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ABSTRAK 
 

ASNIATI.  2021.  Tesis. Pengaruh Minat Menulis dan Pengetahuan Teori 
Bahan Ajar Terhadap Kompetensi Menulis Bahan Ajar Bahasa Indonesia  
Guru SD  IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros dibimbing 
oleh Abd. Rahman Rahim sebagai pembimbing I  dan H.Andi Sukri 
Syamsuri, M.Hum, sebagai pembimbing II   
 

Tujuan penelitian ini adalah  memperoleh, menganalisis, dan 
mendeskripsikan data  mengenai (1) Pengaruh minat  menulis  terhadap 
kompetensi  menulis bahan ajar bahasa Indonesia  guru SD IT Al Ishlah 
Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros.(2) Pengaruh pengetahuan teori 
bahan ajar terhadap kompetensi  menulis bahan ajar bahasa Indonesia  
guru SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros (3) Pengaruh  
secara bersama minat menulis  dan pengetahuan teori bahan ajar 
terhadap kompetensi  menulis bahan ajar bahasa Indonesia  guru SD IT 
Al Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros. 

 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan teknik korelatif. 

Adapun populasi penelitian adalah seluruh  guru guru SD IT Al Ishlah 
Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros tahun pelajaran 2020/2021. 
Populasi  tersebut berjumlah 24 orang  dengan teknik pengambilan 
sampel adalah total sampling.  

 
Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh 

signifikan  antara minat menulis bahan ajar  terhadap kompetensi menulis 
bahan ajar  bahasa  Indonesia SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale 
Kabupaten Maros dengan besar pengaruh 59,70%, (2) Terdapat pengaruh 
signifikan  antara  pengetahuan  teori bahan ajar  terhadap kompetensi 
menulis bahan ajar  bahasa  Indonesia SD IT Al Ishlah Kecamatan  
Turikale Kabupaten Maros, dengan besar pengaruh 55,29%.  (3) Terdapat 
pengaruh signifikan secara bersama-sama pengetahuan teori bahan ajar  
dan minat menulis bahan ajar   terhadap kompetensi menulis bahan ajar  
bahasa  Indonesia SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros 
dengan besar pengaruh 59,66%. 

  

Kata kunci: Teori, minat, dan kompetensi menulis bahan  ajar  
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ABSTRACT 

 

ASNIATI. 2021. The Influence of Interests and Theory Knowledge on the 

Competence of Writing Indonesian Language Teaching Materials 

Teachers of SD IT Al Ishlah, Turikale District, Maros Regency guided by 

Abd. Rahman Rahim as supervisor I and H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum, 

as mentor II 

The purpose of this study was to obtain, analyze, and describe data 

regarding (1) The influence of writing interest on the competence of writing 

Indonesian language teaching materials for teachers of SD IT Al Ishlah, 

Turikale District, Maros Regency. (2) The influence of theoretical 

knowledge of teaching materials on the competence of writing Indonesian 

language teaching materials teachers of SD IT Al Ishlah, Turikale District, 

Maros Regency (3) The joint influence of writing interest and theoretical 

knowledge of teaching materials on the competence of writing Indonesian 

language teaching materials teachers of SD IT Al Ishlah, Turikale District, 

Maros Regency. 

This type of research is survey research with correlative techniques. 

The research population was all teachers of SD IT Al Ishlah, Turikale 

District, Maros Regency, 2020/2021 school year. The population consists 

of 24 people with the sampling technique is total sampling. 

The results of this study indicate that (1) There is a significant 

influence between the theoretical knowledge of teaching materials on the 

competence of writing Indonesian language teaching materials at SD IT Al 

Ishlah, Turikale District, Maros Regency, with a large influence of 59.70%, 

(2) There is a significant influence between interest in writing materials. 

teaching on the competence of writing Indonesian language teaching 

materials SD IT Al Ishlah, Turikale District, Maros Regency with a large 

influence of 55.29%. (3) There is a significant influence jointly with the 

theoretical knowledge of teaching materials and the interest in writing 

teaching materials on the competence of writing Indonesian teaching 

materials at SD IT Al Ishlah, Turikale District, Maros Regency with a large 

influence of 59.66%. 

 

Keywords: Theory, interest, and competence in writing teaching materials 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan 

Standar Isi dan Standar Kelulusan, keterlibatan guru dalam  kurikulum 

tidak sebatas pada pelaksanaannya dalam bentuk kegiatan pembelajaran, 

akan tetapi guru bersama dengan stakeholder lainnya di sekolah itu juga 

menjadi  penyusun kurikulum yang berlaku pada sekolah tempat 

mengajarnya. Rumusan ini sesuai dengan pendapat Popham dan Baker 

(2017:42) yang mengatakan bahwa guru bukan hanya berkiprah sebagai 

pelaksana kurikulum yang andal, melainkan juga guru sebagai pembina 

dan pengontrol kurikulum. Dengan peran tersebut, guru seharusnya 

melakukan evaluasi secara kontinyu terhadap muatan kurikulum yang 

dijadikan acuan dalam proses pembelajaran. Pantas jika Danim 

(2017:170) berpendapat bahwa pemantauan program pembelajaran 

merupakan salah satu peran baru guru agar terhindar dari deviasi 

terhadap standar yang telah dibuat. 

Berkenaan dengan peran guru, Sukmadinata (2011:35)  

mengemukakan bahwa guru adalah perencana, pelaksana, dan 

pengembang kurikulum  yang terdepan. Guru diberi kesempatan  untuk 

memilih dan mengembangkan materi standar dan kompetensi dasar 

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan  sekolah. Sebagai pengembang 
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kurikulum, sangat pantas jika guru  harus memiliki kompetensi profesional 

baik secara konseptual maupun operasional untuk melaksanakan proses 

pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif.  

Proses pembelajaran yang aktif dan kreatif sesuai dengan 

amanat  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP 

(Standar Nasional Pendidikan) bahwa proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik, berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran memerlukan desain guru 

yang berorientasi pada kegiatan siswa.  Salah satu kompetensi yang 

harus diemban guru dalam praktik pembelajaran yaitu kompetensi menulis 

bahan ajar. 

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2005 Pasal 20 menyatakan bahwa rencana pembelajaran mencakup 

silabus dan RPP yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 36 Tahun 2018 tentang 

Standar Proses. Implementasi Kurilukum 2013 memberikan ruang gerak 

yang luas kepada guru pada setiap satuan pendidikan dalam 

mengembangkan rencana pembelajaran. Salah satu komponen rencana 

pembelajaran yang memegang peranan penting dari keseluruhan isi 

kurikulum adalah materi ajar. Pendidik harus mampu memilih dan 
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menyiapkan materi ajar sesuai prinsip pengembangannya agar peserta 

didik dapat mencapai kompetensinya. 

Untuk memudahkan guru dalam menyajikan materi ajar dalam 

proses pembelajaran dan memudahkan peserta didik untuk 

mempelajarinya, guru perlu mengorganisasikan materi ajar yang telah 

dikembangkan ke dalam bahan ajar. Kemampuan guru dalam 

mengembangkan bahan ajar terkait dengan kompetensi pedagogik dan 

kompetensi profesional seperti yang tercantum dalam lampiran 

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang  Standar  Kualifikasi  

Akademik  dan  Kompetensi  Guru  sebagai pendidik profesional 

diharapkan memiliki kemampuan mengembangkan bahan ajar sesuai 

dengan  mekanisme yang ada dengan memperhatikan karakteristik  

dan lingkungan sosial peserta didik. 

Menulis bahan ajar sebelum guru memulai kegiatan pembelajaran 

adalah sangat penting.  Bahan ajar merupakan suatu bukti adanya 

kesiapan (readiness) guru untuk membelajarkan siswa. Membelajarkan 

siswa berarti dengan sikap dan aktivitas guru, siswa dapat  belajar. 

Dengan demikian, pada dasarnya bahan ajar bertujuan untuk  membantu 

siswa agar dapat belajar mandiri dan kreatif sehingga mereka dapat 

memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menunjang 

terbentuknya kepribadian yang mandiri. Dalam konteks ini, ada dua hal 

pokok yang menjadi pertimbangan sehingga bahan ajar perlu yaitu (1) 

sumber belajar yang dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran tidak 
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seluruhnya mampu dicerna anak didik, melainkan diperlukan materi-materi 

esensil yang dapat dikembangkan anak didik sendiri dan (2) Materi 

pelajaran yang tersedia pada buku teks yang diacu harus disesuaikan 

dengan kompetensi yang ingin dikuasai anak didik. 

   Sumber belajar, materi esensil, dan tujuan sebagai bagian dari 

sistem pembelajaran, harus dirancang dengan baik menjadi bahan  

kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran perlu dirancang agar dapat 

mengakomodasi tipe-tipe belajar siswa yang berbeda-beda. Sanjaya 

(2008b:151) mengatakan bahwa bahan pelajaran harus dikemas untuk 

menyesuaikan dengan tujuan yang harus dicapai seperti yang tercantum 

dalam kurikulum. Pernyataan ini memperkuat pendapat bahwa guru 

dituntut  untuk kreatif dan inovatif sehingga mampu menyesuaikan 

kegiatan pembelajarannya dengan gaya dan karakteristik belajar siswa.  

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa  guru-guru mengajar  

termasuk mata pelajaran Bahasa Indonesia  mengandalkan buku-buku 

teks terbitan yang tampil dengan  berbagai desain  menarik yang sesuai 

dengan standar isi. Apalagi,  buku-buku yang dimaksud cukup tersedia di 

sekolah karena didukung dana BOS (Biaya Operasional Sekolah).  Boleh 

jadi karena kondisi demikian,   guru kurang berminat  untuk menulis bahan 

ajar. Padahal, dengan bahan ajar dapat berfungsi sebagai pencerahan 

kembali materi,  kendali terhadap materi-materi yang tidak esensil, kontrol 

terhadap muatan kompetensi dasar, dan memudahkan siswa menguasai 

kompetensi tertentu.  
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Berdasarkan pemaparan di atas, jelas bahwa  bahan ajar merupakan 

salah satu kompetensi guru yang harus dikuasai sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dengan pencapaian standar kompetensi  menurut 

standar isi sebagaimana yang tercantum oleh BSNP (Badan Standar 

Nasional Pendidikan). Ketika guru menyusun bahan ajar berarti guru 

melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap komponen-komponen 

yang membentuk sistem pembelajaran. Hal ini dimaksudkan  agar 

komponen-komponen tersebut saling berinteraksi untuk memudahkan 

siswa mencapai tujuan.  Dengan maksud tersebut, guru dituntut untuk 

mampu menulis bahan ajar agar dapat membelajarkan siswa sesuai 

dengan potensi yang dimilikinya. Dalam kaitan inilah sehingga diperlukan 

suatu kajian tentang kompetensi guru Bahasa Indonesia dalam menulis 

bahan ajar dengan seluruh problematikanya.  Tentu saja dengan maksud 

agar pola pembinaan dalam pembuatan bahan ajar guru dilakukan 

berdasarkan temuan dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini akan 

berupaya mendeskripsikan  pengaruh minat  menulis dan pengetahuan 

tentang konsep  bahan ajar terhadap kompetensi menulis bahan ajar 

bahasa Indonesia  guru SD IT AL Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten 

Maros. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dasar pikiran di atas, maka masalah yang diajukan 

dalam penelitian ini  sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh minat  menulis  terhadap kompetensi menulis 

bahan ajar bahasa Indonesia  guru SD IT AL Ishlah Kecamatan  

Turikale Kabupaten Maros?  

2. Adakah pengaruh pengetahuan teori bahan ajar terhadap 

kompetensi menulis bahan ajar bahasa Indonesia  guru SD IT AL 

Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros?  

3. Adakah pengaruh  secara bersama-sama minat menulis dan  

pengetahuan teori  bahan ajar terhadap kompetensi menulis bahan 

ajar bahasa Indonesia  guru SD IT AL Ishlah Kecamatan  Turikale 

Kabupaten Maros?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk medeskripsikan hal sebagai berikut.: 

1. Pengaruh minat  menulis  terhadap kompetensi  menulis bahan ajar 

bahasa Indonesia  guru SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale 

Kabupaten Maros. 

2. Pengaruh pengetahuan teori bahan ajar terhadap kompetensi  

menulis bahan ajar bahasa Indonesia  guru SD IT Al Ishlah 

Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros.  
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3. Pengaruh  secara bersama-sama minat menulis  dan pengetahuan 

teori  terhadap kompetensi  menulis bahan ajar bahasa Indonesia  

guru SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros. 

D. Manfaat Penelitian 

   Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu: 

1.  Manfaat teoretis 

a. Mengembangkan konsep-konsep mengenai bahan ajar  

sebagai bentuk pengembangan kurikulum. 

b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti  

lebih jauh   mengenai   bahan   ajar  bukan  hanya dalam mata  

pelajaran bahasa Indonesia, melainkan juga mata pelajaran lain 

di SD. 

2. Manfaat praktis 

a. Sebagai   bahan   acuan   bagi  para  tenaga  pendidik  dan  

tenaga kependidikan dalam upaya munulis bahan ajar 

khusunya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

b. Sebagai bahan masukan kepada rekan-rekan guru dalam 

menulis bahan ajar dalam mengajarkan Bahasa Indonesia  
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoretis 

1.  Konsep Pembelajaran Bahasa 

 Surat Al-Mujaadalah ayat 11 : 

 

 

 

Terjemahannya : 

“Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman diantaramu 
serta orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 
diatasnya”. 
 

