasa, antara lain: diskusi, percakapan, pidato 

menjelaskan, pidato menghibur, dan  ceramah. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Isilah umpan balik/repleksi pembelajan pada tabel berikut  ini. 

Apa yang Anda ketahui setelah mempelajari modul ini? 
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1. Apa yang Anda lakukan setelah mempelajari modul ini? 

 

 

H. Pembahasan Latihan/Kasus/Tugas 

LK 01 

No Jawaban 

1. Misalnya menurut Tarigan (1987:15) menjelaskan bahwa berbicara 

merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan  gagasan yang 

disusun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendengar. 

Maksudnya kegiatan berbicara dilaksanakan sesuai kebutuhan 

pendengar atau tuntutan situasi dan kondisi pendengar. 

2. Berpidato. 

3. Menurut Djago, dkk (1997:37) tujuan pembicaraan biasanya dapat 

dibedakan atas lima golongan yaitu (1) menghibur, (2) menginfor-

masikan, (3) menstimulasi, (4) meyakinkan, dan 5) menggerakkan. 

 

LK 02  

No. Jawaban 

1 Berbicara - Menulis 

Berbicara - Membaca 

Berbicara - Menyimak 

1. Tahap persiapan (penentuan topik pembicaraan,rumusan pertanyaan, 

dan penentuan narasumber) dan tahap palaksanaan wawancara 
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LK 03 Tahapan Pidato 

 

 

 

 

II. Keterampilan Berbahasa Indonesia (Membaca) 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari modul ini, Anda dapat memiliki keterampilan bahasa 

Indonesia (membaca).  

B. Indikator Ketercapaian Kompetensi 

Kompetensi Guru Indikator 

Memiliki keterampilan 

berbahasa Indonesia    

(membaca)   

20.4.1 Mengaplikasi prinsip dan prosedur 

berbahasa secara lisan (berbicara 

dan menyimak) dan tertulis 

(membaca dan menulis) 

20.4.2 Mengaplikasikan prinsip dan prosedur 

berbahasa secara deskrit: 

menyimak, berbicara, membaca, 

menulis 

20.4.3 Mengaplikasikan prinsip dan prosedur 

berbahasa secara integratif: 

menyimak, berbicara, membaca, 

menulis. 

20.4.4 Mengaplikasikan prinsip dan prosedur 

berbahasa berdasarkan konteks 

(akademis, formal, vokasional). 

20.4.8 Mengaplikasikan prinsip dan prosedur 

berbahasa secara tertulis reseptif. 

Jenis Bicara Langkah-langkah kegiatannya 

Pidato 

 

Tahap persiapan (penentuan topik pembicaraan, 

rumusan pertanyaan, dan penentuan narasumber) 

dan tahap palaksanaan wawancara. 
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Membaca (Teknik: membaca cepat, 

membaca memindai, membaca 

sekilas, membaca nyaring. Jenis: 

membaca intensif, ekstensif, kritis, 

bahasa mencari kosa kata dan 

kalimat-kalimat sumbang, ejaan). 

Membaca Verbal, nonverbal(grafik, 

denah, tabel), dan verbal-nonverbal 

 

 

C. Uraian Materi 

1. Konsep dan Pengertian Membaca 

Membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis 

yang bersifat reseptif. Dengan membaca, seseorang akan dapat 

memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman-

pengalaman baru yang memungkinkan orang tersebut mampu 

memperluas daya pikir, mempertajam  pandangan, dan memperluas 

wawasannya. Membaca bukanlah sekadar menyuarakan lambang-

lambang tertulis tanpa mempersoalkan rangkaian kata-kata atau 

kalimat yang dilafalkan dipahami atau tidak, melainkan lebih dari itu. 

Kegiatan membaca bukan hanya kegiatan mekanis saja, melainkan 

juga merupakan kegiatan menangkap maksud dari kelompok-

kelompok kata yang bermakna. 

Pada hakikatnya, aktivitas membaca terdiri atas dua bagian, yaitu 

membaca sebagai proses dan membaca sebagai produk. Membaca 

sebagai proses mengacu pada aktivitas fisik dan mental, sedangkan 

membaca sebagai produk mengacu pada konsekuensi dari aktifitas 

yang dilakukan pada saat membaca. Proses membaca sangat 

kompleks dan rumit karena melibatkan beberapa aktifitas, baik 

berupa kegiatan fisik maupun kegiatan mental. Proses membaca 

terdiri atas beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut adalah: (1) aspek 

sensori, yaitu kemampuan untuk memahami simbol-simbol tertulis, 

(2) aspek perseptual ,yaitu kemampuan untuk 
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menginterpresentasikan apa yang dilihat sebagai simbol, (3) aspek 

skemata, yaitu kemampuan menghubungkan informasi tertulis 

dengan struktur pengetahuan yang telah ada, (4) aspek berpikir, yaitu 

kemampuan membuat inferensi dan evaluasi dari materi yang 

dipelajari, dan (5) aspek afektif, yaitu aspek yang berkenaan dengan 

minat pembaca yang berpengaruh terhadap kegiatan membaca. 

Aktivitas membaca membutuhkan kompetensi/ kemampuan bahasa, 

kecerdasan tertentu, dan referen kehidupan yang luas. Pada saat kita 

aktif membaca, referen kehidupan, intelektualitas, dan 

perbendaharaan kata kita juga meningkat, artinya semakin aktif kita 

membaca akan semakin tinggi pengetahuan yang kita dapatkan. 

Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta 

memperoleh informasi, mencakup isi, dan memahami makna bacaan.  

Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang berhubungan 

dengan keterampilan berbahasa yang lain. Membaca merupakan 

suatu proses aktif yang bertujuan dan memerlukan strategi. Hal ini 

didukung oleh beberapa definisi berikut. Hodgson (dalam Tarigan, 

2008:7) mengemukakan bahwa membaca ialah suatu proses yang 

dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan 

yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. 

Depdikbud (1985:11) menuliskan bahwa membaca ialah proses 

pengolahan bacaan secara kritis dan kreatif yang dilakukan dengan 

tujuan memperoleh pemahaman yang bersifat menyeluruh tentang 

bacaan itu, dan penilaian terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan 

dampak bacaan itu. Definisi ini sesuaidengan membaca pada tingkat 

lanjut, yakni membaca kritis dan membacakreatif. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

membacaadalah proses pengucapan tulisan untuk mendapatkan 

isinya. Pengucapan tidak selalu dapat didengar, misalnya membaca 

dalam hati. Selanjutnya,membaca merupakan aktivitas yang tidak 

bisa dilepaskan dari menyimak,berbicara, dan menulis. Sewaktu 

membaca, pembaca yang baik akan memahami bahan yang 
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dibacanya. Selain itu, dia bisa mengkomunikasikan hasil 

membacanya secara lisan atau tertulis. Dengan demikian, membaca 

merupakan keterampilan berbahasa yang berkaitan dengan 

keterampilan berbahasa lainnya. Jadi, membaca merupakan salah 

satu keterampilan berbahasa, proses aktif, bertujuan, serta 

memerlukan strategi tertentu sesuai dengan tujuan dan jenis 

membaca. 

 

2. Tujuan  Membaca 

Rivers dan Temperly (1978) mengajukan tujuh tujuan utama dalam 

membaca,yaitu: 

a. Untuk memperoleh informasi untuk suatu tujuan atau merasa 

penasaran tentang suatu topik. 

b. Untuk memperoleh berbagai petunjuk tentang cara melakukan 

suatu tugas bagi pekerjaan atau kehidupan sehari-hari (misalnya, 

mengetahui cara kerja alat-alat rumah tangga). 

c. Untuk berakting dalam sebuah drama, bermain game, 

menyelesaikan teka-teki. 

d. Untuk berhubungan dengan teman-teman dengan surat-menyurat 

atau untuk memahami surat-surat bisnis. 

e. Untuk mengetahui kapan dan di mana sesuatu akan terjadi atau 

apa yang tersedia. 

f. Untuk mengetahui apa yang sedang terjadi atau telah terjadi 

(sebagaimana dilaporkan dalam koran, majalah, laporan). 

g. Untuk memperoleh kesenangan atau hiburan. 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Membaca 

a. Faktor Intelegensia 



 

Modul Guru Pembelajar Bahasa Indonesia SMP Kelompok Kompetensi Profesional C 43 

 

Intelegensia yang dikonsep sebagai kemampuan mental atau 

potensi belajar telah dibuktikan berpengaruh terhadap proses 

pemahaman dalam membaca hampir dalam setiap jenjang 

pendidikan. Intelegensia  mempunyai pengaruh yang substansial 

terhadap kemampuan memahami bacaan. Nalar umum yang 

biasanya diketengahkan dalam hubungan ini ialah membaca 

dikatakan sebagai proses pengolahan bacaan yang menerapkan 

seperangkat kemampuan mental untuk memperoleh pemahaman 

yang tepat tentang tuturan tertulis yang dibaca. Ketepatan 

pemahaman yang diperoleh banyak sekali ditentukan oleh 

kemampuan mental atau intelegensia membaca (Haris,etc, dalam 

I Gusti Ngurah Oka,1983) 

b. Faktor Sikap 

Sikap sebagai kecenderungan jiwa yang prediktif sifatnya dalam 

mereaksi  sesuatu oleh sementara ahli bidang studi membaca 

telah dikaji pengaruhnya terhadap kemampuan membaca. Sikap 

pembaca mewarnai penafsiran dan penilaian terhadap hal-hal 

yang tersirat yang terdapat dalam bacaan.  

Ada dugaan yang cukup kuat bahwa sikap dalam segala 

manifestasinya serta tautannya dengan faktor-faktor kepribadian 

yang lainnya lebih besar pengaruhnya terhadap proses membaca  

dibandingkan dengan faktor-faktor dalam  yang lainnya. Sikap 

positif terhadap bacaan dan terhadap belajar membaca 

diperkirakan sama dengan motor  yang mampu menggerakkan 

jenis-jenis keterampilan membaca bekerja secara lebih baik dan 

lebih akurat. Berdasarkan hal-hal yang telah ditemukan tentang 

pengaruh sikap ini dan kecenderungan pandangan tentang 

pentingnya peranan sikap dalam membaca,  pengajaran membaca 

diharapkan bukan saja memper- timbangkan faktor-faktor sikap, 

melainkan juga diharapkan membina sikap siswa dalam 

membaca.  
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c. Faktor Perbedaan kelamin  

Banyak peneliti yang mendapatkan  bahwa faktor perbedaan 

kelamin ada pengaruhnya terhadap proses belajar membaca, 

misalnya Stroud dan Linquist (1942), Pauley (1951), Fabian 

(1955). Pengaruh tersebut hanya bekerja pada siswa muda usia 

saja, yaitu (1) siswa puteri lebih unggul dalam belajar membaca 

daripada  siswa putera pada saat mereka kelas ,II, dan III, dan  (2) 

di atas kelas tersebut perbedaan kelamin tersebut tidak 

merupakan faktor yang berpengaruh lagi. Mengapa terjadi gejala 

ini, sampai sekarang  belum ada penelitian yang berhasil 

menjawabnya dengan pasti.  

d. Faktor Penguasaan Bahasa 

Penguasaan bahasa sebagai faktor yang berpengaruh dalam 

proses memahami bacaan telah banyak dibuktikan dengan studi 

dan penelitian yang menerapkan pendekatan konseptual dan 

pendekatan empirik. Teori membaca sebagai proses  berpikir yang 

dirintis oleh Thorndike, dan teori lainnya pada dasarnya hampir 

semuanya menyepakati bahwa penguasaan bahasa siswa 

merupakan faktor yang menentukan sifatnya dalam proses 

membaca. Walaupun demikian, sementara sarjana penganut  

pendekatan eksperimental masih belum merasa puas dengan 

pendekatan itu. Mereka lalu melaksanakan studi dan penelitian 

eksperimentatif untuk lebih meyakinkan dirinya akan besarnya 

pengaruh faktor penguasaan bahasa siswa. Faktor yang 

mempunyai pengaruh besar dalam proses pemahaman bacaan 

antara lain: faktor struktur kalimat, dan kekompleksan kalimat yang 

menyangkut masalah transformasi kalimat. 

Masalah penguasaan bahasa termasuk di dalamnya perbedaan 

ragam bahasa yang dikuasai siswa dengan bahasa yang dipakai 

dalam bacaan. Ragam bahasa atau dialek siswa yang berbeda 

dengan ragam bahasa yang dipakai dalam pengajaan membaca 
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merupakan merupakan faktor penghambat bagi kelancaran dan 

keberhasilan dalam belajar membaca. 

e. Faktor Status  Sosial-Ekonomi 

Kedudukan orang tua anak didik di tengah-tengah masyarakat, 

keadaan ekonomi rumah tangga, dan lingkungan hidup anak didik 

adalah beberapa faktor yang tergolong sosial ekonomi. Penelitian 

menenunjukan bahwa kelompok siswa yang status sosial-

ekonominya cukup baik menunjukkan kemampuan membaca 

komprehensif yang lebih baik. 

f. Faktor Bahan Bacaan 

Bahan bacaan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap proses 

pemahaman bacaaan telah banyak dibuktikan dengan penelitian 

eksperimental. Tentang pengaruh isi bacaan serta penyajiannya 

dikemukakan pula oleh Katz  (1955) bahwa makin spesifik sifat 

sugesti isi bacaan bertautan dengan kepribadian pembaca, makin 

kuat pengaruh sugesti itu. Eksperimen Ruddle (1965) 

mengemukakan bahwa bahan bacaan yang struktur kalimatnya 

sama dengan struktur kalimat bahasa lisan yang dikuasai  siswa 

jauh mudah dipahami daripada sebaliknya. Wilcox (1964)  

menemukan bahwa siswa remaja lebih muda memahami bacaan 

yang dilengkapi  dengan skema atau tabel. Spache (1969) 

menemukan bahwa bahasa bacaan dari pengarang yang sudah 

punya nama lebih sudah dipahami oleh pembaca yang telah 

mengenal baik pengarangnya.  

g. Faktor Guru 

Guru dianggap sebagai faktor yang paling menentukan sifatnya 

dalam  belajar membaca dan berpengaruh besar dalam perilaku 

membaca siswa, Perilaku mengajar yang berpengaruh positif 

antara lain adalah (1)  usaha memahami sudut pandangan siswa, 

(2) memvariasikan situasi yang memotivasi siswa belajar, (3) 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang efektif kepada siswa, (4) 
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menajamkan pemahaman siswa, dan (5) mencobakan gagasan-

gagasan baru dalam pelaksanaan pengajaran membaca.  

Pengetahuan guru yang dapat mempengaruhi antara lain meliputi 

(1) pengetahuan tentang penguasaan kosa kata, (2) pengetahuan 

tentang mekanisme membaca, (3) pengetahuan tentang selera 

baca siswa, (4) pengetahuan tentang membaca kritis, dan 

pengetahuan tentang pemahaman literal dan interpretative.  

Dalam pelaksanaan performasi membacanya yang baik 

disebabkan oleh guru yang baik kemampuannya dalam (1) 

memilih buku-buku  yang tepat tingkat kesulitannya, (2) 

mengelompokkan siswa dalam kelompok-kelompok yang 

homogen, (3) merumuskan dengan jelas hasil belajar membaca 

yang akan dicapai, (4) mengobservasi, mendiagnosis kesulitan  

belajar siswa dalam membaca serta melaksanakan program 

remedial yang tepat, dan (5) menyusun program pengajaran 

membaca dengan mempertimbangkan kesalahan siswa dalam 

belajar membaca. Sebenarnya masih banyak lagi hasil penelitian 

yang mengemukakan peranan faktor guru ini, namun terlepas 

daripada itu secara umum dapat disimpulkan bahwa guru adalah 

salah satu faktor yang berpengaruh terhadap siswa dalam belajar 

membaca, dalam arti kata ikut mewarnai proses pemahaman 

dalam membaca pada siswa itu. 

 

4. Jenis-Jenis Membaca 

a.  Membaca dalam Hati 

Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang berusaha 

memahami keseluruhan isi bacaan secara mendalam sambil 

menghubungkan isi bacaan itu dengan pengalaman maupun 

pengetahuan yang dimiliki pembaca tanpa diikuti gerak lisan 

maupun suara.  Istilah  membaca dalam hati sering juga 

dihubungkan dengan istilah membaca pemahaman  serta 

membaca komprehensif karena tujuan membaca dalam hati itu, 
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seperti telah diungkapkan di atas, adalah untuk memahami isi 

bacaan secara menyeluruh dan mendalam. 

Bila ditinjau dari proses serta tujuan yang melatarinya,  membaca 

dalam hati dapat juga disebut membaca intensif. Pendapat itu 

muncul karena membaca intensif itu sendiri pada dasarnya adalah 

kegiatan membaca yang dilaksanakan secara cermat dan 

bertahap mulai dari aspek yang paling kecil sampai ke perolehan 

pemahaman pada keseluruhan wacana. Sama dengan membaca 

dalam hati, membaca intensif juga melatari tujuan memahami 

paparan secara logis yang diungkapkan pengarang, memahami 

tujuan serta sikap pengarang sejalan dengan gagasan yang 

ditampilkannya. 

Pada sisi lain, ragam membaca dalam hati juga berkaitan dengan 

kegiatan membaca sastra ,yakni bila tujuan membaca sastra  itu 

adalah memahami teks sastra yang dibaca secara menyeluruh 

dan mendalam. Selain itu, proses yang ditempuh dalam membaca 

dalam hati juga dapat diterapkan dalam kegiatan membaca sastra 

dengan latar tujuan pemahaman. Adapun jenis membaca dalam 

hati sebagai bebagai berikut: 

b) Membaca Ekstensif 

Membaca ekstensif merupakan proses membaca yang dilakukan 

secara luas, bahan bacaan yang digunakan bermacam-macam 

dan waktu yang digunakan cepat dan singkat. Tujuan membaca 

ekstensif adalah sekadar memahami isi yang penting dari bahan 

bacaan dengan waktu yang singkat dan cepat. Adapun membaca  

ekstensif dapat dirinci sebagai berikut: 

1) Membaca survey (survai) merupakan kegiatan membaca yang 

bertujuan untukmengetahui gambaran umum isi dan ruang 

lingkup bahan bacaan. Kegiatanmembaca survai ini misalnya 

melihat judul, pengarang, daftar isi, dan lain-lain. 

2) Membaca sekilas atau skimming adalah membaca dengan 

cepat untuk mencaridan mendapatkan informasi secara cepat. 
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Dalam hal ini pembaca melakukankegiatan membaca secara 

cepat untuk mengetahui isi umum suatu bacaanatau bagian-

bagiannya. Membaca sekilas merupakan salah satu teknik 

dalammembaca cepat. 

3) Membaca dangkal merupakan kegiatan membaca 

untukmemperoleh pemahaman yang dangkal dari bahan 

bacaan ringan yang kitabaca. Tujuan membaca dangkal 

adalah untuk mencari kesenangan. 

c) Membaca intensif 

Membaca intensif merupakan bagian dari membaca tidak 

bersuara yaitu  aktivitas membaca dengan mengandalkan 

ingatan visual yang dikenal sebagai membaca dalam hati, 

meliputi: 

1) Membaca teliti 

2) Membaca pemahaman 

3) Membaca ide 

4) Membaca kritis 

5) Membaca telaah bahasa 

Membaca  Intensif dapat dilakukan kegiatan pembelajaran 

sebagai berikut. 