Ilmu dalam pandangan islam adalah suatu kebutuhan yang harus 

diraih oleh setiap muslim karena dari ilmu manusia dapat mengetahui 

hakekat kebenaran. Oleh sebab  itu kedudukan ilmu dalam pandangan 

islam menurut ulama berdasarkan Al qur’an dan hadits adalah wajib. 

Pembelajaran adalah proses belajar yang  di dalamnya terdapat 

interaksi, bahan dan penilaian. Sedangkan tentang pengartian belajar 

banyak para ahli pendidikan berbeda-beda dalam memberikan definisi 

belajar tersebut. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam 

mengidentifikasi fakta serta perbedaan dalam menginterprestasikannya. 

Perbadaan istilah yang digunakan serta konotasi masing-masing istilah, 
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juga perbedaan dalam penekanan aspek tertentu menyebabkan definisi 

yang berbeda tentang belajar, (Suryabrata, 2011: 19). 

Beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa belajar adalah 

kegiatan fisik atau badaniah, hasil belajar yang dicapainya adalah 

perubahan dalam fisik sedangkan para ahli pendidikan moderen 

merumuskan belajar sebagai suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan 

dalam diri individu yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang baru, 

berkat adanya pengalaman, latihan tingkah laku yang timbul sebagai 

sebagai pengaruh atau akibat belajar misalnya dari yang tidak tahu 

menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, perubahan dalam 

sikap dan kebiasaan-kebiasaan, perubahan alam, keterampilan, 

kesanggupan menghargai, perkembangan sikap-sikap dan sifat-sifat 

sosial, emosional dan perkembangan jasmani. Hamalik (2013: 21). Secara 

psikologi belajar merupakan salah satu perubahan tingkah laku sebagai 

hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup 

(Slameto: 2011: 2). 

Pembelajaran bahasa Indonesia disesuaikan dengan tuntutan 

kompetensi dasar dan standar kompetensi yang telah ditentukan. Salah 

satu fungsi pengajar adalah penggerak terjadinya proses belajar 

mengajar. Sebagai penggerak, pengajar harus memenuhi 

beberapa kriteria yang menyatu dalam diri pengajar agar dapat 

menunjukan profesionalitasnya dalam membuat rancangan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran sampai pada kualitas penilaiannya. 
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Menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa seorang pendidik harus 

memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran, yakni (a) kompetensi 

paedagogik, (b) kompetensi sosial, (c) kompetensi kepribadian dan (d) 

kompetensi profesional. 

2.  Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

surat Al-alaq ayat 1 -  5 : 

ْقٱ  َق ْق ٱمْسِٱبٱ ىبِرق ِٱٱكق َلٱىِذَّل  م لكق

ٱِقللٱ لق نَّقْل ِ ٱمَٰل ْق َق ْق َْٱ  َق ٍق ٱقٱ    ْلكق ق َل ٱم ىكرق كق َلٱأق   م لكق

ٱقٱ كق ْل ق َل ٱم ىكرق كق َلٱأق َقٱلٱ   م لكق ٱْلق ل نٱْقٱل ٱقق لق نَّقْل ِ ٍقَسٱقٱمَٰل  

Terjemahannya : 

1. Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan, 2. Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah, 3. Bacalah dan 
Tuhanmulah yang maha pemurah, 4. Yang mengajar (manusia) dengan 
perantara kalam, 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya. 

Dari penafsiran para ahli, lima ayat di atas mengandung hikmah 

yang dapat dijadikan bekal kehidupan selama di dunia. Kandungan dari 

surat alaq ayat 1 sampai 5 yang pertama adalah memerintahkan kepada 

manusia bahwa dalam setiap kegiatan sebaiknya selalu menyebut dan 

menyertakan Allah SWT. dengan cara ini, keimanan seseorang akan 

meningkat karena segala aktivitas yang dilakukan murni karena Allah 

SWT. Kandungan yang ke dua adalah  membiasakan diri untuk 

membaca, membaca merupakan hal penting dalam kehidupan manusia,  

dalam ayat di atas, tidak ada perintah secara khusus untuk harus 

membaca tulisan maupun buku. Membaca yang dimaksud dalam skala 

besar, yaitu membaca keadaan sosial dan lingkungan sekitar. Tujuannya 
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agar dapat melatih diri untuk meningkatkan kepekaan, rasa empati, dan 

kepedulian terhadap sesama.  

Pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan Kurikulum 2013  

tertuju pada pengembangan aspek fungsional bahasa, yaitu peningkatan 

kompetensi berbahasa Indonesia. Ketika kompetensi berbahasa yang 

menjadi sasaran, para guru lebih berfokus pada empat aspek 

keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara dan 

menulis.   Hakikat pemblajaran bahasa, yaitu berbahasa adalah belajar 

berkomunikasi dan belajar sastra adalah belajar menghargai manusia dan 

nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kompetensi siswa untuk 

berkomunikasi, baik secara lisan maupun secara tertulis. 

Mengacu pada penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa 

Pembelajaran Bahasa Indonesia adalah salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah dasar untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam 

berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis. 

Secara umum tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dinyatakan 

dalam kurikulum 2013 (Kemdikbud, 2013: 6) adalah sebagai berikut : 

a.    Siswa menghargai dan membanggakan bahasa dan sastra Indonesia 

sebagai bahasa persatuan (nasional) dan bahasa negara. 

b.    Siswa memahami bahasa dan sastra Indonesia dari segi bentuk, 

makna, dan fungsi, serta mengunakannya dengan tepat dan kreatif 

untuk macam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan. 
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c.    Siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa dan sastra 

Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan 

emosional dan kematangan sosial. 

d.   Siswa memiliki disiplin dalam berfikir dan berbahasa (berbicara dan 

menulis). 

e.    Siswa dapat menikmati dan memanfaatkan karya satra untuk 

mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, 

serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 

f.     Siswa menghargai dan membanggakan satra Indonesia sebagai 

khasanah budaya dan intelektual Indonesia.  

Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Komunikasi yang 

dimaksud adalah suatu proses menyampaikan maksud kepada orang lain 

dengan menggunakan saluran tertentu. Komunikasi bisa berupa pengungkapan 

pikiran, gagasan, ide, pendapat, persetujuan, keinginan, penyampaian informasi 

suatu peristiwa. Hal itu disampaikan dalam aspek kebahasaan berupa 

kata, kalimat, paragrap atau paraton, ejaan dan tanda baca dalam bahasa tulis, 

serta unsur-unsur prosodi (intonasi, nada, irama, tekanan, dan tempo) dalam 

bahasa lisan. 

 

3.    Prinsip Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

a.  Prinsip Fungsional.  

Pembelajaran bahasa Indonesia yang berprinsip fungsional pada 

hakikatnya sejalan dengan konsep pembelajaran yang komunikatif. Dalam 
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pelaksanaannya adalah melatih siswa menggunakan bahasa baik lisan 

maupun tulisan 

b.   Prinsip Kontektual 

Pembelajaran bahasa Indonesia yang berprinsip konstektual 

adalah pelajaran yang mengkaitkan materi yang diajarkan dengan dunia 

nyata. Prinsip pembelajaran konstektual ini mencakup tujuh komponen 

yaitu : konstruktivisme, bertanya, inkuiri, masyarakat belajar, pemodelan, 

dan penilaian sebenarnya. 

c.   Prinsip Apresiatif 

Pembelajaran bahasa Indonesia yang berprinsip apresiatif lebih 

ditekankan pada pembelajaran sastra. Hal ini mengandung arti bahwa 

prinsip pembelajaran yang digunakan adalah menyenangkan. 

d.   Prinsip Humanisme, Rekontruksionalisme dan Progresip. 

1. Manusia secara fitrah memiliki bekal yang sama dalam upaya 

memahami sesuatu. Implikasi wawasan ini terhadap kegiatan 

pengajaran bahasa indonesia adalah  a) guru bukan merupakan 

satu-satunya sumber informasi, b) siswa disikapi sebagai subjek 

belajar yang secara kreatif mampu menemukan pemahaman 

sendiri, c) dalam proses belajar mengajar guru lebih banyak 

bertindak sebagai sebagai model, teman,pendamping, pemotivasi, 

fasilitator, dan aktor yang bertindak sebagai pembelajar. 

2. Perilaku manusia dilandasi motif dan minat tertentu. Implikasi dari 

wawasan tersebut dalam kegiatan pengajaran bahasa Indonesia 
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adalah a) isi pembelajaran harus memiliki kegunaan bagi 

pembelajar secara aktual, b) dalam kegiatan belajarnya siswa 

harus menyadari manfaat penguasaan isi pembelajaran bagi 

kehidupannya, c) isi pembelajaran harus sesuai dengan tingkat 

perkembangan, pengalaman, dan pengetahuan pembelajaran. 

3. Manusia selain memiliki kesamaan juga memilliki kekhasan. 

Implikasi wawasan dalam kegiatan pengajaran bahasa Indonesia, 

a) layanan pembelajaran selain bersifat klasikal dan kelompok juga 

bersifat individual, b) pembelajaran selain ada yang dapat 

menguasai materi pembelajaran secara cepat juga ada yang 

lambat, dan c) pembelajaran perlu disikapi sebagai subyek yang 

unik, baik menyangkut proses merasa, berpikir dan karakteristik 

individual sebagai  hasil bentukan lingkungan,keluarga, teman 

bermain, maupun lingkungan kehidupan sosial masyarakat.    

4.  Hakikat Kompetensi Menulis Bahan Ajar  

Dalam  arti  leksikal,  kompetensi  bersinonim  dengan  

kemampuan. Gulo (dalam Sanjaya (2012:59) membedakan kemampuan 

menjadi dua secara garis besar yaitu kemampuan yang tampak dan 

kemampuan yang tidak tampak. Kemampuan yang tampak disebut 

performance atau penampilan. Penampilan tampak dalam bentuk tingkah 

laku yang dapat didemonstrasikan, sehingga dapat diamati, dilihat, dan 

dapat dirasakan. Kemampuan yang tidak tampak biasanya juga disebut 

kemampuan rasional yang dikenal dalam taksonomi Bloom sebagai 
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kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kedua kemampuan 

tersebut saling berkait. Kemampuan penampilan  akan berkembang 

manakala  kemampuan rasional meningkat. Seseorang yang memiliki 

pengetahuan luas akan menampilkan performance yang lebih baik 

dibandingkan dengan orang yang memiliki sedikit pengetahuan. 

   Johnson dalam Sanjaya (2012:17) menyatakan ”Competency as 

rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired 

condition”. Menurut beliau, kompetensi merupakan perilaku rasional guna 

mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang 

diharapkan. Suatu kompetensi ditunjukkan oleh penampilan atau unjuk 

kerja yang dapat dipertanggung jawabkan secara rasional dalam upaya 

mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, pada dasanya kompetensi 

merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap 

yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. 

Berdasarkan formula tersebut, maka seseorang yang telah memiliki 

kompetensi dalam bidang tertentu bukan hanya mengetahui tentang suatu 

bidang, melainkan juga dapat memahami dan menghayati bidang tersebut 

yang tercermin dalam pola perilaku sehari-hari. Dari pernyataan ini dapat 

dikatakan bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan,  belum dikatakan berkompeten apabila ia tidak dapat 

mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam  

praktik menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 



 

 

16 

 Kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan 

yang dipersyaratkan  sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Sebagai 

perilaku yang rasional, maka kompetensi merupakan perpaduan dari  

pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam 

kebiasaan berpikir dan bertindak. Pernyataan ini dipertegas dalam Pasal 1 

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa kompetensi 

adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalannya.  

 Profesionalisasi merupakan proses peningkatan kualifikasi atau 

kemampuan terhadap suatu profesi untuk mencapai kriteria standar ideal 

yang dikehendaki oleh profesi yang disandang. Dengan demikian, suatu 

kompetensi ditunjukkan  oleh penampilan  atau unjuk kerja seseorang 

yang dapat dipertanggung jawabkan  secara rasional dalam upaya 

mencapai suatu tujuan. Seseorang yang profesional  tidak ditunjukkan 

dengan ”kata-kata”, melainkan dengan perbuatan. Jadi, profesionalisme 

itu merupakan  komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan 

kemampuan profesionalnya dan secara terus-menerus mengembangkan 

strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan 

profesinya itu (Danim, 2017:92). 

Berdasarkan uraian di atas, kompetensi  menulis bahan ajar 

merupakan salah satu indikator dari kompetensi profesional, karena 

kompetensi profesional berkenaan dengan profesional dan pengalaman 
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mengajar guru. Hal ini diperkuat oleh pendapat Supratno (Trianto, 

2010:12) menyebutkan bahwa salah satu subkompetensi profesional yaitu 

menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi. Salah satu 

Indikator dari subkompetensi tersebut adalah mengkaji dan berlatih 

mengembangkan bahan ajar bidang studi.  

   Mengembangkan bahan ajar harus secara profesional pula, 

bukan sekadar ”jadi” tanpa makna apa-apa dalam pembelajaran, tetapi 

bahan ajar itu seyogyanya  dapat mengaktifkan siswa secara maksimal 

dalam proses dan kegiatan pembelajaran. Membuat bahan ajar bukanlah 

didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan subjektif atau disusun 

sekehendak hati, tetapi harus berdasarkan keilmuan tertentu, 

pemahaman, dan keterampilan khusus yang berkaitan erat dengan 

penyusunan bahan ajar.  Jadi, tidaklah berarti bahwa mengembangkan 

bahan ajar, kalau hanya menggabung-gabungkan komponen bahan ajar 

itu tanpa memperhatikan kesesuaian dan saling mendukung untuk 

mencapai tujuan. 

   Profesional dan pengalaman mengajar berkaitan dengan 

kemampuan guru  dalam mengorganisasi dan mengimplementasi materi 

kurikulum dalam proses pembelajaran. Khususunya dalam proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia, Sumardi (2010:36) mengatakan bahwa 

seorang guru  dituntut untuk mampu mengembangkan bahan ajar agar 

siswa mampu berkomunikasi secara wajar. Oleh karena itu, pembelajaran 

Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa 
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dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun 

tertulis sesuai dengan kompetensi yang termaktub dalam kurikulum. 

Dalam kaitan ini, tugas guru  adalah mengoperasionalkan standar isi yang 

memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam bentuk 

rumusan yang lebih spesifik dan opersional yaitu indikator dan tujuan 

pembelajaran. 

5. Hakikat Bahan Ajar    

Bahan ajar sering diidentikkan dengan materi pelajaran. Padahal, 

kedua istilah tersebut mempunyai pengertian sendiri-sendiri. Dalam 

konteks tertentu, materi pelajaran merupakan inti dalam proses 

pembelajaran sehingga sering dimaknai bahwa  proses pembelajaran 

adalah proses penyampaian materi. Hal ini suatu hal yang wajar apabila 

tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran (subject 

centered teaching). Menurut subject centered teaching keberhasilan suatu 

proses pembelajaran ditentukan oleh seberapa banyak siswa dapat 

menguasai isi kurikulum. 

 Materi pelajaran secara implisit  termuat dalam kompetensi dasar 

yang harus diwujudkan secara eksplisit oleh guru yang akan 

membelajarkan siswa. Sanjaya (2012:141) bahkan mengatakan bahwa 

materi pelajaran (learning materials) adalah segala sesuatu yang menjadi 

isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa  sesuai dengan kompetensi 

dasar dalam rangka pencapaian stándar kompetensi setiap mata 

pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Dalam hal ini, tugas guru 
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adalah merinci lebih jelas isi kurikulum itu ke dalam bentuk  lebih 

operasional yang dapat dimanfaatkan dalam praktik pembelajaran. Isi 

kurikulum yang dimaksud adalah standar kompetensi dan kompetensi 

dasar setiap mata pelajaran. Kompetensi dasar inilah yang harus lebih 

dispesifikkan oleh menjadi indikator-indikator dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

   Secara umum bahan ajar diartikan sebagai sejumlah perangkat 

yang disediakan guru agar siswa dapat belajar.  Sudrajat (2019:7) 

mengemukakan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang 

disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga 

tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa dapat 

belajar. Bahan ajar dapat berupa informasi, alat, dan teks yang diperlukan 

guru/instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi 

pembelajaran. Merujuk pada pendapat di atas,  maka materi pelajaran 

dikatakan sebuah bahan ajar ketika seperangkat materi tersebut sengaja 

disusun oleh guru secara sistematis untuk kepentingan pembelajaran. 

 Mencermati beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa   

bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak 

tertulis. Singkatnya, bahan ajar merupakan bahan atau materi 

pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan 

siswa dalam pembelajaran. Pengertian di atas memberi indikasi bahwa 
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materi pelajaran  merupakan salah satu dari perangkat pembelajaran yang 

harus disediakan guru sebagai bahan ajar 

   Buku teks salah satu perangkat pembelajaran yang paling sering 

digunakan guru dan  siswa dalam kegiatan pembelajaran dibandingkan 

dengan perangkat pembelajaran lainnya.  Bahkan, ada di kalangan guru 

berpendapat bahwa  kegiatan pembelajaran kurang sempurna apabila 

tidak menggunakan buku teks yang dianggapnya bahan atau materi 

pelajaran. Padahal, dalam beberapa hal berbeda dengan bahan ajar. 

Perbedaan yang dimaksud diuraikan pada tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1. Perbedaan antara bahan ajar dengan buku teks 

 
Bahan ajar 

 
Buku Teks 

- Menimbulkan minat baca 

- Ditulis dan dirancang untuk siswa 

- Menjelaskan tujuan instruksional 

- Disusun berdasarkan pola belajar 

yang fleksibel 

- Struktur berdasarkan kebutuhan 

siswa. 

- Memberi kesempatan pada siswa 

untuk berlatih 

- Mengakomodasi kesulitan siswa 

Memberikan rangkuman 

- Gaya penulisan komunikatif dan 

semi formal 

- Kepadatan berdasar kebutuhan 

siswa 

- Dikemas untuk proses instruksional 

- Mengasumsikan minat pembaca 

- Ditulis untuk pembaca (guru, 

dosen) 

- Dirancang untuk dipasarkan 

secara luas 

- Belum tentu menjelaskan tujuan 

instruksional 

- Disusun secara linear 

- Stuktur berdasar logika bidang 

ilmu 

- Belum tentu memberikan latihan 

- Tidak mengantisipasi kesukaran 

belajar siswa 

- Belum tentu memberikan 

rangkuman 

- Gaya penulisan naratif tetapi 
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- Mempunyai mekanisme untuk 

mengumpulkan umpan balik siswa 

- Menjelaskan cara mempelajari 

bahan ajar. 

tidak komunikatif 

- Sangat padat 

- Tidak memilki mekanisme untuk 

mengumpulkan umpan balik dari 

pembaca. 

       

         Berdasarkan tabel di atas, buku teks merupakan sumber 

informasi yang disusun dengan struktur dan urutan berdasar bidang ilmu 

tertentu. Di  sekolah dasar, Ilmu tertentu yang dimaksud yaitu bidang-

bidang mata pelajaran sesuai dengan yang termaktub dalam UU No. 19 

Tahun 2005.   Bahan ajar sendiri meliputi perangkat pembelajaran baik 

dalam bentuk media cetak maupun elektronik. Bahan ajar cetak seperti 

hand out, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, dan wallchart, 

sedangkan bahan ajar elektronik dapat berupa Audio Visual seperti 

video/film, dan VCD. Bahan ajar elektronik audio seperti  radio, kaset, CD 

audio dan , PH. Ada pula bahan  ajar visual yang hanya bisa dilihat seperti 

foto, gambar, model/maket. Bahan ajar yang lebih mutakhir  seperti CD 

interaktif, computer based, dan Internet. 

 

6. Fungsi Bahan Ajar 

Bahan ajar berfungsi  sebagai motivasi bagi guru dalam 

melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar  dengan materi 

pembelajaran yang kontekstual agar siswa dapat melaksanakan tugas 

belajar secara maksimal. Dengan penyusunan bahan ajar tersebut, guru 

memiliki otorita untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 
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lingkungan dan kondisi siswa. Pembelajaran kontekstual sangat mungkin 

untuk diterapkan karena guru sendiri yang ”meramu”  bahan-bahan ajar 

tersebut sesuai dengan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar 

siswa. Supriyadi (2013:4) mengemukakan  tiga fungsi bahan ajar yang 

berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Ketiga fungsi yang dimaksud 

antara lain: 

a. Pedoman bagi guru yang akan mengarahkan  semua 

aktivitasnya dalam    proses    pembelajaran,    sekaligus    

merupakan substansi kompetensi yang seharusnya 

diajarkan/dilatihkan kepada  siswanya. Dengan demikian,    

boleh    dikatakan bahwa bahan ajar merupakan acuan   yang   

akan  dilakukan   guru   selama  proses  pembelajaran 

berlangsung. Dengan memedomani bahan ajar dengan baik, 

maka keruntutan kegiatan akan menjadi lebih jelas.  

b. Pedoman bagi siswa yang akan  mengarahkan aktivitasnya 

dalam proses pembelajaran dan dapat berbuat seperti apa yang  

seharusnya  dipelajari/dikuasainya. Dengan bahan ajar tersebut, 

siswa mendapatkan pengalaman awal sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung sehingga materi-materi dan cara 

kerja yang ada di dalamnya tidak menjadi asing bagi siswa 

sendiri. Kondisi ini sangat membantu siswa memahami 

kompetensi-kompetensi yang diharapkan dicapai siswa. 
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c. Alat evaluasi  pencapaian atau  penguasaan hasil pembelajaran. 

Salah satu kelalaian sebagian guru dewasa ini khususnya di 

sekolah dasar yaitu  kontrol terhadap kompetensi atau materi-

materi esensi yang telah dikuasi siswa sangat kurang. Tetapi, 

dengan menyediakan bahan ajar, kelemahan tersebut bisa 

diatasi, sebab bahan ajar dapat difungsikan sebagai alat untuk 

merevisi atau mengoreksi pekerjaan siswa tentang   kompetensi 

atau materi yang sudah dituntaskan dan yang belum 

dituntaskan.  

              Di samping fungsi bahan ajar seperti batasan di atas, menurut 

hemat penulis bahwa  selain bahan ajar  dapat membantu guru dan siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar, juga merupakan alat pembelajaran 

untuk menciptakan lingkungan/suasana belajar yang kondusif dalam 

upaya pencapaian  tujuan pembelajaran secara optimal. Dalam kaitan ini, 

Trianto (2010:18) mengatakan bahwa pentingnya lingkungan belajar 

karena belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat 

pada siswa. Jadi, pembelajaran itu harus berpusat pada bagaimana cara 

siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Sehubungan dengan ini, 

Mulyasa (2011:58) menyatakan bahwa mengajar sebenarnya adalah 

menata lingkungan agar terjadi kegiatan belajar mengajar pada peserta 

didik. Mengajar bukanlah menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber 

belajar ”teacher centred learning”, melainkan guru diharapkan mampu 
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menata lingkungan dan kondisi agar siswa dapat belajar dengan 

memaksimalkan segala potensi yang dimiliki ”student centred learning”. 

    Guru harus menyadari bahwa mengajar memiliki sifat yang 

sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagogis, psikologis, dan 

didaktis sekaligus. Aspek pedagogis menunjuk pada suatu  kenyataan 

bahwa mengajar di sekolah berlangsung dalam suatu lingkungan 

pendidikan. Lingkungan pendidikan harus dapat mengantar siswa menuju 

suatu kesuksesan dan mencapai kedewasaan. Karena itu, guru 

selayaknya memperhatikan perbedaan setiap siswa. Dalam hal 

pemahaman perbedaan siswa, guru perlu pengetahuan psikologi terutama 

psikologi perkembangan. Aspek psikologis menunjuk pada kenyataan 

bahwa siswa yang belajar pada umumnya memiliki taraf perkembangan 

yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga  bahan ajar yang  

dibuat guru harus dapat mengakomodasi perbedaan siswa agar mereka  

dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.  

  Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian 

materi atau informasi dua arah kepada siswa, tetapi guru harus memiliki 

kemampuan untuk memahami siswa dengan berbagai keunikannya agar 

mereka dapat menyesuaikan diri dengan situasi belajar yang diciptakan 

guru. Dalam hal ini pula, pengetahuan manajemen kelas sangat 

dibutuhkan guru agar pengaturan-pengaturan di dalan kelas dapat 

mendukung terciptanya suasana belajar yang menyenangkan siswa. 

Aspek didaktis menunjuk pada pengaturan belajar siswa dalam belajar. 
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Guru dituntut menggunakan berbagai teknik mengajar, cara 

mengelompokkan siswa, dan memanfaatkan beraneka ragam media 

pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus menentukan secara tepat 

pengorganisasian siswa dalam belajar dengan mengingat kompetensi 

dasar yang harus dikuasai siswa. 

   Konsep pembelajaran sudah seharusnya bergeser dari istilah 

”menyampaikan” ke ”melibatkan”. Berkaitan dengan ini, Nurhadi dalam 

Mulyasa (2011:103) bahkan mengatakan bahwa belajar efektif  itu dari 

”guru akting di depan kelas, siswa sebagai penonton” ke ”siswa aktif 

bekerja dan berkarya, guru mengarahkan”. Guru berperan sebagai 

fasilitator dengan mempersiapkan segala perangkat pembelajaran yang 

dapat memungkinkan siswa belajar secara aktif dan efektif. Bahan ajar 

sebagai salah satu perangkat pembelajaran harus benar-benar dapat 

berfungsi memudahkan siswa melakukan kegiatan pembelajaran.  

Penulisan   bahan  ajar  tidak   sebatas  menulis tujuan, materi  esensil,  

dan media yang akan digunakan sebagaimana adanya.  Akan tetapi,  

seyogyanya ditulis  sedemikian  rupa  karena  bahan  ajar  itu  adalah   

komsumsi   siswa sehingga tampilannya  harus sesuai dengan kaidah-

kaidah kebahasaan yang berlaku, mudah dipahami,  dan mencakup  

beberapa komponen penting yaitu  tujuan,  uraian materi, sistimatika 

sajian, petunjuk belajar dan evaluasi.    

 Komponen tujuan dalam bahan ajar meliputi  KD (kompetensi 

dasar), Indikator, dan tujuan pembelajaran. Rumusan   dalam bahan ajar 
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sebagaimana yang termaktub dalam Standar Isi Pendidkan. Indikator dan 

tujuan pembelajaran dirumuskan oleh guru berdasarkan muatan KD. 

Kriteria perumusan tujuan harus menggunakan kata kerja operasional 

hasil yang jelas dan terukur. Tujuan yang dirumuskan tersebut tentu saja 

sesuai dengan uraian materi. Kepekaan guru dalam mengkaji muatan KD 

mutlak diperlukan untuk menentukan materi. Uraian materi dalam bahan 

ajar menyangkut pokok-pokok materi yang diuraikan seperlunya. 