(a) Kalimat sumbang adalah kalimat yang tidak mendukung 

kalimat utama dalam satu paragraf. Kalimat itu harus 

dikeluarkan dari paragraf agar paragraf tersebut menjadi 

paragraf padu.  

Perhatikan Contoh berikut! 

Jasa penyewaan mainan anak edukatif marak sejak 2008. 

Tak sedikit pula yang dijalankan secara on-line. Produk 

mainan anak asal Inggris ini membuka cabang pertama di 

Jakarta juga pada tahun 2008. Mainan disewakan dengan 

tarif mulai Rp 60.000,00 hingga Rp 380.000,00 untuk waktu 
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sewa dua hingga empat pekan. Mainan edukatif itu 

beragam, ada peralatan dokter untuk bermain peran, lego, 

komputer untuk mengenal huruf, angka, dan warna dalam 

bahasa Inggris hingga bola dunia untuk belajar geografi. 

Perhatikan kalimat yang dicetak miring. Kalimat tersebut 

tidak mendukung ide pokok paragraf yang membahas 

tentang jasa penyewaan mainan anak edukatif. Kalimat yang 

dicetak miring itu membicarakan tentang pemasaran produk 

mainan anak asal Inggris. Kalimat yang tercetak miring itu 

disebut kalimat sumbang atau kalimat penjelas yang tidak 

mendukung isi paragraf. 

(b) Makna kalimat yang selaras 

Dalam budaya masyarakat bangsa Indonesia terdapat 

kesantunan berbahasa yang menopang lancarnya 

komunikasi dan interaksi lintas budaya. Dengan mengetahui 

ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan dari kesantunan 

dalam praktik berbahasa akan memudahkan masyarakat 

dalam membina relasi dan menjalin kerja sama dalam 

membangun komunikasi dan interaksi dengan sesama 

Kesantunan bahasa itu sering diwujudkan dalam kalimat 

yang bila dilihat dari struktur bahasa tidak berkaitan dengan 

kalimat sebelumnya tetapi maksud atau makna dari kalimat 

itu dapat diterima selaras atau sejalan dengan maksud 

kalimat tersebut. Makna-makna kalimat yang selaras ini 

dapat dijumpai misalnya dalam percakapan (pragmatik) atau 

teks berita. Di samping itu, makna  selaras juga dapat 

dijumpai pada kalimat yang mengalami transformasi atau 

peralihan susunan jabatan/struktur kalimat. 

(c)  Ide pokok 

Ide pokok adalah ide atau tema yang menjiwai paragraf. 

Artinya, paragraf yang bersangkutan hanya membahas 

tentang satu hal. Paragraf yang baik hanya memiliki satu ide 
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pokok atau satu gagasan utama. Ide pokok menjadi dasar 

pengembangan paragraf atau inti paragraf yang  dirumuskan 

dalam sebuah frase atau klausa. Frase atau klausa ini 

dikembangkan menjadi kalimat. Dalam paragraf, kalimat ini 

disebut kalimat utama. Ide pokok atau gagasan utama 

bersifat umum, baik isi maupun makna kalimatnya. 

Umumnya ide pokok terdapat dalam kalimat utama.  

Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya berisi ide 

pokok paragraf. Kalimat utama ini didukung oleh kalimat-

kalimat lain yang menjelaskan lebih dalam tentang ide pokok 

tersebut. Kalimat-kalimat yang menjelaskan ide pokok itu 

disebut kalimat penjelas. 

Letak kalimat utama 

Kalimat utama umumnya diletakkan di awal paragraf karena  

penulis hampir selalu memulai paragrafnya dengan 

menuliskan gagasan utamanya di awal.  Gagasan utama itu 

bersifat umum. Adapunkalimat-kalimat berikutnya meru-

pakan kalimat penjelas dari  gagasan utama tersebut. 

Paragraf yang kalimatutamanya terletak di awal paragraf 

disebut paragraf deduktif.Kalimat utama juga  bisa 

ditemukan di akhir paragraf. Artinya, paragraf itu dimulai 

dengan rincian atau penjelasan, baru diakhiri dengan 

pernyataan umum yang bia-sanya berupa simpulan. 

Paragraf yang demikian disebut paragraf induktif. Ada juga 

paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan akhir 

parag-raf. Paragraf yang seperti ini, berarti dimulai dengan 

pernyataan umum dan diakhiri dengan pernyataan umum 

lagi. Pengulangan kalimatnya tidak sama 100%, tetapi kata-

kata yang dipergunakan kurang lebih bermakna sama. Pa-

ragraf jenis ini disebut paragraf deduktif-induktif. Selain 

itu, ada juga pa-ragraf yang kalimat utamanya menyebar di 

seluruh kalimat dalam paragraf. Letak gagasan utama 

terakhir ini hanya didapati di dalam prosa/cerita-cerita.  
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Paragraf ini disebut paragraf deskriptif atau paragraf 

naratif. Semua kali-matnya saling bertautan atau 

berhubungan. Jaditidak ada kalimat yang khu-sus berisi 

gagasan utama. 

Seperti yang telah diuraikan di atas, sebuah paragraf  terdiri 

atas satu kalimat utama dan beberapa  kalimat penjelas. 

Setiap kalimat penjelas harus mendukung kalimat utama. 

Bila kalimat penjelas itu tidak mendukung kalimat utama, 

paragraf tersebut akan menjadi sumbang 

 

5. Ringkasan, Rangkuman, Ikhtisar, dan Sinopsis 

Kita sering mendengar kata ringkasan, rangkuman ikhtisar dan 

sinopsis. Pernahkan terfikir apa persamaan dan perbedaan antara 

semua kata tersebut? 

a. Ringkasan 

Bentuk ringkas dari karangan yang masih memperlihatkan sosok 

dasar dari aslinya. Ini tidak meninggalkan urutan dasar yang 

melandasinya. Dengan kata lain memangkas hal-hal yang lebih 

kecil yang meliputi gagasan utama bacaan, kerangka dasar masih 

tampak jelas. 

Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang 

dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan adalah sari 

karangan tanpa hiasan. Ringkasan itu dapat merupakan ringkasan 

sebuah buku, bab, ataupun artikel. Fungsi sebuah ringkasan adalah 

memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Dengan 

membuat ringkasan, kita mempelajari cara seseorang menyusun 

pikirannya dalam gagasan-gagasan yang diatur dari gagasan yang 

besar menuju gagasan penunjang, melalui ringkasan kita dapat 

menangkap pokok pikiran dan tujuan penulis. 

Ciri-ciri ringkasan: 

 Bersifat inti tidak meninggalkan urutan dasar karangan. 
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 Kerangka dasar masih tampak jelas 

 Memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas 

 Tujuannya untuk memangkas gagasan. 

b. Rangkuman 

Rangkuman Adalah ekstrak dari suatu tulisan, berita atau sesuatu 

pembahasan, sehingga bisa menyimpulkan dengan singkat suatu 

tulisan, berita atau pembahasan tersebut. 

Rangkuman menurut Djuharni, 2001 Rangkuman merupakan hasil 

kegiatan merangkum. Rangkuman dapat diartikan sebagai suatu 

hasil merangkum atau meringkas suatu tulisan atau pembicaraan 

menjadi suatu uraian yang lebih singkat dengan perbandingan 

secara proporsional antara bagian yang dirangkum dengan 

rangkumannya. Rangkuman dapat pula diartikan sebagai hasil 

merangkai atau menyatukan pokok–pokok penbicaraan atau tulisan 

yang terpencar dalam bentuk pokok - pokoknya saja. 

c. Ikhtisar 

Pada dasarnya sama dengan ringkasan dilihat dari tujuannya, 

keduanya mengambil bentuk kecil dari suatu karangan panjang. 

Perbedaannya ikhtisar tidak mempertahankan urutan gagasan yang 

membangun karangan itu, terserah pada pembuat ikhtisar. Untuk 

mengambil inti dia bebas mengambil kata-kata, asal tetap 

menunjukan inti dari bacaan tersebut. 

Ciri- ciri ikhtisar: 

 Tidak mempertahnkan urutan gagasan 

 Bebas mengkombinasikan kata-kata asal tidak menyimpang dari 

inti. 

 Tujuannya untuk mengambil inti. 
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d. Sinopsis 

Pengertian pertama: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Sinopsis adalah ikhtisar yang biasanya diterbitkan bersama-sama 

dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis itu. 

Pengertian Kedua: Sinopsis adalah ringkasan cerita dari sebuah 

novel. jika kalian ingin membuat sinopsis, jangan lupa tentukan dulu 

Tema, Latar, Alur, dan Penokohannya. 

Tema : gagasan pokok, pokok cerita. 

Latar : tempat dan waktu terjadinya peristiwa. 

Alur : jalan cerita.. 

penokohan : pelaku cerita 

e. Simpulan 

Simpulan adalah satu kalimat pernyataan yang merupakan 

intisariparagraf ataukarangan. Dalam kalimat simpulan sudah 

tercakup seluruhisi para-graf/karangan.Pengertian simpulan senada 

dengan rangkuman, ringkasan, ikhtisar, atau dalam sastra disebut 

sinopsis. Simpulan biasanya diambil dari pokok-pokok pikiran setiap 

paragraf dan dari pokok-pokok pikiran tadi diringkas lagi sehingga 

menjadi singkat tetapi mencakup semua permasalahan yang ada 

dalam wacana atau cerita. 

Kita mengenal ada istilah ringkasan, rangkuman, ikhtisar, dan 

simpulan. Rangkuman sama dengan ikhtisar. Baik ringkasan 

maupun rangkuman/ikh-tisar keduanya sama-sama merupakan 

tulisan singkat dari sebuah karangan panjang. Bedanya, ringkasan 

disusun dengan alur dan sudut pandang yang sama seperti 

karangan aslinya, dengan perbandingan bagian atau bab karangan 

asli secara proporsional tetap dipertahankan dalam bentuknya yang 

singkat itu. Sedangkan rangkuman atau ikhtisar disusun dengan 

alur dan sudut pandang yang bebas, tidak perlu memberikan isi dari 

seluruh karangan secara proporsional.   
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D. Aktivitas Pembelajaran 

1. Pendahuluan 

Silakan Anda pahami tujuan, kompetensi, dan  indikator pencapaian 

kompetensi pada kegiatan pembelajaran ini supaya pembelajaran 

lebih terarah dan terukur. 

2. Curah Pendapat 

Pada kegiatan ini Anda diminta untuk menyebutkan berbagai 

masalah yang dihadapi dalam pembelajaran, khususnya pada saat 

menulis. Sebagai langkah awal dan agar kegiatan curah pendapat 

berjalan dengan baik, Anda dapat mengisi pertanyaan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Diskusi Kelompok 

Kelas dibagi menjadi empat kelompok besar sesuai dengan topik 

bahasan, yaitu pengertianmembaca, tujuanmembaca, dan faktor-

faktor mempenga-ruhi membaca, jenis-jenis membaca ekstensif, dan 

intensif. 

Masing-masing Anda dibagi ke dalam kelompok tersebut sehingga 

terbentuk empat kelompok ahli, yaitu satu kelompok ahli 

pengertianmembaca, faktor-faktor mempengaruhi membaca, 

kelompok ahli jenis-jenis membaca ekstensif, kelompok ahli jenis-

jenis membaca ekstensif. Setelah itu, setiap kelompok membaca, 

mengkaji, dan menelaah sumber belajar yang berhubungan dengan 

hal yang ingin dipahami tersebut. Adapun sumber be-lajar yang 

dirujuk adalah bahan bacaan yang terdapat pada bagian uraian 

materi dan sumber belajar lainnya yang relevan. 

• Perlukah guru bahasa Indonesia mengetahui dan memahami pengertian 

mmembaca?  

• Adakah fsktor-faktor mempengaruhi membaca ? 

• Apakah Bapak/ Ibu pernah mengalami kesulitan dalam hal melaksanakan 

membaca? Coba sebutkan! Apa yang menyebabkannya? 
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        Survey, sekilas, kritis dan  dangkal 

 

Setelah setiap kelompok ahli mengkaji dan menelaah masing-masing 

sumber belajaryang terkait, mereka diminta kembali ke kelompok 

asal. Pada kelompok asal silakan Anda kerjakan LK 1. s.d LK 3  

sebagai laporan hasil diskusi. 

 

E.  Latihan/ Kasus /Tugas 

Untuk mengukur pemahaman Anda tentang konsep yang telah dibaca 

dan didiskusikan, selanjutnya silakan kerjakan lembar kerja (LK) berikut 

ini. 

LK-.1  

Setelah membaca modul,  coba Anda dapat rumuskan yang dimaksud 

keteram-pilan membaca ! 

 

 

 

 

 

 

LK.2 

Pilihlah kegiatan membaca di bawah ini yang termasuk pada membaca 

ekstensif ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56  Modul Guru Pembelajar Bahasa Indonesia SMP Kelompok Kompetensi Profesional C 

 

                  

Kotagede telah menjadi sentra kerajinan perak terbesar di Indonesia. 

Beragam kerajinan perak yang diolah menjadi beragam bentuk lewat 

beragam cara dihasilkan di Kotagede. Kotagede berlokasi 10 km dari 

pusat kota Yogyakarta. Sejak tahun 70-an, kerajinan perak Kotagede 

telah diminati wisatawan mancanegara.    

  

 

Bali memiliki jenis sapi yang tergolong baik dan berkualitas. Menteri Pertanian Andi 

Amran Sulaiman pun berharap untuk tiga tahun ke depan, Bali mampu menjadi 

pengekspor utama sapi di kawasan ASEAN. Data dari Dinas Peternakan Provinsi 

Bali, saat ini terdapat sapi sekitar 50.000 ekor di Bali. Sapi usia sekitar 2 tahun 

bobotnya mencapai 600 kilogram. Dengan tingginya tingkat pertumbuhan sapi di 

Bali bisa menjadi penopang kebutuhan sapi nasional.Menurut Amran, untuk 

produksi sapi setahun di Indonesia sekitar 1,6 juta ekor. Sementara, kebutuhannya 

hanya sekitar 1 juta ekor. Amran mengharapkan Bali bisa memproduksi sapi sekitar 

200 ribu ekor per tahun.                                                               

 

 

LK-3 

Bacalah wacana di bawah ini! Kemudian berikan simpulannya! 

 

 

 

 

 

 

 

LK-4 

Buatlah sebuah ringkasan dari paragraf berikut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Rangkuman 

1. Hakikat, Pengertian, Tujuan, Jenis, dan Manfaat Membaca 

a. Hakikat Membaca 

Membaca pada hakikatnya adalah suatu proses yang bersifat fisik 

dan psiko-logis. Proses yang berupa fisik berupa kegiatan 

mengamati tulisan secara visual dan merupakan proses mekanis 
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dalam membaca. Proses mekanis tersebut berlanjut dengan proses 

psikologis yang berupa kegiatan berpikir dalam mengo-lah 

informasi. Proses pskologis itu dimulai ketika indera visual 

mengirimkan hasil pengamatan terhadap tulisan ke pusat 

kesadaran melalui sistem syaraf. Melalui proses decoding gambar-

gambar bunyi dan kombinasinya itu kemudian diiden-tifikasi, 

diuraikan, dan diberi makna.  

Proses decoding berlangsung dengan melibatkan knowledge of the 

world dalam skemata yang berupa kategorisasi sejumlah 

pengetahuan dan pengalaman yang tersimpan dalam gudang 

ingatan. 

Jadi, pada hakikatnya, aktivitas membaca terdiri dari dua bagian, 

yaitu membaca sebagai proses dan membaca sebagai produk. 

Membaca sebagai proses mengacu pada aktivitas fisik dan mental. 

Sedangkan membaca sebagai produk mengacu pada konsekuensi 

dari aktifitas yang dilakukan pada saat membaca. 

 

b. Pengertian Membaca 

Berdasarkan beberapa definisi tentang membaca, dapat 

disimpulkan bahwa membaca adalah proses pengucapan tulisan 

untuk mendapatkan isinya. Pengucapan tidak selalu dapat 

didengar, misalnya membaca dalam hati. Selanjutnya, membaca 

merupakan aktivitas yang tidak bisa dilepaskan dari menyimak, 

berbicara, dan menulis. Sewaktu membaca, pembaca yang baik 

akan memahami bahan yang dibacanya. Selain itu, dia bisa 

mengomunikasikan hasil membacanya secara lisan atau tertulis. 

Dengan demikian, membaca merupakan keterampilan berbahasa 

yang berkaitan dengan keterampilan berbahasa lainnya. Jadi, 

membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa, proses 

aktif, bertujuan, serta memerlukan strategi tertentu sesuai dengan 

tujuan dan jenis membaca. 
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c. Tujuan Membaca 

Hubungan antara tujuan membaca dengan kemampuan membaca 

sangat signifi-kan. Pembaca yang mempunyai tujuan yang sama, 

dapat mencapai tujuan de-ngan cara pencapaian berbeda-beda. 

Tujuan membaca mempunyai kedudukan yang sangat penting 

dalam membaca karena akan berpengaruh pada proses membaca 

dan pemahaman membaca. 

 

d. Jenis Membaca 

Ada dua jenis membaca, yaitu membaca bersuara dan membaca 

tidak bersuara. Membaca bersuara meliputi: membaca nyaring, 

membaca teknik, membaca indah. Membaca tidak bersuara 

(membaca diam) meliputi: membaca teliti, membaca pemahaman, 

membaca ide, membaca kritis, membaca telaah bahasa, 

membaca skimming (sekilas), membaca cepat. 

 

e. Manfaat  Membaca 

Manfaat membaca antara lain adalah sebagai berikut. (1) 

Menambah kosakata, tatabahasa, dan sintaksis. (2) Mengalami 

perasaan dan pemikiran yang paling dalam. (3) Memicu imajinasi. 

(4) Memaksa nalar, pengurutan keteraturan dan pemikiran logis 

untuk dapat mengikuti jalan cerita atau memecahkan suatu misteri. 

 

2. Isi dan Pesan Pokok dalam Paragraf 

Paragraf yang baik harus mempunyai gagasan utama. Gagasan 

utama adalah ide atau tema yang menjiwai paragraf tersebut. Sifat 

gagasan utama adalah umum. Ketika membaca paragraf, temukan 

kalimat yang bermakna umum, jangan mencari yang maknanya 

khusus atau spesifik. 
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Sebuah paragraf terdiri dari beberapa kalimat, karena syarat paragraf 

yang baik harus terdiri dari beberapa kalimat yang  gagasan 

utamanya tertuang dalam kalimat utama atau kalimat pokok, dan ada 

beberapa kalimat penjelas, yang memperjelas gagasan utama 

tersebut.Letak kalimat utama dalam sebuah paragraf bisa terdapat 

pada awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir paragraf, serta 

diseluruh isi paragraf. 