Penyajian materi tersebut hendaknya disajikan secara runtut dengan 

menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran Bahasa Indonesia seperti sajian 

materi dimulai dari yang mudah ke yang sukar, dari yang dekat  ke yang 

jauh dari lingkungan siswa, dan dari yang konkret ke materi yang abstrak. 

Dengan demikian, bahan ajar yang baik harus disajikan dengan 

sistimatika yang jelas dan mudah dipahami. 

  Salah satu keunggulan bahan ajar yaitu dapat dimanfaatkan 

sebagai penuntun  siswa untuk  belajar mandiri baik dalam artian secara 

individu maupun secara kelompok. Itulah sebabnya sehingga bahan ajar 

harus dilengkapi dengan petunjuk cara  belajar yang jelas agar 

memudahkan siswa dapat menyelesaikan tugas-tugas sebagaimana yang 

diharapkan. Untuk melihat sejauh mana siswa menguasai kompetensi 

yang diharapkan dicapai siswa, maka sangat tepat jika  dalam suatu  

bahan ajar juga dilengkapi dengan latihan-latihan yang perlu dievaluasi. 

Evaluasi sangat penting dilakukan terhadap bahan ajar yang selesai 

dibahas guru bersama siswa dalam kurun waktu yang telah ditentukan.  
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 Dalam   pemaparannya,   setiap   komponen  bahan  ajar   yang  

telah dijelaskan  di  atas,   sangat   pantas  dan  bermakna  apabila   

menulis bahan ajar  memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 

         a. Kebahasaan 

Unsur-unsur penting tentang kebahasaan  dalam menulis  bahan 

ajar   mencakup: (1) keterbacaan, (2) kejelasan informasi,  (3)  

kesesuaian  penulisan dengan kaidah  Bahasa Indonesia  yang  

baik  dan  benar,  dan  (4)  pemanfaatan  bahasa  secara efektif 

dan efisien. 

          b. Penyajian  

Faktor penyajian dalam sebuah bahan  ajar yaitu (1)  kejelasan 

tujuan (indikator)  yang ingin   dicapai, (2) urutan kegiatan yang 

sistimatis  (3)  pemberian motivasi, daya tarik; dan, (4)  interaksi. 

          c. Kegrafikan  

 Kegrafikan  dalam  bahan  ajar  sangat penting untuk  menjaga 

kemenarikan siswa dalam belajar. Kegrafikan ini  berkaitan  

dengan  (1)  penggunaan font,  jenis,  dan  ukuran huruf,  (2)   tata  

letak atau  lay out     (3)  ilustrasi, gambar, foto, dan (4) desain 

tampilan.  

     Berdasarkan  paparan  di  atas,  dapat   disimpulkan  bahwa 

sebuah bahan  ajar yang disusun guru harus dapat memenuhi unsur 

metodologis dan sistematis. Secara metodologis,  bahan  ajar  itu  harus  

tersaji  sebegitu  rupa  agar siswa dapat  membaca  dan  memahami  



 

 

28 

seperti  apa  yang  diharapkan  guru.  Unsur  ini  penting  karena  mungkin  

saja  terjadi atau bahkan mungkin sering terjadi, pengertian  yang  ada  

pada maind set guru berbeda dengan apa yang  ditangkap atau  dipahami   

siswa   tentang   suatu  konsep.  Secara sistematis,  bahan  ajar  itu    

hendaknya   disusun   secara   bertahap   dan berjenjang sesuai dengan  

kondisi  siswa  yang diajar sehingga  ketercapaian  kompetensi dasar 

yang telah ditetapkan  dapat  dikuasai secara optimal. 

 

3. Kriteria Pemilihan Bahan Ajar 

     Sebelum menetapkan bahan ajar, seorang guru terlebih dahulu 

harus memahami kriteria  pemilihan bahan ajar yang baik. Tahapan ini 

penting karena harus menyesuaikannya dengan kurikulum, siswa yang 

heterogen, dan kondisi belajar yang tersedia. Sudrajat (2019:6) lebih 

tegas mengatakan bahwa bahan ajar yang baik haruslah relevan dengan 

kurikulum. Bahkan, penyusunan bahan ajar juga perlu dimengerti oleh 

siswa   agar dapat  mempelajarinya  dengan mudah. Dengan demikian, 

dapat lebih mempermudah pencapaian tujuan secara optimal.   

Terdapat tiga kriteria menurut  Sudrajat (2019:11) yang perlu 

diperhatikan dan dikembangkan oleh guru dalam penyusunan bahan ajar 

adalah sebagai berikut: 

a. Relevan,  materi  pembelajaran  memiliki  keterkaitan   dengan 

standar kompetensi dan komptensi dasar. 
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b. Konsisten,  adanya  keajegan  antara  bahan  ajar dengan 

kompetensi   dasar yang harus dikuasai siswa. 

c. Cukup, materi yang diajarkan cukup memadai dalam membantu 

siswa  menguasai  komptensi  dasar yang diajarkan.  Materi  tidak  

terlampau jauh berkembang, tetapi juga tidak terlalu ”kerdil” dalam  

penyajiannya   kepada siswa. Uraian materi harus tepat dengan  

tuntutan kompetensi  dasar.    

Berdasarkan  kriteria  bahan  ajar  yang  dikemukakan  di  atas, 

maka seharusnya   guru   menyusun   dan  mengembangkan  bahan   ajar   

dengan memperhatikan beberapa kriteria yang lebih rinci sebagai berikut: 

a.  Relevan dengan tujuan pembelajaran 

b.  Sesuai dengan taraf perkembangan anak 

c. Berguna  bagi  siswa baik sebagai  perkembangan   pengetahuan 

dan keperluan  kelak di lapangan 

d. Menarik dan merangsang aktivitas siswa 

e. Disusun secara sistematis, bertahap, dan berjenjang  

f. Menyeluruh, lengkap dan utuh.  

Bahan  ajar  yang  diberikan  kepada siswa harus berkualitas baik 

agar kualitas  siswa yang diharapkan dapat  dicapai secara optimal. 

Secara teknis, bahan ajar yang berkualitas baik  harus memenuhi kriteria :  

(1) menimbulkan minat baca,   (2) ditulis  dan  dirancang  untuk siswa,  (3)  

menjelaskan tujuan instruksional,  (4)  disusun  berdasarkan  pola  belajar  

fleksibel,  (5)  memberi kesempatan pada siswa  untuk berlatih,  (6) 
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mengakomodasi kesulitan siswa, (7) memberikan rangkuman,  (8) gaya 

penulisan komunikatif dan semi formal, (9) kepadatan berdasarkan 

kebutuhan siswa, dan (10)  dikemas untuk proses instruksional.    

  Kesepuluh  kriteria  bahan ajar seperti yang telah dipaparkan 

memberi indikasi bahwa,   penyusunan   bahan   ajar  sangat  diharapkan  

dapat   lebih   berkualitas  dan   berfungsi  sebagaimana  adanya  yang 

notebene bermakna penuh  (insighfull   learning)  dalam   kehidupan  

siswa.    Pembelajaran  akan lebih bermakna apabila materi dalam bahan 

ajar tersebut guru mampu mengaitkannya dengan kehidupan pribadi 

siswa.   

 Bahan ajar dipilih setelah identitas mata pelajaran, standar 

kompetensi, dan kompetensi dasar ditentukan. Seperti diketahui, langkah-

langkah pengembangan pembelajaran sesuai kurikulum  yaitu  pertama-

tama menentukan identitas mata pelajaran. menentukan  kompetensi 

dasar, materi pembelajaran, strategi pembelajaran/pengalaman belajar, 

indikator pencapaian, dan penilaian. Setelah pokok-pokok materi 

pembelajaran ditentukan, materi tersebut kemudian diuraikan. Uraian 

materi pembelajaran dapat berisikan butir-butir materi penting (key 

concepts) yang harus dipelajari siswa atau dalam bentuk uraian secara 

lengkap seperti yang terdapat dalam buku-buku pelajaran. 

Pemilihan bahan ajar yang tepat merupakan salah satu 

keterampilan  yang diharapkan dimiliki guru. Guru menentukan bahan ajar 

tentu saja bukan hanya  pemenuhan administrasi belaka tanpa 
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memperhatikan keterkaitan antar komponen-komponennya, melainkan 

juga signifikansinya dalam proses dan hasil pembelajaran. Guru perlu 

memikirkan jenis bahan ajar yang dipilih bahwa bahan ajar tersebut 

diarahkan agar dapat mempengaruhi adanya perubahan tingkah laku 

pada diri siswa yang menjadi tujuan dilaksanakannya proses 

pembelajaran.   

   Pada tahap implementasinya, ada empat yang perlu diperhatikan 

guru  berkenaan dengan pemilihan bahan ajar yaitu menyangkut jenis, 

cakupan (ruang lingkup), urutan, dan perlakuan (treatment) terhadap 

materi pembelajaran dan sumber bahan ajar. Jenis materi pembelajaran 

perlu diidentifikasi dan ditentukan dengan tepat karena setiap jenis materi 

pembelajaran memerlukan strategi, teknik, media, dan cara mengevaluasi 

yang berbeda-beda. Suatu sumber belajar  tidak tepat dimanfaatkan untuk 

berbagai kegiatan pembelajaran.  Dengan demikian, pemilihan jenis 

bahan ajar yang tidak relevan dengan komponen pembelajaran lainnya 

akan menghambat tercapainya tujuan secara optimal. 

  Cakupan termasuk kedalaman materi pembelajaran perlu 

diperhatikan  agar tidak kurang dan juga tidak berlebihan bagi pemenuhan 

kebutuhan siswa. Cakupan materi pelajaran harus dapat menjawab 

segala persoalan yang  menjadi pokok bahasan dalam kegiatan 

pembelajaran. Pemilihan bahan ajar yang terlalu luas tentu menggunakan 

waktu yang banyak. Padahal, dalam prinsip efisiensi, bukan banyaknya 

waktu yang menjadi ukuran, melainkan pemanfaatan waktu dengan 
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sebaik-baiknya atau mengurangi waktu dengan manfaat yang sama jika 

tidak dikurangi. Dalam kaitan ini, guru perlu mengelola waktu dalam 

pelaksanaan pembelajaran.  

   Urutan (sequence) perlu diperhatikan agar pembelajaran 

menjadi runtut. Keruntutan materi pembelajaran dapat memudahkan  

siswa untuk memahami esensi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang 

telah ditentukan. Pembelajaran yang runtut dimulai dari konsep  yang 

sederhana kepada konsep yang lebih komplek; hal-hal yang dekat dengan 

siswa kepada hal-hal yang jauh dari siswa, dan dari isu-isu  yang kongkret 

kepada isu-isu yang lebih abstrak. Kegiatan pembelajaran yang berbelit-

belit akan membosankan siswa dalam belajar dan mustahil dapat 

mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan.  

Perlakuan (cara mengajarkan/menyampaikan dan mempelajari) 

perlu dipilih setepat-tepatnya agar tidak terjadi kesalah pahaman bagi diri 

siswa. Sebab, mungkin saja bahan ajar yang telah dibuat itu sangat bagus 

dan tepat secara teori, namun jika cara penyampaikannya atau 

menggunakannya keliru dalam kegiatan pembelajaran, maka bahan ajar 

yang bagus itu tidak  akan punya arti  sesuai dengan maksud dan 

tujuannya.  Oleh karena itu, guru harus konsisten terhadap bahan ajar 

yang telah dibuatnya. 

Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi 

antara guru dengan siswa. Guru berperan sebagai pengantar pesan/ 

informasi dan siswa sebagai penerima pesan. Pesan yang disampaikan 
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guru berupa isi/materi pelajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol 

komunikasi baik verbal (kata-kata dan tulisan) maupun nonverbal. Bahan 

ajar termasuk perangkat pembelajaran verbal yang dirancang khusus oleh 

guru   agar materi yang disajikan dapat diterima siswa dengan baik. Oleh 

karena itu, bahasa yang digunakan dalam bahan ajar adalah bahasa 

komunikatif. 

Dalam kenyataannya, proses komunikasi sering mengalami 

hambatan, artinya tidak selamanya materi pelajaran yang disampaikan 

guru dapat diterima dengan baik oleh siswa. Bahkan, adakalanya materi 

yang diterima siswa tidak sesuai dengan maksud yang disampaikan guru. 

Secara garis besar, kesalahan ini dapat disebabkan oleh dua faktor utama 

yaitu faktor guru dan siswa. Guru lemah dalam mengomunikasikan  

informasi, sehingga materi yang disampaikan tidak diterima dengan jelas 

oleh siswa atau mungkin salah terima informasi. Begitu pula siswa yang 

berkemampuan lemah dalam menerima informasi, sangat berpotensi 

untuk salah menginterpretasi informasi yang diterima dari guru. Di sinilah 

peran media pembelajaran yang sesungguhnya yaitu mencegah 

terjadinya verbalisme siswa terhadap informasi yang diterimanya.  

Agar informasi yang disampaikan guru lebih bermakna bagi siswa, 

maka Sanjaya (2012:150) memberi empat kriteria yang perlu diperhatikan 

guru antara lain: 

(1) Novelty, artinya informasi akan lebih bermakna apabila pesan 

tersebut bersifat baru atau mutakhir. Informasi yang sebenarnya 
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sudah diketahui siswa akan mempengaruhi tingkat motivasi dan 

perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dengan 

demikian, maka setiap guru sangat perlu terus mengikuti 

berbagai kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan baik 

melalui referensi cetak maupun elektronik. 