Rangkuman sama dengan ikhtisar. Baik ringkasan maupun rangku-

man/ikhtisar keduanya sama-sama merupakan tulisan singkat dari 

sebuah karangan panjang. Bedanya, ringkasan disusun dengan alur 

dan sudut pandang yang sama seperti karangan aslinya, dengan 

perbandingan bagian atau bab karangan asli secara proporsional 

tetap dipertahankan dalam bentuknya yang singkat itu. Sedangkan 

rangkuman atau ikhtisar disusun dengan alur dan sudut pandang 

yang bebas, tidak perlu memberikan isi dari seluruh karangan secara 

proporsional.   

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Apa yang Anda pelajari dalam kegiatan pembelajaran membaca? 

 

 

 

2. Hal apa saja yang bisa Anda lakukan di tempat  tugas Anda? 

Mengapa? 

 

 

 

3. Apa masalah yang Anda hadapi selama melaksanakan kegiatan  

pembelajaran membaca? 
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H.  Pembahasan Latihan/Kasus/Tugas 

LK 1 

Suatu proses yang bersifat fisik dan psikologis. Proses yang berupa fisik 

berupa kegiatan mengamati tulisan secara visual dan merupakan proses 

mekanis dalam membaca 

LK2 

Jenis-jenis membaca : 

1. Membaca ekstensif contohnya survey, sekilas, kritis dan  dangkal 

2. Membaca Intensif (membaca teiti, pemahaman, ide, kritis dan telaah 

bahasa) 

LK3 

Simpulan isi paragraf tersebut adalah Kotagede terkenal dengan 

peraknya. 

LK 4 

Ringkasan paragraf di atas adalah Jenis sapi Bali tergolong kualitas baik 

se-hingga Menteri Pertanian, Andi Arman mengatakan Sapi Bali dapat 

menjadi penopang kebutuhan sapi nasional. Bali memiliki sapi yang 

tergolong baik dan berkualitas.  

 

III. Keterampilan Berbahasa Indonesia (Menulis) 

Prinsip dan prosedur berbahasa secara deskrit meliputi: menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari modul ini, Anda dapat memiliki keterampilan bahasa 

Indonesia(menulis) dengan baik.  
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B. Indikator Ketercapaian Kompetensi 

Kompetensi Guru Indikator 

Memiliki keterampilan 

berbahasa Indonesia    

(menulis)   

20.4.1.Mengaplikasi prinsip dan prosedur berbahasa 

secara lisan (berbicara dan menyimak) dan tertulis 

(membaca dan menulis) 

20.4.2.Mengaplikasikan prinsip dan prosedur berbahasa 

secara deskrit: menyimak, berbicara, membaca, 

menulis 

20.4.3.Mengaplikasikan prinsip dan prosedur berbahasa 

secara integratif: menyimak, berbicara, membaca, 

menulis. 

20.4.4.Mengaplikasikan prinsip dan prosedur berbahasa 

berdasarkan konteks (akademis, formal, 

vokasional). 

20.4.5 Mengaplikasikan prinsip dan prosedur berbahasa 

secara tertulis produktif. Menulis: fiksi (pantun, 

puisi, cerpen, dongeng, novel, drama) dan nonfiksi 

(catatan harian, iklan, surat, memo, pengumuman, 

laporan, esai, artikel, karya ilmiah). Jenis-jenis  

karangan: deskripsi, narasi, persuasi, argumentasi, 

dan eksposisi. 

 

 

C. Uraian Materi 

Prinsip dan Prosedur Berbahasa secara Tertulis  

Pengertian dan Konsep Menulis, Karekteristik Menulis, Tahap-tahap 

Menulis, dan Jenis-Jenis Tulisan 

1. Pengertian  dan Konsep Menulis  

Menulis bukan sesuatu yang diperoleh secara spontan, tetapi 

memerlukan usaha sadar “menuliskan” kalimat dan 

mempertimbangkan cara mengkomunikasikan dan mengatur ( Donn 



 

62  Modul Guru Pembelajar Bahasa Indonesia SMP Kelompok Kompetensi Profesional C 

 

Byrne. 1988:1) Sejalan dengan itu, menurut Lado (1964:14) menulis 

adalah meletakkan simbol grafis yang mewakili bahasa yang 

dimengerti orang lain. Jadi, orang lain dapat membaca simbol grafis 

itu,  jika mengetahui bahwa itu menjadi bagian dari ekspresi bahasa. 

Semi (1990: 8)  juga mengatakan bahwa menulis pada hakikatnya 

merupakan pemindahan pikiran atau perasaan ke dalam bentuk 

lambang bahasa. 

Menurut Jago Tarigan (1995:117) menulis berarti mengekspresikan 

secara tertulis gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan. 

Sarana mewujudkan hal itu adalah bahasa. Isi ekspresi melalui bahasa 

itu akan dimegerti orang lain atau pembaca bila dituangkan dalam 

bahasa yang teratur, sistematis, sederhana, dan mudah dimengerti. 

Menulis bukan sesuatu yang diperoleh secara spontan, tetapi 

memerlukan usaha sadar “menuliskan” kalimat dan 

mempertimbangkan cara mengkomunikasikan dan mengatur. 

 Semi (1990:8) juga mengatakan bahwa menulis pada hakikatnya 

merupakan pemindahan pikiran atau perasaan ke dalam bentuk 

lambang bahasa. Menurut Gere (1985:4), menulis dalam arti 

komunikasi ialah menyampaikan pengetahuan atau informasi tentang 

subjek. Menulis berarti mendukung ide. Byrne (1988: 1), mengatakan 

bahwa menulis tidak hanya membuat satu kalimat atau hanya 

beberapa hal yang tidak berhubungan, tetapi menghasilkan 

serangkaian hal yang teratur, yang berhubungan satu dengan yang 

lain, dan dalam gaya tertentu. Rangkaian kalimat itu bisa pendek, 

berupa dua atau tiga kalimat. Akan tetapi, kalimat tersebut disusun 

secara teratur dan saling berhubungan (padu). Crimmon (1984.191), 

berpendapat bahwa menulis adalah kerja keras, tetapi juga merupakan 

kesempatan untuk menyampaikan sesuatu tentang diri sendiri atau 

mengomunikasikan gagasan kepada orang lain, bahkan mempelajari 

sesuatu yang belum diketahui.  

Mengombinasikan dan menganalisis setiap unsur kebahasaan dalam 

sebuah karangan merupakan suatu keharusan bagi penulis. Dari 

sinilah akan terlihat sejauh mana pengetahuan yang dimiliki penulis 
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dalam menciptakan sebuah karangan yang efektif. Kosakata dan 

kalimat yang digunakan dalam kegiatan menulis harus jelas jenisnya 

agar mudah dipahami oleh pembaca. Di samping itu, jalan pikiran dan 

perasaan penulis sangat menentukan arah penulisan sebuah karya 

tulis atau karangan yang berkualitas. Dengan kata lain, hasil sebuah 

karangan yang berkualitas umumnya ditunjang oleh keterampilan 

bahasa  yang dimiliki penulis. 

Mengombinasikan dan menganalisis setiap unsur kebahasaan dalam 

sebuah karangan merupakan suatu keharusan bagi penulis. Dari 

sinilah akan terlihat sejauh mana pengetahuan yang dimiliki penulis 

dalam menciptakan sebuah karangan yang efektif. Kosakata dan 

kalimat yang digunakan dalam kegiatan menulis harus jelas agar 

mudah dipahami oleh pembaca. Di samping itu, jalan pikiran dan 

perasaan penulis sangat menentukan arah penulisan sebuah karya 

tulis atau karangan yang berkualitas. Dengan kata lain, hasil sebuah 

karangan yang berkualitas umumnya ditunjang oleh keterampilan 

kebahasaan  yang dimiliki seorang penulis. 

Menulis sebagai Keterampilan Diskrit. Kata ‘diskrit’ diadaptasi dari 

bahasa Inggris ‘discrete’ yang artinya terpisah atau tersendiri. Bila 

pengertian ini dikaitkan dengan keterampilan berbahasa, maka kita 

dapat mengartikannya keterampilan berbicara sebagai keterampilan 

tersendiri yang terintegrasi dengan keterampilan berbahasa yang lain 

(membaca, menyimak, dan menulis). 

2. Karakteristik Keterampilan Menulis  

Setiap guru keterampilan menulis harus sudah memahami karakteristik 

keterampilan menulis  karena sangat menentukan dalam ketepatan 

penyusunan perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian 

keterampilan menulis. Sudah dapat dipastikan tanpa memahami 

karakteristik keterampilan menulis guru yang bersangkutan tak mungkin 

menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran 

menulis yang akurat, bervariasi, dan menarik. Ada empat karakteristik 

keterampilan menulis yang sangat menonjol, yakni; 
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1. keterampilan menulis merupakan kemampuan yang kompleks; 

2. keterampilan menulis condong ke arah skill atau praktik; 

3. keterampilan menulis bersifat mekanistik; 

4. penguasaan keterampilan menulis harus melalui kegiatan yang 

bertahap atau akumulatif.    

Keterampilan menulis menuntut kemampuan yang kompleks. Penulisan 

sebuah karangan yang sederhana sekalipun menuntut kepada 

penulisnya kemampuan memahami apa yang hendak ditulis dan 

bagaimana cara menulisnya. Persoalan pertama menyangkut isi 

karangan dan persoalan kedua menyangkut pemakaian bahasa serta 

bentuk atau struktur karangan. Pembelajaran keterampilan menulis yang 

tidak memerhatikan kedua hal tersebut di atas pasti akan mengalami 

ketidakberesan atau kegagalan. 

Keterampilan menulis lebih condong ke arah praktik ketimbang teori. Ini 

tidak berarti pembahasan teori menulis ditabukan dalam pengajaran 

menulis. Pertimbangan antarpraktik dan teori sebaiknya lebih banyak 

praktik dari teori. 

Keterampilan menulis bersifat mekanistik. Ini berarti bahwa penguasaan 

keterampilan menulis tersebut harus melalui latihan atau praktik. 

Dengan perkataan lain semakin banyak seseorang melakukan kegiatan 

menulis semakin terampil menulis yang bersangkutan. Karakteristik 

keterampilan menulis seperti ini menuntut pembelajaran menulis yang 

memungkinkan siswa banyak latihan, praktik, atau mengalami berbagai 

pengalaman kegiatan menulis. 

Di samping kegiatan menulis harus bervariasi juga sistematis, bertahap, 

dan akumulatif. Berlatih menulis yang tidak terarah apalagi kurang 

diawasi guru membuat kegiatan siswa tidak terarah bahkan sering 

membingungkan siswa. Mereka tidak tahu apakah mereka sudah 

bekerja benar, atau mereka tidak tahu membuat kesalahan yang 

berulang. Latihan mengarang terkendali disertai diskusi sangat 

diperlukan dalam memahami dan menguasai keterampilan menulis. 
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3.Tahap-Tahap Menulis 

a.  Perencanaan Karangan 

Menurut Sabarti dkk. (1995:6),secara teoretis proses penulisan 

meliputi tiga tahap utama, yaitu prapenulisan, penulisan, dan revisi. 

Ini tidak berarti bahwa kegiatan menulis dilakukan secara terpisah-

pisah. Pada tahap prapenulisan kita membuat persiapan-persiapan 

yang akan digunakan pada penulisaan. Dengan kata lain, 

merencanakan karangan. Berikut ini dibahas cara merencanakan 

menulis/karangan. 

b. Pemilihan Topik 

Kegiatan yang mula-mula dilakukan jika menulis suatu karangan 

menentukan topik. Hal ini untuk menentukan apa yang akan dibahas 

dalam tulisan. Ada beberapa yang harus dipertimbangkan dalam 

memilih topik yaitu; 

1) topik itu ada manfaatnya dan layak dibahas. Ada manfaatnya 

mengandung pengertiam bahwa bahasan tentang topik itu akan 

memberikan sumbangan kepada ilmu atau propesi yang ditekuni, 

atau berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Layak 

dibahas berarti topik itu memang memerlukan pembahasan dan 

sesuai dengan bidang yang ditekuni. 

2) topik itu cukup menarik terutama bagi penulis; 

3) topik itu dikenal baik oleh penulis; 

4) bahan yang diperlukan dapat diperoleh dan cukup memadai; 

5) topik itu tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. 

Setelah berhasil memilih topik sesuai dengan syarat-syarat pemilihan 

tersebut, yang akan dilakukan selanjutnya membatasi topik. Proses 

pembatasan topik da-pat dipermudah dengan membuat diagram 

pohon atau diagram jam.  

Ide induk yang menjadi benih atau pangkal awal sesuatu karangan 

yang akan ditulishendaknya juga dikembangkan (diperinci). Setelah 

ide induk dikembangbiakkan sampai cukup tuntas. Langkah 

berikutnya ialah memilih salah satu di antara perincian ide yang 
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muncul untuk dijadikan topik karangan dan topik yang dipilih sebagai 

pembatasan keluasan materi dengan sebuah tema tertentu. Jadi, 

berdasarkan topik dan tema inilah yang menjadi pembicaraan dalam 

karangan.  

Langkah terakhir yang perlu dilakukan pengarang ialah menguraikan 

rumusan kalimat utama menjadi sebuah garis besar karangan. Garis 

besar, rangka atau disebut juga outline adalah suatu rencana 

kerangka yang menunjukkan ide-ide yang berhubungan satu sama 

lain secara tertib untuk kemudian dikembangkan menjadi sebuah 

karangan yang lengkap dan utuh.  

Berikut, secara ringkas proses ide induk menjadi garis besar 

karangan dikem-bangkan melalui enam langkah sebagai berikut. 

Konsep dasar menulis menurut Logan (1972: 104-105)  merupakan 

sarana berkomunikasi yang mencakup hal berikut:  

 

Langkah Aktivitas Pengarang Pengarang Hasil 

1.  Menemukan ide yang akan 

diungkapkan menjadi karangan 

ide pokok 

2.  Menemukan ide yang akan pencian ide 

3.  Memilih salah satu ide menjadi topik 

karangan 

topik 

4.  Membatasi topik dengan salah satu, 

yaitu segi/unsur/faktor 

tema 

5.  Merumuskan topik berikut temanya 

dalam sebuah pokok pernyataan 

kalimat ide 

6.  Menguraikan rumusan ide pokok 

menjadi rangka 

garis besar karangan 

 

Setelah mengetahui cara-cara memulai dan teknik memberikan nafas 

ke dalam tulisan. Sekarang Anda melangkah ke proses penulisan. 

Pada tahap ini, Anda hanya membangun suatu fondasi untuk topik 

yang berdasarkan pada pengetahuan, gagasan, dan pengalaman. 

Adapun proses penulisan tersebut sebagai berikut. 
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1) Draf kasar; membuat draf dimulai dengan menelusuri dan 

mengembangkan gagasan-gagasan. Pusatkan pada isi daripada 

tanda baca, tata bahasa, atau ejaan. Ingat untuk menunjukkan 

bukan memberitahukan saat menulis. 

2) Berbagi; sebagai penulis kita sangat dekat dengan tulisan 

sehingga sulit untuk menilai secara objektif. Oleh sebab itu, kita 

perlu meminta orang lain untuk membaca dan memberikan umpan 

balik. Mintalah seorang teman membacanya dan mengatakan 

bagian mana yang benar-benar kuat dan menunjukkan 

ketidakkonsistenan, kalimat yang tidak jelas, atau transisi yang 

lemah. Inilah beberapa petunjuk untuk berbagi. 

3) Perbaikan (revisi); setelah mendapat umpan balik dari teman 

tentang mana yang baik dan mana yang perlu digarap lagi, ulangi 

dan perbaikilah. Ingat bahwa penulis adalah tuan dari tulisan Anda 

jadi Andalah yang membuat umpan balik itu. Manfaatkan umpan 

balik yang dianggap membantu. Ingat tujuan menulis adalah 

membuat tulisan sebaik mungkin. 

4) Menyunting (editing); inilah saatnya untuk membiarkan “editor” 

otak kiriberperan. Pada tahap ini, perbaikilah semua kesalahan 

ejaan, tata bahasa, dan tanda baca. Pastikanlah semua transisi 

berjalan mulus, penggunaan kata kerja tepat, dan kalimat-kalimat 

lengkap. 

5) Penulisan kembali; tulis kembali tulisan Anda, masukkan isi yang 

baru dan perubahan-perubahan penyuntingan. 

6) Evaluasi; periksalah kembali untuk memastikan bahwa Anda telah 

menyelesaikan apa yang Anda rencanakan dan apa yang ingin 

Anda. sampaikan. Walaupun ini merupakan proses yang terus 

berlangsung, tahap ini menandai akhir proses menulis. 

Kegiatan menulis dapat dianalogikan seperti seorang arsitektur 

akan membangun sebuah gedung, biasanya ia membuat 

rancangan terlebih dahulu dalam bentuk gambar di atas kertas. 

Demikian pula seorang penulis, membuat kerangka tulisan atau 
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outline merupakan kebiasaan yang perlu dipupuk terus untuk 

menghasilkan sebuah karya tulis yang baik. Penulis dalam hal ini 

diibaratkan sebagai seorang arsitek bahasa, yang selain 

mengetahui bagaimana membangun sebuah tulisan secara utuh, 

ia tidak boleh mengabaikan dasar-dasar penulisan. 

 

Diari atau Buku Harian  

Buku harian adalah sebuah catatan pribadi yang berisi kegiatan 

sehari-hari. Buku harian ini berisi antara lain:  kejadian atau 

peristiwa yang dialami penulis setiap hari, pikiran atau 

permasalahan yang sedang dihadapi penulis setiap hari, dan apa  

saja yang ingin dituliskan ke dalam sebuah media.  

Buku harian biasa memuat antara lain: 

1) Tanggal, bulan, dan tahun peristiwa 

2) Tempat terjadinya peristiwa 

3) Waktu terjadinya peristiwa 

4) Isi peristiwa 

5) Hikmah/refleksi atas peristiwa 

 

Teknik Penulisan Buku Harian 

 Catatlah peristiwa-peristiwa penting saja 

 Urutkan peristiwa dengan rujukan waktu  

 Tulislah kalimat-kalimat yang jelas dan ringkas 

 Buatlah judul sesuai dengan isi karangan 

 Panjang karangan 150 kata (20 baris) 
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Contoh Catatan harian: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memo 

Surat Memo sebenarnya merupakan singkatan dari surat 

memorandum. Namun, masyarakat lebih umum mengenal sebagai 

memo saja. Surat memo adalah sebuah surat yang isinya sangat 

singkat dari seorang pejabat atau atasan ditujukan kepada pejabat 

atau atasan lain, dan  kepada bawahannya yang masih dalam satu 

instansi. Isi dari surat memo biasanya tentang pemberitahuan, 

permintaan akan saran-saran tertentu, pesan singkat, dan perintah 

atau instruksi kepada bawahannya. Karena hanya berlaku dalam 

satu instansi, tidak jarang surat memo hanya ditulis tangan tanpa 

cap dan kop surat. Surat memo biasanya bersifat mendadak dan 

keadaan terpaksa. Oleh karena itu, untuk alasan kepraktisan 

biasanya sebuah instansi menyediakan form surat memo  dalam 

ukuran kertas kuarto / A5. 