(2) Proximity, artinya informasi yang disampaikan harus sesuai 

dengan pengalaman siswa. Informasi yang disampaikan jauh 

dari pengalaman siswa cenderung kurang diperhatikan oleh 

siswa.  

(3) Conflict, artinya informasi yang disampaikan  sebaiknya 

dikemas sedemikian rupa sehingga mampu menggugah emosi 

atau perasaan bagi penerima informasi.  Hal ini tidak mudah 

karena tidak semua materi pelajaran bisa dikemas seperti itu. 

Akan tetapi, seorang perencana pembelajaran yang baik 

mestinya berusaha ke arah itu.  

(4) Humor. Artinya informasi yang disampaikan bisa dikemas 

menjadi tampilan menarik sehingga terkesan lucu. Informasi 

yang dikemas dengan lucu cenderung lebih menarik perhatian 

siswa. Namun, perlu diingat bahwa humor dalam pembelajaran 

akan lebih bermanfaat manakala sesuai dengan konteks 

pembelajaran dan kondisinya tepat. Humor yang dapat 

mengaburkan makna pembelajaran justru  akan merusak 

konstruksi makna yang sementara dibangun dalam pikiran. 
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   Memperhatikan rumusan di atas, maka sebaiknya setiap guru 

mengimplementasikan keempat kriteria tersebut dalam praktik 

pembelajaran bukan hanya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, 

melainkan juga mata pelajaran lain. Jadi, bisa dikatakan bahwa dalam 

bentuk apapun penyajian materi pelajaran kepada siswa, baik visual 

maupun cetakan harus memperhatikan kriteria tersebut di atas. 

Singkatnya adalah guru harus kreatif dalam penyajian  materi pelajaran 

agar kompetensi yang diharapkan dapat tercapai dengan mudah dan 

bermakna bagi siswa.  

 Secara garis besar langkah-langkah pemilihan bahan ajar sebagai 

berikut: 

a. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi 

dan kompetensi dasar yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan 

bahan ajar. Aspek tersebut perlu ditentukan, karena setiap aspek 

standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi 

yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, 

guru harus mampu mengungkap muatan materi yang terdapat dalam 

suatu kompetensi.  

b. Mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar.  

Sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi, materi 

pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi pembelajaran aspek kognitif 

secara terperinci dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu: fakta, 
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konsep, prinsip dan prosedur.  Materi jenis fakta adalah materi berupa 

nama-nama objek, nama tempat, nama orang, lambang, peristiwa 

sejarah, nama bagian atau komponen suatu benda. Sedangkan, materi 

berupa konsep termasuk pengertian, definisi, hakekat, inti isi. Berbeda 

dengan konsep,  materi jenis prinsip meliputi dalil, rumus, postulat 

adagium, paradigma, teorema.   Prosedur berupa langkah-langkah 

mengerjakan sesuatu secara urut, misalnya langkah-langkah 

menelpon, cara-cara pembuatan telur asin atau cara-cara pembuatan 

bel listrik. Materi tersebut tergolong materi prosedur. Selain bersifat 

kognitif, materi pembelajaran juga meliputi aspek  afektif yang meliputi 

pemberian respon, penerimaan (apresiasi), internalisasi, dan penilaian. 

Sedangkan, aspek materi pembelajaran yang termasuk aspek motorik 

yaitu gerakan awal, semi rutin, dan rutin.  

c. Memilih materi  ajar yang relevan dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang telah teridentifikasi. 

Pilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi yang 

telah ditentukan. Perhatikan pula jumlah atau ruang lingkup yang 

cukup memadai sehingga mempermudah siswa dalam mencapai 

standar kompetensi. Berpijak dari aspek-aspek standar kompetensi 

dan kompetensi dasar yang telah diidentifikasi, langkah selanjutnya 

adalah memilih jenis materi yang sesuai dengan aspek-aspek yang 

terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut. 

Materi yang akan diajarkan perlu diidentifikasi apakah termasuk jenis 
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fakta, konsep, prinsip, prosedur, afektif, atau gabungan lebih daripada 

satu jenis materi.  

      Dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan diajarkan, 

maka guru akan mendapatkan kemudahan dalam cara 

mengajarkannya. Setelah jenis materi pembelajaran teridentifikasi, 

langkah berikutnya adalah memilih jenis materi tersebut yang sesuai 

dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar yang harus 

dikuasai siswa. Identifikasi jenis materi pembelajaran juga penting 

untuk keperluan mengajarkannya. Sebab, setiap jenis materi 

pembelajaran memerlukan strategi pembelajaran atau metode, media, 

dan sistem evaluasi/penilaian yang berbeda-beda.   

d.  Memilih sumber bahan ajar.  

Sumber bahan ajar merupakan tempat di mana bahan ajar dapat 

diperoleh. Dalam mencari sumber bahan ajar, siswa dapat dilibatkan 

untuk mencarinya. Misalnya, siswa ditugasi untuk mencari koran, 

majalah, hasil penelitian, dsb. Hal ini sesuai dengan prinsip 

pembelajaran berbasis siswa.  Berbagai sumber dapat kita gunakan 

untuk mendapatkan materi pembelajaran dari setiap standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Sumber-sumber dimaksud dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

a. Buku teks 

Buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit dapat dipilih 

untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Buku teks yang 
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digunakan sebagai sumber bahan ajar untuk suatu jenis mata 

pelajaran tidak harus hanya satu jenis, apa lagi hanya berasal dari satu  

penerbit.  Sebaiknya digunakan sebanyak mungkin buku teks agar 

dapat diperoleh wawasan yang luas. Namun, perlu diingat bahwa, 

penggunaan buku teks sebagai sumber dalam pembelajaran harus 

dapat mempermudah siswa untuk mencapai kompetensi yang telah 

ditentukan.  Tugas guru adalah merangkum materi pokok dari buku-

buku teks sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai siswa. 

b. Laporan hasil penelitian 

  Laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga 

penelitian atau oleh para peneliti sangat berguna untuk mendapatkan 

sumber bahan ajar yang aktual atau mutakhir. Di tingkat sekolah dasar, 

sumber ini terbatas pada hasil-hasil  penelitian sederhana oleh siswa di 

kelas tinggi. Makna penelitian sederhana   tersirat dalam  kompetensi 

dasar Bahasa Indonesia, misalnya melakukan pengamatan terhadap 

suatu objek kemudian membuat laporan.  

c. Jurnal (penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah)  

       Penerbitan berkala yang berisi hasil penelitian atau hasil 

pemikiran sangat bermanfaat apabila digunakan sebagai sumber 

bahan ajar. Jurnal-jurnal yang berisi dari berbagai disipilin ilmu tersebut 

merupakan sumber informasi yang kebenarannya telah dikaji secara 

mendalam. 

d. Pakar mata pelajaran 
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      Pakar atau ahli bidang studi sangat tepat dimanfaatkan sebagai 

sumber bahan ajar. Pakar tadi dapat dimintai untuk konsultasi 

mengenai kebenaran materi, ruang lingkup, kedalaman, dan 

urutannya. Di sekolah dasar, pakar mata pelajaran bukan berarti pakar 

yang telah melalui pendidikan khusus hingga memperoleh  sederetan 

gelar akademik, akan tetapi, dapat difungsikan fasilitator kabupaten 

yang telah berkali-kali mengikuti TOT (Training of Trainer) di tingkat 

provinsi dan pusat.   

e. Profesional 

      Kalangan profesional adalah orang-orang yang bekerja pada 

bidang tertentu. Kalangan perbankan misalnya tentu ahli di bidang 

ekonomi dan keuangan. Sehubungan dengan itu, bahan ajar yang 

berkenaan dengan ekonomi dan keuangan dapat ditanyakan pada 

orang-orang yang bekerja di perbankan atau lembaga ekonomi 

lainnya. Di jenjang sekolah dasar, kalangan profesional yang dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar yaitu dokter, jaksa, polisi, dan 

teknisi bidang elektro. Khususnya mata pelajaran muatan lokal, 

sumber belajar yang sering dimanfaatkan guru  seperti tukang kayu, 

petani, peternak, dan perajin.  Muatan seperti ini tercantum dalam 

kompetensi dasar  untuk kelas-kelas orientasi dalam standar isi 

terutama pada aspek keterampilan mendengarkan dan berbicara. 

f. Koran dan majalah  
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             Penerbitan berkala seperti koran dan majalah banyak berisikan 

informasi yang berkenaan dengan bahan ajar suatu mata pelajaran. 

Pembelajaran bahasa Indonesia terutama di SD beberapa Kompetensi 

Dasar sangat tepat apabila menggunakan koran sebagai sumber 

belajar. Penyajian dalam koran harian atau mingguan menggunakan 

bahasa populer yang mudah dipahami. sebagai sumber bahan ajar. 

Begitu pula dalam majalah, banyak artikel atau tulisan yang sangat 

cocok dimanfaatkan untuk kompetensi tertentu. 

g. Internet  

       Bahan ajar dapat pula diperoleh melalui jaringan internet. Di 

internet kita dapat memperoleh segala macam sumber bahan ajar. 

Bahkan satuan pelajaran harian untuk berbagai mata pelajaran dapat 

kita peroleh melalui internet. Bahan tersebut dapat dicetak atau dikopi. 

Namun, hasil cetakan atau kopian tersebut harus dikaji ulang untuk 

menyesuaikannya dengan kompetensi dan  lingkungan siswa.   . 

h. Media audiovisual (TV, Video, VCD, kaset audio) 

      Berbagai jenis media audiovisual berisikan  bahan ajar untuk 

berbagai jenis mata pelajaran. Kita dapat mempelajari gunung berapi, 

kehidupan di laut, di hutan belantara melalui siaran televisi. Namun, di 

sekolah dasar sampai dewasa ini, penggunaan internet sebagai 

sumber belajar masih sangat langka. Kalaupun ada, tidak secara 

terprogram oleh sekolah, tetapi secara individu siswa sendiri yang 

mengakses informasi dari internet tersebut. 
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i. Lingkungan ( alam, sosial, senibudaya, teknik, industri, ekonomi) 

              Berbagai lingkungan seperti lingkungan alam, lingkungan 

sosial, lingkungan seni budaya, teknik, industri, dan lingkungan 

ekonomi dapat digunakan sebgai sumber bahan ajar. Untuk 

mempelajari abrasi atau penggerusan pantai, jenis pasir, gelombang 

pasang misalnya kita dapat menggunakan lingkungan alam berupa 

pantai sebagai sumber. 

           Perlu diingat, dalam menyusun rencana pembelajaran 

berbasis kompetensi, buku-buku atau terbitan tersebut hanya 

merupakan bahan rujukan. Artinya, tidaklah tepat jika hanya 

menggantungkan pada buku teks sebagai satu-satunya sumber 

abahan ajar. Tidak tepat pula tindakan mengganti buku pelajaran pada 

setiap pergantian semester atau pergantian tahun. Buku-buku 

pelajaran atau buku teks yang ada perlu dipelajari untuk dipilih dan 

digunakan sebagai sumber yang relevan dengan materi pembelajaran 

yang telah ditentukan untuk diajarkan. 

             Mengajar bukanlah menyelesaikan satu buku, tetapi 

membantu siswa mencapai kompetensi. Karena itu, hendaknya guru 

menggunakan banyak sumber materi. Bagi guru, sumber utama untuk 

mendapatkan materi pembelajaran adalah buku teks dan buku 

penunjang yang lain. Bahan ajar dapat kita temukan dari berbagai 

sumber seperti buku teks, pelajaran, pajangan-pajangan dalam kelas,  

majalah, jurnal, koran, internet, media audiovisual, dan lingkungan 
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sekitar. Setiap jenis sumber tersebut memiliki keterbatasan untuk satu 

kompetensi dasar. Olerh karena itu, pembelajaran akan lebih 

bermakna apabila dirancang dengan menggunakan berbagai sumber 

bahan ajar.  

5.Hakikat minat menulis 

Membaca merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. 

Dalam ayat di atas, tidak ada perintah secara khusus untuk harus 

membaca tulisan maupun buku. Membaca yang dimaksud dalam skala 

besar, yaitu membaca keadaan sosial dan lingkungan sekitar. Tujuannya 

agar dapat melatih diri untuk meningkatkan kepekaan, rasa empati, dan 

kepedulian terhadap sesama.  

Sebelum dijelaskan minat  menulis cerita pada pembahasan ini 

akan dijelaskan lebih dahulu pengertian minat dan membaca. Oleh karena 

itu, pembahasan ini lebih diarahkan untuk memaknai pengertian minat 

membaca, yaitu minat yang melekat pada diri siswa  untuk membaca 

dengan baik sebagai hasil dari suatu respons  psikis. Jadi, minat yang 

dimaksud adalah minat untuk membaca sebagai respons  yang diberikan 

dalam kapasitasnya sebagai siswa  yang dituntut untuk senantiasa 

membaca. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) online  

dinyatakan bahwa minat adalah perhatian kesukaan, atau kecenderungan 

hati kepada sesuatu, atau suatu keinginan. Jadi pengertian yang umum 

adalah usaha kecil menuju pelaksanaan sesuatu keinginan.  

Dalam minat terdapat unsur aktif, seperti yang dikemukakan oleh 

Sareb (2008:66), yaitu minat merupakan usaha aktif menuju kepada 
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pelaksanaan suatu tujuan, karena tujuan itu pada umumnya merupakan 

titik akhir daripada gerakan menuju ke suatu arah untuk melaksanakan 

tujuan itu sendiri sehingga merupakan usaha dari pelaksanaan suatu 

tujuan. 

Pengertian lain ditulis oleh Slameto (2011:34) bahwa minat 

merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan kepada suatu hal 

atau objek, atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Dengan demikian, 

minat adalah rasa ketertarikan terhadap sesuatu atau objek tertentu. 

Seseorang akan berminat pada suatu hal, aktivitas atau objek, jika 

menyukai atau mempunyai kepentingan terhadap sesuatu tersebut. Dalam 

hal membaca, siswa  berminat untuk membaca jika merasa bahwa 

membaca adalah sesuatu yang penting dan bermanfaat bagi dirinya baik 

di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. 

Adapun pandangan lain tentang minat dijelaskan oleh Suryabrata 

(2011:21) bahwa “Minat adalah perangkat mental yang dapat 

mengarahkan seseorang untuk sampai pada suatu pilihan”. Keberadaan 

minat seseorang dan kekuatannya hanya dapat dideteksi apabila sudah 

terwujud dalam bentuk perasaan atau sikap. Hal ini sejalan dengan apa 

yang dikemukakan oleh Soemanto (2012:32), yaitu “minat adalah sikap 

yang terus menerus menyertai perhatian seseorang dalam memilih objek 

yang menarik, perasaanlah yang menentukan aktifitas kegemaran bagi 

seseorang sehingga melakukan sesuatu dan motivasi tertentu yang 

mengarahkan perilaku ke arah sasaran atau arah tujuan yang diinginkan”. 
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 Mahmud (2010:43) menjelaskan bahwa minat adalah sumber 

motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ingin 

dilakukan ketika bebas memilih. Ketika seseorang menilai bahwa sesuatu 

akan bermanfaat, maka akan menjadi berminat, kemudian hal tersebut 

akan mendatangkan kepuasan. Ketika kepuasan menurun maka minatnya 

juga akan menurun. Sehingga minat tidak bersifat permanen, tetapi minat 

bersifat sementara atau dapat berubah-ubah.   

Dari berbagai pengertian minat yang telah disebutkan di atas, 

terdapat sifat-sifat yang tersirat dan tersurat dalam minat sebagai berikut: 

1) Diarahkan pada suatu tujuan yang berarti usaha untuk mendapatkan 

keharmonisan hidup. 

2) Kesesuaian dengan tujuan meskipun tujuan itu tidak diketahui dan 

tidak dapat dicapai dengan segera. 

3) Bersifat sejenis dan tidak bersifat individual. 

4) Bersifat pembawaan, namun tetap dapat dikembangkan. 

5) Tingkatan yang lebih tinggi dalam minat adalah kemauan, karena 

sudah mengarah kepada usaha menuju pelaksanaan. 

Berdasarkan sifat-sifat minat tersebut, minat siswa  yang 

dimaksudkan di sini adalah minat pada derajat kemauan. Artinya, minat 

siswa  harus sampai kepada tingkat pelaksanaan berdasarkan 

kemauannya sendiri. Seluruh pengertian  tentang minat yang telah 

dikemukakan, maka pengertian minat yang dibahas di sini adalah minat 



 

 

45 

siswa  dalam belajar khususnya minat dalam membaca baik di lingkungan 

keluarga maupun di lingkungan sekolah. 

Sesuai dengan pengertian minat yang telah dikemukakan 

sebelumnya bahwa pada hakikatnya minat merupakan kecenderungan 

dan kemauan seseorang terhadap sesuatu yang menarik perhatiannya 

sehingga menimbulkan perasaan suka dan senang terhadap sesuatu.  

Oleh karena itu, minat menulis dapat didefinisikan sebagai kecenderungan 

dan kemauan seseorang terhadap sesuatu yang menarik perhatiannya 

sehingga menimbulkan perasaan suka dan senang terhadap menulis. 

Pada dasarnya menulis sama dengan berbicara.  Si kecil Difa, 

misalnya dengan lancar menyampaikan pengalamannya sewaktu 

berkunjung ke Taman Safari bersama-sama dengan teman sekelas 

kepada ibunya di rumah. Mestinya Difa dapat menyusun cerita itu secara 

tertulis, karena materi bahasa yang digunakan sama,  yaitu kata dan 

kalimat. Bedanya, kalau dituliskan diperlukan pengetahuan tentang ejaan 

dan tanda baca. Dengan demikian, menulis tidak lain dari memindahkan 

bahasa ke dalam wujud tulisan, dengan menggunakan lambang-lambang 

grafem. Namun, sering kali pula menulis itu dianggap sebagai suatu 

keterampilan berbahasa yang sulit, karena menulis dikaitkan dengan seni 

atau kiat, sehingga tulisan tersebut dirasakan enak dibaca, akurat, jelas, 

dan singkat. Untuk mencapai ini memang diperlukan latihan dan 

pengalaman.  
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Menulis arti pertamanya semula membuat huruf, angka, nama, dan 

sesuatu tanda kebahasaan apa pun dengan sesuatu alat tulis pada suatu 

halaman tertentu, Kini dalam pengertian yang luas menulis merupakan 

kata sepadan yang mempunyai arti sama dengan mengarang. Jadi 

“mengarang” adalah rangkaian kegiatan seseorang mengungkapkan 

gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada masyarakat 

pembaca untuk dipahami (Gie, 2013: 11). 

Menurut  Tarigan (2013: 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.  

 Sejalan dengan itu, menurut Ridwan, 2014: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.   

Berdasarkan konsep di atas, dapat dikatakan bahwa menulis 

merupakan komunikasi tidak langsung yang berupa pemindahan pikiran 

atau perasaan dengan memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan 

kosakata dengan menggunakan simbol-simbol sehingga dapat dibaca 

seperti apa yang diwakili oleh  simbol tersebut. 

Mengkombinasikan dan menganalisis setiap unsur kebahasaan 

dalam sebuah karangan merupakan suatu keharusan bagi penulis. Dari 
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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. 

Jadi, minat menulis cerita pada hakikatnya minat merupakan 

kecenderungan dan kemauan seseorang terhadap sesuatu yang menarik 

perhatiannya sehingga menimbulkan perasaan suka dan senang tulisan 

yang bertujuan menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman 

manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Paragraf narasi 

itu dimaksudkan untuk memberi tahu pembaca atau pendengar tentang 

apa yang telah diketahui atau apa yang dialami oleh penulisnya. Narasi 

lebih menekankan pada dimensi waktu  dan adanya konflik. 

B. Kajian Penelitian Relevan 

Kajian mengenai penulisan bahan ajar oleh guru sudah dilakukan 

oleh beberapa peneliti terdahulu. Hal ini menjadi bahan perbandingan 

atau penguatan terhadap kajian dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian Hafid (2017 ) dengan judul : Pengaruh Motivasi dan 

Kompetensi Guru terhadap Kinerja Guru Sekolah dan Madrasah di 

Lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo , 
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menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh pelaksanaan motivasi motivasi 

guru (X1) terhadap kinerja guru (Y) secara signifikans. Demikian pulan, 

terdapat pengaruh kompetensi guru (X2) terhadap kinerja guru (Y)  secara 

signifikan. 

Purwahida (2018) melaporakan hasil penelitian yang berjudul: 

Problematika Pengembangan Modul Pembelajaran Baca Tulis Anak Usia 

Sekolah Dasar, dengan kesimpulan bahwa pengembangan modul 

pembelajaran baca tulis anak usia sekolah dasar kepada para warga 

belajar yang merupakan para orang tua memahami kelambatan pada 

kemampuan membaca dan menulis anaknya. Kegiatan ini berhasil karena 

peserta dapat menyusun modul meskipun dalam bentuk sederhana. 

Handayani (2021) dalam penelitian yang berjudul: Deskripsi Kemampuan 

Guru Membuat Bahan Ajar, menyimpulkan bahwa guru sudah membuat 

bahan ajar, walaupun bahan ajar yang dibuat masih belum sempurna. 

Guru belum membuat bahan ajar dalam berbagai bentuk seperti video 

pembelajaran, walaupun demikian guru sudah membuat bahan ajar untuk 

pembelajaran 1 dan 3 pada tema 1 subtema 1. Bahan ajar tersebut dapat 

membantu peserta didik belajar dengan mudah dan mandiri di Kota 

Pontianak. 

Beberapa hasil penelitian tersebut di atas umumnya menyatakan 

deskripsi kemampuan guru dalam membuat bahan ajar, namun blum 

dilihat aspek yang mempengaruhinya, misalnya motivasi, pengetahuan, 
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dan sebagainya. Inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu.  

C.  Kerangka Pikir 

Penelitian ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pelaksanaan standar 

isi dan standar kelulusan, keterlibatan guru dalam  kurikulum tidak sebatas 

pada pelaksanaannya dalam bentuk kegiatan pembelajaran, akan tetapi 

guru bersama dengan stakeholder lainnya di sekolah itu juga menjadi  

penyusun kurikulum yang berlaku pada sekolah tempat mengajarnya. Hal 

ini berarti bahwa guru memiliki kewajiban menyusun segala perangkat 

dalam pembelajaran. Salah satu perangkat pembelajaran adalah bahan 

ajar, termasuk dalam mata pelajaran bahasa Indonesia.  

Penelitian ini didesain dengan menelusuri kompetensi guru dalam 

menyusun bahan ajar tersebut sehingga tampak kompetensi guru dalam 

menulis bahan ajar bahasa Indonesia  di  SD IT Al Ishlah Kecamatan  

Turikale Kabupaten Maros. Hal ini dilakukan dengan melihat aspek-aspek 

seperti kebahasan, penyajian, dan kegrafikan sebagai  pengaruh dari  

minat menulis dan pengetahuan teori bahan ajar guru. Secara konseptual  

dipahami bahwa, teori pasti menjadi dasar penerapan praktik-praktik 

keterampilan. Teori tidak bisa diabaikan  karena sangat penting bagi suatu 

yang akan dikerjakan secara profesional.  Tanpa teori, praktik hanya 

didasarkan atas alasan-alasan yang kebetulan. Sementara itu,   menulis 

bahan ajar  tidak  sekadar coba-coba dalam pembentukannya, tetapi  

didasarkan pada konsep yang sudah dibangun sebagai sebuah aturan 
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hakikatnya. Untuk  itu, antara teori dan praktik harus menjadi dua sisi yang 

saling menunjang.  Teori merupakan panduan ilmiah untuk memudahkan 

terwujudnya suatu karya. Oleh karena itu, pembuktian teori termasuk 

dalam menulis selalu menjadi suatu kemutlakan. Untuk lebih jelasnya, 

dapat dilihat pada bagan berikut. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Hipotesis 

Untuk mengarahkan penelitian ini, dikemukakan beberapa hipotesis 

sebagai berikut. 

Hipotesis alternatif  (H1) 

1. Terdapat pengaruh minat  menulis terhadap kompetensi menulis 

bahan ajar bahasa Indonesia  guru SD IT Al Ishlah Kecamatan  

Turikale Kabupaten Maros. 

 

Y 

X1 & X2 
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2. Terdapat pengaruh pengetahuan teori bahan ajar terhadap 

kompetensi menulis bahan ajar bahasa Indonesia  guru SD IT Al 

Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros. 

3. Terdapat pengaruh  secara bersama minat menulis  dan 

pengetahuan teori bahan ajar terhadap kompetensi menulis bahan 

ajar bahasa Indonesia  guru SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale 

Kabupaten Maros  

Hipotesis nol (H0) 

1. Tidak terdapat pengaruh minat  menulis terhadap kompetensi 

menulis bahan ajar bahasa Indonesia  guru SD IT Al Ishlah 

Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros. 

2. Tidak terdapat pengaruh pengetahuan teori bahan ajar terhadap 

kompetensi menulis bahan ajar bahasa Indonesia  guru SD IT Al 

Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros. 

3. Tidak terdapat pengaruh  secara bersama minat menulis  dan 

pengetahuan teori bahan ajar terhadap kompetensi menulis bahan 

ajar bahasa Indonesia  guru SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale 

Kabupaten Maros  

Untuk menguji hipotsis di atas, digunakan kriteria pengujian 

hipotesis sebagai berikut. Ketiga hipotesis tersebut, menggunakan kriteria 

uji hipotesis: Ho ditolak jika jika P-value < alpha (0,05)  . 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain dan Jenis  Penelitian 

  Penelitian ini adalah penelitian kuantitaf inferensial yang  berusaha 

menggambarkan kondisi dan objek penelitian secara apa adanya sebagai 

pembuktian pengaruh dari variabel dengan variabel lainnya. Sugiyono 

(2013:11) menyatakan bahwa penelitian inferensial itu dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel dan perbandingan atau menghubungkan dua 

atau lebih variabel, Dikatakan deskriptif kuantitatif karena gambaran nilai 

variabel yang diteliti akan dijelaskan dirinci secara angka-angka.   

Penelitian ini didesain dengan penelitian korelasional regresif yang 

berupaya melihat pengaruh variabel X1 dan X2  terhadap variabel Y  yaitu 

pengaruh   minat menulis  dan pengetahuan teori bahan ajar terhadap 

kompetensi menulis bahan ajar bahasa Indonesia  guru SD IT Al Ishlah 

Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale 

Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.  Adapun waktu penelitian, 

dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2021.  
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C.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi atau subjek  dalam penelitian ini adalah seluruh guru SD 

SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros tahun pelajaran 

2020/2021. Populasi  tersebut berjumlah 24 orang guru tersebar dari kelas 

I sampai dengan kelas 6.  