Senin, 3 Agustus 2009 

Waktu Saya pulang dari Sekolah, niatnya ingin belajar kelompok 

bersama temen-temen. Ketika belajar kelompok mau dimulai, tapi 

ada salah satu temenku yang belum datang. Terpaksa Saya dan 

temen-temen harus menunggunya, dan agar tidak bosan kami pun 

menunggu di sawah dekat dengan rumah tersebut. Kami pun 

menunggu cukup lama. Tetapi karena kelamaan menunggu kami 

malah tidak jadi belajarnya, dan malah bermain sepak bola di 

Lapangan sawah. 

Rabu, 4 Agustus 2009 

Ketika Saya pulang dari Sekolah, Saya dan teman-teman di halaman 

rumah bercerita tentang hal-hal yang menyeramkan/hantu. Hii.. 

seremm.. Tetapi karena cerita tersebut, salah satu temenku ada 

yang malah ketakutan dan tidak berani pulang ke rumah sendiri. 

Begitu juga dengan Saya, karena cerita hantu saya menjadi takutt.. 

hii.. Serreemm.. 
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Memo adalah tulisan singkat, padat, dan jelas yang ditujukan 

kepada seseorang, serta bersifat informal. Biasanya penulisan 

tidak lebih dari sepuluh baris. Penulisannya bisa ditik atau ditulis 

tangan. Memo digunakan untuk mengingatkan atau menegaskan 

tentang suatu hal/urusan. 

Adapun isi memo berupa pemberitahuan, permintaan, instruksi, 

saran, pesan, atau tugas tertentu. Seperti halnya surat biasa, 

memo mempunyai bagian-bagian seperti kepala, badan, dan kaki 

memo. 

1) Kepala /nama 

2) Alamat 

3) Lambang atau logo Instansi 

4) Badan/ isi pesan singkat ( memberikan perintah, informasi 

atau laporan) 

5) Kaki memo    

6) Tanda tangan dan nama jelas pembuat memo 

Langkah-Langkah Penulisan Memo: 

1) menyiapkan blangko memo yang akan digunakan; 

2) penulisan boleh diketik atau ditulis tangan; 

3) menyampaikan pesan/instruksi dengan bahasa yang tepat 

dan singkat; 

4) menandatangani dan menyertakan nama jelas pembuat 

memo; 

5) mengirim memo kepada orang yang di maksud. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modul Guru Pembelajar Bahasa Indonesia SMP Kelompok Kompetensi Profesional C 71 

 

Berikut ini contoh memo. 

 

 

SMA Negeri 78  

  Jalan Bhakti VI/1, Komp. Pajak, Kemanggisan 

JAKARTA BARAT  

 

Dari      :   Kepala Sekolah 

Kepada:   Nabilla, MPd.  (Wakil Kepala Sekolah bidang  

        Kurikulum) 

 

Mohon Saudara mewakili saya untuk mengikuti rapat dinas di kantor 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta Barat yang akan 

diselenggarakan pada: 

hari: Senin 

tanggal: 21 Juli 2015 

pukul: 10.00 WIB 

tempat: Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta Barat 

acara: Persiapan penerimaan siswa baru 

Mohon untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya. Terima kasih. 

 

Jakarta, 21 Juli 2015 

Kepala Sekolah 

 

Andriani, MPd.. 

  

D. Aktivitas Pembelajaran 

1.  Pendahuluan 

Silakan Anda pahami tujuan, kompetensi, dan  indikator pencapaian 

kom-petensi pada kegiatan pembelajaran ini supaya pembelajaran 

lebih terarah dan terukur. 
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2. Curah Pendapat 

Pada kegiatan ini Anda diminta untuk menyebutkan berbagai 

masalah yang dihadapi dalam pembelajaran, khususnya pada saat 

menulis. Sebagai langkah awal dan agar kegiatan curah pendapat 

berjalan dengan baik, Anda dapat mengisi pertanyaan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Diskusi Kelompok 

Kelas dibagai menjadi empat kelompok besar sesuai dengan topik 

bahasan, yaitu pengertian dan konsep menulis, karakteristik menulis 

dan tahap-tahap menulis, jenis-jenis menulis deskripsi, eksposisi, 

narasi, argumentasi, dan persuasi,  iklan, pengumuman. Masing-

masing Anda dibagi ke dalam kelompok tersebut sehingga terbentuk 

empat kelompok ahli, yaitu satu kelompok ahli pengertian, konsep 

menulis dan tahap-tahap menulis, kelompok ahli karakteristik menulis 

dan paragraf, kelompok ahli jenis-jenis tulisan . Setelah itu, setiap 

kelompok membaca, mengkaji, dan menelaah sumber belajar yang 

berhubungan dengan hal yang ingin dipahami tersebut. Adapun 

sumber belajar yang dirujuk adalah bahan bacaan yang terdapat 

pada bagian uraian materi dan sumber belajar lainnya yang relevan. 

Setelah setiap kelompok ahli mengkaji dan menelaah masing-masing 

sumber belajaryang terkait, mereka diminta kembali ke kelompok 

asal. Di kelompok asal silakan Anda kerjakan LK 1 s.d LK 4  sebagai 

laporan hasil diskusi. 

• Perlukah guru bahasa Indonesia mengetahui dan memahami 

pengertian menulis? 

• Adakah perbedaan antara yang memahami konsep dengan yang 

tidak memahami konsep menulis ? 

• Apakah Bapak/ Ibu pernah mengalami kesulitan dalam hal 

melaksanakan menulis? Coba sebutkan! Apa yang 

menyebabkannya? 
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E.Latihan/ Kasus /Tugas 

Ada berapa beberapa konsep dan pengertian  menulis. Setelah membaca 

modul,  Anda dapat merumuskan hakikat  menulis. 

LK-1  

Ada berapa pengertian menulis. Setelah membaca modul, Anda  

rumuskanlah pengertian menulis menurut pemahaman sendiri!  

 

 

 

 

 

LK-2 

Surat Memo sebenarnya merupakan singkatan dari surat memorandum. 

Namun, masyarakat lebih umum mengenal sebagai memo saja. Surat 

memo adalah sebuah surat yang isinya sangat singkat dari seorang 

pejabat atau atasan ditujukan kepada pejabat atau atasan lain, dan  

kepada bawahannya yang masih dalam satu instansi. Memo dapat dikirim 

pula oleh orang yang lebih rendah jawabannya kepada atasan.Isi dari 

surat memo biasanya tentang pemberitahuan, permintaan akan saran-

saran tertentu, pesan singkat, dan perintah atau instruksi kepada 

bawahannya. Karena hanya berlaku dalam satu instansi, tidak jarang 

surat memo hanya ditulis tangan tanpa cap dan kop suratelaskan salah 

satu tahapan menulis memorandum! Dari paragraf di atas manakah 

kalimat yang tidak menunjukkan cara menuliskan memo? 
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LK-3 

Tulislah sebuah  memo dari pembina OSIS kepada ketua osis meminta 

mewakili rapat pertemuan dengan kepala Desauntuk merencanakan kerja 

bakti! 

 

 

 

 

LK-4 

Tulislah sebuah  catatan harian peristiwa yang Anda alami! 

 

 

 

 

 

F. Rangkuman 

Menulis bukan sesuatu yang diperoleh secara spontan, tetapi 

memerlukan usaha sadar “menuliskan” kalimat dan mempertimbangkan 

cara mengomunikasikan dan mengatur menulis. Menulis juga merupakan 

peletakkan simbol grafis yang mewakili bahasa yang dimengerti orang 

lain. Jadi, orang lain dapat membaca simbol grafis itu,  jika mengetahui 

bahwa itu menjadi bagian dari ekspresi bahasa. 

Karakteristik keterampilan menulis sangat menentukan dalam ketepatan 

penyusunan perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian keterampilan 

menulis. Sudah dapat dipastikan tanpa memahami karakteristik 

keterampilan menulis guru yang bersangkutan tak mungkin menyusun 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran menulis yang 

akurat, bervariasi, dan menarik.  

Keterampilan menulis menuntut kemampuan yang kompleks. Penulisan 

sebuah karangan yang sederhana sekalipun menuntut kepada penulisnya 

kemampuan memahami apa yang hendak ditulis dan bagaimana cara 
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menulisnya. Persoalan pertama menyangkut isi karangan dan persoalan 

kedua menyangkut pemakaian bahasa serta bentuk atau struktur 

karangan. Pembelajaran keterampilan menulis yang tidak memerhatikan 

kedua hal tersebut di atas pasti akan mengalami ketidakberesan atau 

kegagalan. 

Keterampilan menulis berkaitan dengan kemampuan membaca dan 

mendengar. Jadi, seseorang yang ingin memiliki kemampuan menulisnya 

yang lebih baik, dituntut untuk memiliki kemampuan membacanya dan 

kemampuan mendengar. 

Tahapan-tahapan menulis: pemilihan topik, dengan memperhatikantopik 

menarik, topik yang dikenal/dikuasai oleh penulis; bahan yang memadai, 

dan membatasi cakupan materi, membuat rancangan/kerangka (outline), 

mengembangkan kerangka, menyunting, menyempunakan, 

danmengevaluasi 

Jenis-jenis menulis, antara lain; Eksposisi (tulisan untuk menyampaikan 

uraian ilmiah), deskripsi (penggambaran atau pelukisan tentang sesuatu 

dari hasil dari observasi pancaindera), narasi atau (corak tulisan 

menceritakan pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari 

waktu ke waktu), argumentasi (tulisan yang bertujuan membuktikan 

pendapat penulis untuk mempengaruhi pembaca),  

Bentuk tulisan lainnya, yaitu catatan harian(catatan pribadi berisi kegiatan 

sehari-hari/yang istimewa/penting dengan mencantumkan waktu), 

Iklan(komunikasi yang mempunyai tujuan promosi atau pesan, surat 

resmi (atas nama pribadi atau instansi untuk kepentingan dinas/hal yang 

bersifat resmi), surat pribadi (untuk keperluan pribadi),dan memo atau 

memorandum (isinya sangat singkat dari seorang atasan kepada 

bawahan). 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Setelah Anda mempelajari modul ini dengan materi menulis, apakah 

yang Anda rasakan manfaat mempelajari materi menulis tersebut, 
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terutama sehubungan dengan aktivitas pembelajaran siswa di 

sekolah? 