2. Sampel 

Karena jumlah populasi penelitian ini sedikit, maka seluruh populasi 

dijadikan subjek penelitian (total sampling).  Jadi seluruh populasi menjadi 

objek penelitian (24 orang)  

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis data 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitaif dalam bentuk 

skala, berupa skor atau angka-angka dari hasil pengukuran setiap variabel  

2. Sumber data 

Data dalam penelitian ini bersumber dari  para guru SD IT Al Ishlah 

Kecamatan Turikale Kabupaten Maros tahun pelajaran 2020/2021. 

3.  Teknik pengumpulan data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik yaitu: 

1. Teknik tes untuk mengukur pemahaman teori bahan ajar guru. 

2. Teknik  nontes (angket ) untuk mengukur minat menulis bahan ajar 

guru.  
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3. Teknik dokumentasi  untuk  menilai kompetensi membuat bahan 

ajar sesuai bahan ajar bahasa Indonesia yang telah dibuat guru 

(dokumen bahan ajar guru)  

E. Definisi Operasional dan pengukuran Variabel 

Penelitian ini berupaya untuk mengungkap dua variabel bebas dan 

satu variabel terikat yaitu sebagai berikut: 

1. Minat  menulis  bahan ajar bahasa Indonesia, yaitu kecenderungan 

hati atau keinginan kuat bagi  guru SD IT Al Ishlah Kecamatan  

Turikale Kabupaten Maros dalam menulis bahan ajar yang  diukur 

melalui angket. 

2. Pengetahuan teori bahan ajar bahasa Indonesia, yaitu hasil tes 

guru berkaitan dengan teori mengenai bahan ajar guru SD IT Al 

Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros, yang dikur melalui 

tes pemahaman. 

3. Komptensi  menulis  bahan ajar bahasa Indonesia, yaitu skor 

kualitas kemampuan guru menulis bahan ajar guru SD IT AL Ishlah 

Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros  yang dalam bentuk angka-

angka yang diukur melalui telaah dokumen bahan ajar yang telah 

dibuat guru menggunakan indikator bahan ajar yang baik (daftar 

periksa). 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Teknik persentase untuk analais data minat  menulis  bahan ajar 

bahasa Indonesia dan pengetahuan tentang konsep  bahan ajar 

bahasa Indonesia   guru SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale 

Kabupaten Maros dengan rumus: n/Nx100 untuk rentang  10-100 

2. Analisis inferensial untuk menganalisis pengaruh varibel bebas 

terhadap variabel terikat menggunakan teknik uji regresi sederhana 

dan linier/ganda dengan fasilitas komputer. Analisis regresi linear 

berganda prinsipnya sama dengan analisis regresi linear sederhana, 

hanya variabel bebasnya lebih dari satu buah. Persamaan umumnya 

adalah: Y = a + b1 X1 + b2 X2 . Dengan Y adalah terikat (kompetensi 

menulis bahan ajar bahasa Indonesia), dan X1 (minat menulis bahan 

ajar)  dan X2 (pengetahuan teori  bahan ajar) adalah variabel-

variabel bebas, a adalah konstanta (intersept) dan b adalah koefisien 

regresi pada masing-masing variabel bebas. Analisis data 

menggunakan analisis regresi melalui program Add-Ins Analysis 

ToolPak of Excel. 

 

  
  

https://www.statistikian.com/2012/08/aktivasi-add-ins-analysis-toolpak-excel.html
https://www.statistikian.com/2012/08/aktivasi-add-ins-analysis-toolpak-excel.html
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pada bab IV ini diuraikan secara rinci hasil penelitian dengan 

memaparkan bukti hasil perhitungan/empiris yang diperoleh pada 

penelitian yang telah dilakukan. Pemaparan ini merujuk pada tiga 

rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab pertama. Untuk 

membahas masalah tersebut di atas, maka data dalam penelitian ini 

dianalisis sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan  pada bab III. 

Ketiga masalah tersebut, terlebih dahulu dirumuskan  hipotesis 

bandingan,  yaitu hipotesis nol (Ho). Hipotesis nol tersebut berbunyi 

sebagai berikut.  

1. Tidak terdapat pengaruh minat  menulis terhadap kompetensi 

menulis bahan ajar bahasa Indonesia  guru SD IT Al Ishlah 

Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros. 

2. Tidak terdapat pengaruh pengetahuan teori bahan ajar 

terhadap kompetensi menulis bahan ajar bahasa Indonesia  

guru SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros. 

3. Tidak terdapat pengaruh  secara bersama minat menulis  dan 

pengetahuan teori bahan ajar terhadap kompetensi menulis 

bahan ajar bahasa Indonesia  guru SD IT Al Ishlah Kecamatan  

Turikale Kabupaten Maros. 
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Adapun data yang dianalisis adalah hasil tes pengetahuan teori 

bahan ajar,  angket minat menulis bahan ajar,  dan kompetensi menulis 

bahan ajar bahasa Indonesia  guru SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale 

Kabupaten Maros. 

 Hasil analisis data tersebut terbagi dalam beberapa jenis, yaitu (1)  

data tingkat  pengetahuan teori bahan ajar , (2) data  tingkat  minat 

menulis bahan ajar,  dan (3) data tingkat kompetensi menulis bahan ajar 

bahasa Indonesia  (4) data pengaruh pengetahuan teori bahan ajar 

terhadap kompetensi menulis bahan ajar bahasa Indonesia  (5) data  

pengaruh minat menulis terhadap kompetensi menulis bahan ajar bahasa 

Indonesia guru SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros. 

Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut : 

1. Tingkat  minat menulis bahan ajar  

Berdasarkan nilai  konversi, tingkat minat menulis bahan ajar   guru 

SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

 

Statistik Nilai Statistik 

Subjek 24 

Nilai konversi Ideal 100 

Nilai  Tertinggi 61,8 

Nilai  Terendah 36,4 

Nilai  Rata-rata 49 



 

 

59 

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai  rata-rata tingkat minat menulis 

bahan ajar guru  SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros 

dengan subjek/responden penelitian 24 orang guru sebesar 49. Nilai  yang 

dicapai responden tersebar dengan nilai  tertinggi 61,8 dan nilai  terendah 

36,4 dari nilai  tertinggi yang mungkin dicapai 100 dan nilai  terendah yang 

mungkin dicapai 0. Selanjutnya nilai tersebut  dikaitkan dengan  

kategorisasi nilai sebagai berikut: 

 

Nilai  

 

Kategori 

0  – 40 Sangat rendah 

41 – 55 Rendah 

56 – 70 Sedang 

71 – 85 Tinggi  

86 – 100 Sangat tinggi  

   

Berdasarkan kategorisasi di atas, maka dinyatakan bahwa nilai minat 

menulis bahan ajar  SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten 

Maros berada pada kategori rendah.  

 

2. Tingkat  pengetahuan teori bahan ajar  

Berdasarkan nilai  konversi, tingkat pengetahuan teori bahan ajar  

guru SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten  

Tabel 2.  Statistik nilai  pengetahuan teori bahan ajar  guru Maros  dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 



 

 

60 

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai  rata-rata tingkat pengetahuan 

teori bahan ajar guru  SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten 

Maros dengan subjek/responden penelitian 24 orang guru sebesar 66,5. 

Nilai  yang dicapai responden tersebar dengan nilai  tertinggi 75 dan nilai  

terendah 57,1 dari nilai  tertinggi yang mungkin dicapai 100 dan nilai  

terendah yang mungkin dicapai 0. Selanjutnya nilai tersebut  dikaitkan 

dengan  kategorisasi nilai sebagai berikut: 

Nilai  Kategori 

0  – 40 Sangat rendah 

41 – 55 Rendah 

56 – 70 Sedang 

71 – 85 Tinggi  

86 – 100 Sangat tinggi  

   

  

Berdasarkan kategorisasi di atas, maka dinyatakan bahwa nilai 

pengetahuan teori bahan ajar guru   SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale 

Kabupaten Maros berada pada kategori sedang.  

 

 

Statistik Nilai Statistik 

Subjek 24 

Nilai  Ideal 100 

Nilai  Tertinggi 75 

Nilai  Terendah 57,1 

Nilai  Rata-rata 66,5 
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3. Tingkat  kompetensi menulis bahan ajar  bahasa Indonesia   

Berdasarkan nilai konversi, tingkat kompetensi menulis bahan ajar   

bahasa Indonesia guru SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten 

Maros dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.  Statistik nilai  kompetensi menulis bahan ajar guru  

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai  rata-rata tingkat kompetensi 

menulis  bahan ajar  guru SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten 

Maros dengan subjek/responden penelitian 24 orang guru sebesar 51,1. 

Nilai  yang dicapai responden tersebar dengan nilai  tertinggi 72,5 dan 

nilai  terendah 37,5 dari nilai  tertinggi yang mungkin dicapai 100 dan nilai  

terendah yang mungkin dicapai 0. Selanjutnya nilai tersebut  dikaitkan 

dengan  kategorisasi nilai sebagai berikut: 

Nilai  Kategori 

0  – 40 Sangat rendah 

41 – 55 Rendah 

56 – 70 Sedang 

71 – 85 Tinggi  

86 – 100 Sangat tinggi  

Statistik Nilai Statistik 

Subjek 24 

Nilai konversi Ideal 100 

Nilai  Tertinggi 72,5 

Nilai  Terendah 37,5 

Nilai  Rata-rata 51,1 
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Berdasarkan kategorisasi di atas, maka dinyatakan bahwa nilai 

kompetensi menulis bahan ajar   bahasa Indenesia SD IT Al Ishlah 

Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros berada pada kategori rendah. 

  

4. Pengujian Hipotesis (variabel X1 terhadap Y):   

Untuk menentukan ada-tidaknya pengaruh antara  variabel  X1 

terhadap Y (minat menulis bahan ajar guru  terhadap kompetensi  menulis 

bahan ajar bahasa Indonesia), maka data dari kedua variabel dianalisis 

menggunakan komputer program Add-Ins Analysis ToolPak of Excel. 

Adapun hasil analisis regresi variabel dikemukakan  ringkasan hasil 

analisis data sebagai berikut. 

 Coefficients Standard 
Error 

t Stat P-value 

Intercept 
29,78586 9,50299 3,134367 0,00897 

Minat menulis 
bahan ajar (X1) -0,499 0,510467 -0,97754 0,339428 

a. Dependent Variabel : minat menulis bahan ajar (X1) 
b. Predictors: (Constant), Kompetensi menulis bahan ajar bahasa 
Indonesia (Y) 

 

Dari tabel di atas dikemukakan: 

Hipotesis:  

Ho:   Tidak ada pengaruh signifikan  antara variabel  minat menulis bahan 

ajar terhadap kompetensi menulis bahan ajar  bahasa  Indonesia 

H1:  Ada pengaruh signifikan  antara variabel  minat menulis bahan ajar 

terhadap kompetensi menulis bahan ajar  bahasa  Indonesia. 

  

https://www.statistikian.com/2012/08/aktivasi-add-ins-analysis-toolpak-excel.html
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alpha   : (0,05)     

P-value  : 0,00897 

Kriteria uji : Ho ditolak jika jika P-value < alpha (0,05)    

Keputusan : Ho ditolak jika  karena P-value  (0,00897) < alpha (0,05)    

Kesimpulan :  dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, maka sampel 

yang ada memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan  

antara variabel   minat menulis bahan ajar  terhadap kompetensi menulis 

bahan ajar  bahasa  Indonesia guru SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale 

Kabupaten Maros. 

Adapun koofisien determinasi atau besaran kemampuan varaibel 

X1 (minat menulis bahan ajar) dalam pengaruh terhadap variabel Y 

(kompetensi menulis bahan ajar  bahasa Indonesia)  dapat dilihat pada R-

square berikut. 

Regression Statistics 

Multiple R 0,208624 

R Square 0,043524 

Adjusted R Square -0,00202 

Standard Error 3,372646 

Observations 24 

 

Berdasarkan hasil ringkasan koofisien determinasi di atas dapat 

diperoleh nilai R-Square: 0,43524 yang artinya bahwa variabel minat 

menulis bahan ajar  mempengaruhi kompetensi menulis bahan ajar  

bahasa Indonesia 43,524%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dibahas.  
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5. Pengujian Hipotesis (variabel X2 terhadap Y ) 

Untuk menentukan ada-tidaknya pengaruh antara  variabel  X2 

terhadap Y (pengetahuan teori bahan ajar  terhadap kompetensi menulis 

bahan ajar bahasa indonesia), maka data dari kedua variabel dianalisis 

dengan menggunakan komputer program Add-Ins Analysis ToolPak of 

Excel. Adapun hasil analisis regresi kedua variabel dikemukakan  

ringkasan hasil analisis data sebagai berikut. 

 Coefficients Standard 
Error 

t Stat P-value 

Intercept 
-5,72226 1,381521 -4,142 0,02627 

Pengetahuan 
teori bahan ajar 
(X2) 0,972 0,05079 19,13755 9,04E-15 

a. Dependent Variabel : pengetahuan teori bahan ajar (X2) 
b. Predictors: (Constant), kompetensi menulis bahan ajar bahasa 
Indonesia (Y) 

 

Dari tabel di atas dikemukakan: 

Hipotesis:  

Ho:   Tidak ada pengaruh signifikan  antara variabel  pengetahuan teori 

bahan ajar  terhadap kompetensi menulis bahan ajar  bahasa  

Indonesia. 