2. Apakah yang Anda lakukan terhadap pembelajaran di sekolah 

sehubungan dengan perolehan pengetahuan tentang materi menulis? 

 

H. Pembahan dan Kunci Jawaban 

LK-1  

Alternatif jawaban, menulis berarti mengekspresikan secara tertulis 

gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan. Menulis adalah 

menggunakan simbol grafis untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan 

perasaan secara sistematis dengan memperhatikan struktur dan kaidah 

penulisan yang baik dan benar sehingga orang yang  membaca tulisan 

tersebut dapat memahami dengan baik pula. 

LK2 

Memo dapat dikirim pula oleh orang yang lebih rendah jawabannya 

kepada atasan 

LK-3 

Alternatif jawaban: 

Saya berhalangan hadir, tolong hadiri rapat dengan kepala desa 

Wanasari untuk merencanakan kerja bakti! 

LK-4 

Alternatif jawaban: 

Minggu, 2 Agustus 2015 

Saya dan rekan-rekan guru sedang berdiskusi tentang pembelajaran 

bahasa Indonesia di kelas, khususnya pembelajaran sastra. Forum 

MGMP ini dihadiri oleh 20 orang guru yang menyampaikan masalah dan 

solusinya. Ketua dan sekretaris memberikan simpulan dan membagikan 

hasil diskusi kita hari ini. 
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PENUTUP 

 

Dengan mempelajari materi Kedudukan bahasa Indonesia  dan keterampilan 

berbahasa Indonesia dalam Modul Guru Pembelajar Bahasa Indonesia SMP 

Kelompok Kompetensi C ini, Anda dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dan Negara. Di 

samping itu, Anda juga memiliki keterampilan berbahasa dalam berbicara, 

membaca, dan menulis secara integratif. 

Mudah-mudahan materi yang disajikan ini dapat memotivasi Anda untuk 

meningkatkan kompetensi Anda sebgai guru yang profesional.  
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GLOSARIUM 

 

Afiksasi: pemberian imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) pada  kata dasar. 

Alomorf   :  anggota satu morfem yang wujudnya berbeda, tetapi  mempunyai 

fungsi dan makna yang sama. 

Analisis : penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk 

perkaranya, dsb). 

Bahasa Baku : ragam bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi, 

seperti dalam perundang-undangan, surat-menyurat, dan rapat resmi. 

Bekal Ajar Awal  :  kemampuan yang telah diperoleh peserta didik sebelum dia 

memperoleh kemampuan terminal tertentu yang baru. 

Ceramah: kelompok berbicara satu arah; pembicara menyampaikan gagasannya 

kepada pihak lain dan tidak memerlukan reaksi sesaat dalam bentuk 

bicara yang berupa.  

Fonologi: ilmu tentang bunyi bahasa hubungan wajib antara lambang bahasa 

dengan konsep yang dimaksud. 

Frasa  :satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat 

nonpredikatif. 

Indikator Soal: pernyataan yang menjadi acuan penulisan butir soal. 

Indikator: karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda, perbuatan, atau respon, yang harus 

dapat dilakukan atau ditampilkan oleh siswa, untuk menunjukkan bahwa 

siswa itu telah memiliki kompetensi dasar tertentu. 

Khotbah:  pesan atau nasihat-nasihat agama yang disampaikan dengan 

memperlihatkan rukun dan tatacara tertentu. 

Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah 

mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, 

atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. 
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Kompetensi Dasar (KD) :  merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik  

untuk suatu tema di SD/MI, dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu di 

SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK. 

Kompetensi Inti (KI)   :  merupakan gambaran secara kategorial mengenai 

kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (kognitif 

dan psikomotor).  

Kondisi Eksternal: rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu 

dalam proses pembelajaran. 

Kondisi Internal: keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai 

hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu 

Konkret-Operasional: tahap perkembangan anak dapat berpikir secara logis 

mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan 

benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. 

Konteks : bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau 

menambah  kejelasan makna. 

Kontekstual : konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi 

yang diajarkan dengan  dunia nyata. 

Konvensi: Kesepakatan. 

Konvensional: semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi 

lainnya manusia. 

Kredibilitas: kewibawaan seorang komunikator di hadapan komunikan. 

KTSP :   kurikulum tingkat satuan pendidikan. 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. 
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Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang 

disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang 

disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. 

Materi Pembelajaran:  bahan ajar minimal yang harus dipelajari siswa untuk 

menguasai kompetensi dasar. 

Materi Pokok:  pokok bahasan dan subpokok bahasan dari kompetensi dasar. 

Membaca Ekstensif: merupakan proses membaca yang dilakukan secara luas, 

bahan bacaan yang digunakan bermacam-macam dan waktu yang 

digunakan cepat dan singkat. 

Membaca Intensif:membaca secara teliti bertujuan memahaminya isi secara rinci 

Membaca Kreatif:pembaca tidak hanya menangkap makna tersurat antarbaris  

dan makna di balik baris tetapi kreatif menerapkan hasil membacanya 

untuk kepentingan sehari-hari. 

Membaca Kritis:mengolah bahan bacaan secara kritis dan menemukan 

keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna tersurat, maupun makna 

tersirat. 

Membaca Sekilas atau Skimming: membaca cepat untuk mendapatkan 

informasi secara cepat. 

Membaca Survey:kegiatan membaca untuk mengetahui gambaran umum isi dan 

ruang lingkup bahan bacaan. 

Menyimak Ekstensif : sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih 

umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. 

Menyimak Intensif: menyimak pemahaman.  

Menyimak Kritis: aktivitas menyimak yang para penyimaknya tidak dapat 

langsung menerima gagasan yang disampaikan pembicara sehingga 

mereka meminta argumentasi pembicara.  

Menyimak:  mendengarkan lambang-lambang bunyi yang dilakukan dengan 

sengaja dan penuh perhatian disertai pemahaman, apresiasi, 
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interpretasi, reaksi, dan evaluasi untuk memperoleh pesan, informasi, 

menangkap isi, dan merespon makna yang terkandung di dalamnya. 

Metode:  cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar 

tercapai sesuai dng yg dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk 

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang 

ditentukan. 

Morfologi :  ilmu bahasa tentang seluk-beluk bentuk kata.  

Morfologi: cabang linguistik yg mempelajari masalah morfem dan kombinasinya 

oleh lambang tersebut. 

Motivasi Ekstrinsik     : motivasi yang bersumber dari luar diri peserta didik.  

Motivasi Intrinsik        :  motivasi yang bersumber dari dalam diri peserta didik. 

Operasional Formal  : tahap di mana anak dapat berfikir dengan cara yang lebih 

abstrak, logis, dan lebih idealistik.  

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar.  

Percakapan:  pembicaraan; perundingan; perihal bercakap-cakap 

(dipertentangkan dengan apa yg ditulis); satuan interaksi bahasa antara 

dua pembicara atau lebih. 

Perkembangan Sosial : pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi 

sosial. 

Peserta Didik: anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu. 

Pidato: sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk 

menyatakan pendapatnya, atau memberikan gambaran tentang suatu 

hal. 

Portofolio:  kumpulan hasil karya seorang siswa; sejumlah hasil karya siswa yang 

sengaja dikumpulkan untuk digunakan sebagai bukti prestasi siswa, 

perkembangan siswa dalam kemampuan berpikir, pemahaman siswa  

atas materi pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengungkapkan 
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gagasan, dan mengungkapkan sikap siswa terhadap mata pelajaran 

tertentu, laporan singkat yang dibuat seseorang sesudah melaksanakan 

kegiatan. 

Psikomotor :  gerak. 

Rangkuman : bentuk tulisan singkat yang disusun dengan alur dan sudut 

pandang yang bebas, tidak perlu memberikan isi dari seluruh karangan 

secara proporsional. Disebut juga Ikhtisar. 

Reading for Details or Facts: membaca untuk memperoleh perincian atau fakta. 

Reading for Inference:membaca  menyimpulkanrefleksi suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk melihat kembali apakah pembelajaran yang dilaksana-

kan telah sesuai dengan yang kita rencanakan. 

Remedial: kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan pembelajaran. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk 

mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan 

dijabarkan dalam silabus 

Reseptif  : keterampilan berbahasa yang bersifat menerima, contohnya 

keterampilan menyimak dan membaca. 

Ringkasan : bentuk tulisan singkat yang disusun dengan alur dan sudut pandang 

yang sama seperti karangan aslinya. 

Sensori-Motorik:   tahapan perkembangan yang lebih mengutamakan gerakan 

reflek. 

Silabus : rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata 

pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, 

kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, indikator, penilaian, 

alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. 

Simulasi : rangsangan 

Sintagmatik  :  relasi antarmakna kata dalam satu frasa secara horizontal.  

Sintaksis  :  cabang linguistik yang membicarakan hubungan antarkata 

dalam tuturan (speech).  
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Sintesis memadukan berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan 

kesatuan yang selaras. 

Sistem: susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang  

Sistematis : teratur menurut sistem; memakai sistem; dng cara yg diatur baik 

baik. 

Standar Isi : ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam 

kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, 

kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus 

dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

Standar Kompetensi:  kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk 

suatu mata pelajaran; kompetensi dalam mata pelajaran tertentu yang 

harus dimiliki oleh siswa; kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan 

dalam suatu mata pelajaran. 

Stimulus: Rangsangan. 

 