H1:  Terdapat pengaruh signifikan  antara variabel   pengetahuan teori 

bahan ajar  terhadap kompetensi menulis bahan ajar  bahasa  

Indonesia. 

alpha   : (0,05)     

P-value  : 0,02627 

https://www.statistikian.com/2012/08/aktivasi-add-ins-analysis-toolpak-excel.html
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Kriteria uji : Ho ditolak jika jika P-value < alpha (0,05)    

Keputusan : Ho ditolak jika  karena P-value  (0,022627) < alpha (0,05)    

Kesimpulan :  dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, maka sampel 

yang ada memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan  

antara variabel pengetahuan teori bahan ajar  terhadap kompetensi 

menulis bahan ajar  bahasa  Indonesia guru SD IT Al Ishlah Kecamatan  

Turikale Kabupaten Maros. 

.    Adapun koofisien determinasi atau besaran kemampuan varaibel X 

(pengetahuan teori bahan ajar) dalam pengaruh terhadap variabel Y 

(kompetensi menulis bahan ajar  bahasa Indonesia)  dapat dilihat pada R-

square berikut. 

Regression Statistics 

Multiple R 0,972508 

R Square 0,545771 

Adjusted R Square 0,943189 

Standard Error 0,803063 

Observations 24 

 

Berdasarkan hasil ringkasan koofisien determinasi di atas dapat 

diperoleh nilai R-Square: 0,545771 yang artinya bahwa variabel 

pengetahuan teori bahan ajar  mempengaruhi kompetensi menulis bahan 

ajar  bahasa Indonesia 54,57%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak dibahas.  

6. Pengujian Hipotesis (variabel X1 dan X2 terhadap Y)  

Adapun ringkasan hasil analisis regresi pengaruh variabel 

kemampuan pemahaman teori bahan ajar  dan minat menulis bahan ajar  
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secara bersama-sama/simultan terhadap kemampuan menulis bahan ajar 

bahasa Indonesia  sebagai berikut : 

  Coefficient
s 

Standard 
Error 

t Stat P-value 

Intercept -7,02311 3,055767 -2,29831 0,032461 

Minat menulis 
bahan ajar dan 

pengetahuan teori 
bahan ajar (X1 dan 

X2) 

0,978117 0,053296 18,35241 5,54E-14 

a. Dependent Variabel :  Minat menulis bahan ajar dan pengetahuan 
teori bahan ajar (X1 dan X2) 

b. Predictors: (Constant),  kompetensi menulis bahan ajar (Y) 
 

Dari tabel di atas dikemukakan: 

Hipotesis:  

Ho:   Tidak ada pengaruh signifikan variabel minat menulis bahan ajar dan 

pengetahuan teori bahan ajar secara bersama-sama terhadap 

kompetensi menulis bahan ajar  bahasa  Indonesia, 

H1:  Terdapat  pengaruh signifikan variabel Minat menulis bahan ajar dan 

pengetahuan teori bahan ajar secara bersama-sama terhadap 

kompetensi menulis bahan ajar  bahasa Indonesia,  

alpha   : (0,05)   

P-value  : 0,02627 

Kriteria uji : Ho ditolak jika jika P-value < alpha (0,05)    

Keputusan : Ho ditolak jika  karena P-value  (0,02627) < alpha (0,05)    

Kesimpulan :  Dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, maka sampel 

yang ada memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan  
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secara bersama-sama pengetahuan teori bahan ajar  dan minat menulis 

bahan ajar   terhadap kompetensi menulis bahan ajar  bahasa  Indonesia 

guru SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros.   

Adapun koofisien determinasi atau besaran  varaibel X1 (minat 

menulis bahan ajar) dan variabel X2 (pengetahuan teori bahan ajar ) 

dalam pengaruhnya terhadap variabel Y (kompetensi menulis bahan ajar  

bahasa Indonesia)  dapat dilihat pada Adjusted R Square berikut. 

Regression Statistics 

Multiple R 0,972825 

R Square 0,946388 

Adjusted R Square 0,410263 

Standard Error 0,818203 

Observations 24 

 

Berdasarkan hasil ringkasan koofisien determinasi di atas dapat 

diperoleh nilai Adjusted R Square: 0,410263 yang artinya bahwa secara 

bersama-sama varaibel X1 (minat menulis bahan ajar ) dan variabel X2 

(pengetahuan teori bahan ajar )  mempengaruhi kompetensi menulis 

bahan ajar  bahasa Indonesia 41,02%, sisanya dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak dibahas. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka dapat diketahui bahwa 

pada analisis data  tingkat minat menulis bahan ajar   SD IT Al Ishlah 

Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros, nilai rata-rata sebesar 66,10,  nilai  

tertinggi 88,33 dan nilai  terendah 28,81, dan berada pada kategori 
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sedang. Analisis data  tingkat pengetahuan teori bahan ajar   SD IT Al 

Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros, nilai rata-rata sebesar 

62,30,  nilai  tertinggi 85,71 dan nilai  terendah 50,00  dan berada pada 

kategori sedang.  Analisis data  tingkat kompetensi menulis bahan ajar   

bahasa Indonesia SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros, 

nilai rata-rata sebesar 63,33,  nilai  tertinggi 67,57 dan nilai  terendah 

53,91  dan berada pada kategori sedang. 

Selanjutnya, berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa 

(1) terdapat pengaruh signifikan  antara variabel minat menulis bahan ajar  

terhadap kompetensi menulis bahan ajar  bahasa  Indonesia SD IT Al 

Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros, dengan besar pengaruh 

59,70%,  (2) terdapat pengaruh signifikan  antara variabel pengetahuan 

teori bahan ajar  terhadap kompetensi menulis bahan ajar  bahasa  

Indonesia SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros dengan 

besar pengaruh 55,29%. (3) terdapat pengaruh signifikan  secara 

bersama-sama minat menulis bahan ajar  dan pengetahuan teori bahan 

ajar   terhadap kompetensi menulis bahan ajar  bahasa  Indonesia SD IT 

Al Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros dengan besar pengaruh 

59,66%. 

Uraian di atas  menunjukkan bahwa guru yang memiliki minat 

menulis bahan ajar  berpengaruh terhadap tingginya kompetensi menulis 

bahan ajar  bahasa Indonesia. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

pandangan Sutejo (2015) menyatakan bahwa salah satu faktor kunci yang 
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mempengaruhi kemampuan sesorang dalam mewujudkan kompetensi 

menulis  adalah pemahaman tentang konsep tentang cara menulis  dan 

latihan menulis secara kontinyu. Tentu saja hal ini sama halnya dengan 

menulis bahan ajar, membutuhkan pengetahuan atau konsep mengenai 

bahan ajar.  Selain itu, faktor minat juga dominan karena merupakan 

penggerak yang mudah dalam aktivitas menulis.  Semakin tinggi minat 

sesorang dalam menulis semakin mudah menggerakkan diri dalam 

aktivitas menulis. dan mudah menumbuhkan keterampilan menulis 

tersebut. Keinginan kuat untuk menulis bahan ajar  berpengaruh terhadap 

kemampuan dan kualitas bahan ajar  yang dibuat guru akan semakin baik.  

Hal di atas  menguatkan konsep mengenai pentingnya teori  yang 

dikemukakan oleh Sutanto (2015)  bahwa, teori tidak bisa diabaikan  

karena sangat penting bagi suatu yang akan dikerjakan secara 

profesional.  Tanpa teori, praktik hanya didasarkan atas alasan-alasan 

yang kebetulan. Sementara itu,   menulis bahan ajar  tidak  sekadar coba-

coba dalam pembentukannya, tetapi  didasarkan pada konsep yang sudah 

dibangun sebagai sebuah aturan hakikatnya. Untuk  itu, antara teori dan 

praktik harus menjadi dua sisi yang saling menunjang.  Teori merupakan 

panduan ilmiah untuk memudahkan terwujudnya suatu karya. 

Selain itu, hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian    

Hafid (2017 ) dengan judul : Pengaruh Motivasi dan Kompetensi Guru 

terhadap Kinerja Guru Sekolah dan Madrasah di Lingkungan Pondok 

Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, menyimpulkan bahwa terdapat 
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pengaruh pelaksanaan motivasi motivasi guru (X1) terhadap kinerja guru 

(Y) secara signifikans. Demikian pulan, terdapat pengaruh kompetensi 

guru (X2) terhadap kinerja guru (Y)  secara signifikan.  Purwahida (2018) 

melaporakan hasil penelitian yang berjudul: Problematika Pengembangan 

Modul Pembelajaran Baca Tulis Anak Usia Sekolah Dasar, dengan 

kesimpulan bahwa pengembangan modul pembelajaran baca tulis anak 

usia sekolah dasar kepada para warga belajar yang merupakan para 

orang tua memahami kelambatan pada kemampuan membaca dan 

menulis anaknya. Kegiatan ini berhasil karena peserta dapat menyusun 

modul meskipun dalam bentuk sederhana. 

Handayani (2021) dalam penelitian yang berjudul: Deskripsi Kemampuan 

Guru Membuat Bahan Ajar, menyimpulkan bahwa guru sudah membuat 

bahan ajar, walaupun bahan ajar yang dibuat masih belum sempurna. 

Guru belum membuat bahan ajar dalam berbagai bentuk seperti video 

pembelajaran, walaupun demikian guru sudah membuat bahan ajar untuk 

pembelajaran 1 dan 3 pada tema 1 subtema 1. Bahan ajar tersebut dapat 

membantu peserta didik belajar dengan mudah dan mandiri di Kota 

Pontianak. 
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   BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data di atas,   dapat ditarik beberapa 

kesimpulan, yaitu: 

1. Terdapat pengaruh signifikan  antara minat menulis bahan ajar  

terhadap kompetensi menulis bahan ajar  bahasa  Indonesia SD IT 

Al Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros dengan besar 

pengaruh 59,70%, 

2. Terdapat pengaruh signifikan  antara  pengetahuan  teori bahan 

ajar  terhadap kompetensi menulis bahan ajar  bahasa  Indonesia 

SD IT Al Ishlah Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros, dengan 

besar pengaruh 55,29%.  

3. Terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama pengetahuan 

teori bahan ajar  dan minat menulis bahan ajar   terhadap 

kompetensi menulis bahan ajar  bahasa  Indonesia SD IT Al Ishlah 

Kecamatan  Turikale Kabupaten Maros dengan besar pengaruh 

59,66%. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam penulisan ini 

dikemukakan saran sebagai berikut : 

1. Hendaknya hasil penelitian ini dijadikan penambah referensi 

mengenai hasil penelitian pendidikan bahasa dan sastra indonesia 

khsusnya berkaitan dengan  menulis bahan ajar . 

2. Hendaknya hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi  

pembuktian konsep pengaruh pengetahuan teori menulis bahan 

ajar  dan minat menulis dalam pengaruhnya terhadap kompetensi 

menulis bahan ajar  bahasa Indonesia guru. 

3. Hendaknya hasil penelitian ini dijadikan salah satu dasar dalam 

peningkatan kemampuan guru dalam menulis bahan ajar    

4. Hendaknya hasil penelitian ini dijadikan dasar melakukan penelitian 

lanjutan mengenai penulisan bahan ajar  dalam hubungannya 

dengan aspek lainnya .  
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Lampiran 1 
 

INSTRUMEN I 
  

ANGKET MINAT MENULIS GURU 
 
 
 

Angket ini bukan tes dan tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja anda 
sebagai guru. Oleh karena itu, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan 
jujur sesuai keadaan Anda dan  tidak perlu  mencocokkan dengan yang 
lainnya. 
 
Nama  : 
Guru Kelas :   
 
Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan anda! 
 
1. Menulis bahan ajar  bagi saya .... 

A. Sangat penting 
B  penting 
C. Tidak penting 
  

2.  Berapa jam anda menulis bahan ajar tiap hari di luar jam mengajar? 
A.  3 jam atau lebih  
B. 1-2 jam 
C. Tidak menulis  
 

3 . Berapa kali anda mengunjungi perpustakaan atau toko buku untuk 
mencari referensi? 

A. 3 kali seminggu  atau lebih 
B. 1-2 kali seminggu 
C. tidak mengunjungi dalam seminggu  
 

4. Berapa  bahan bacaan yang anda miliki selain buku pegangan?  
A. 5- atau lebih  
B. 1-4  
C. tidak ada 
 

5. Berapa jumlah tulisan yang anda pernah tulis dan diterbitkan?  
A. 3 atau lebih  
B. 1-2  
C. tidak ada 
 

6. Apakah Anda mengoreksi bahan ajar yang dibuat setiap kali membuat 
bahan ajar?   
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A. selalu  
B. kadang-kadang 
C. tidak pernah 

   
7. Apakah anda menyukai metode belajar yang diberikan oleh 

instruktur dalam pelatihan      berupa tugas menulis ?  
A. suka   
B. biasa-biasa 
C. tidak suka 
 

8.   Apakah anda menulis ketika sedang menunggu sesuatu?  
A. selalu   
B. kadang-kadang 
C. tidak pernah 

  
9.  Apakah anda menulis ketika sebelum beranjak tidur?  

A. selalu   
B. kadang-kadang 
C. tidak pernah 
 

10.    Apakah anda senang jika mendapat hadiah ulang tahun  berupa  
buku?  

A. senang 
B. biasa-biasa saja 
C. tidak senang 
 

11. Apakah setiap anda akan mengajar bahan ajar semua siap dan ditulis 
oleh Anda?   

  A. Semua siap  
B. sebagian siap  
C. tidak ada bahan ajar 

 
terima kasih 
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Lampiran 2 
INSTRUMEN II 

  
FORMAT TELAAH BAHAN AJAR GURU 

 

Nama  : 

Guru Kelas :   
 

No Uraian  Bahan  Ajar 
Skor  

0, 1,2,3,4  

1 Relevan dengan tujuan pembelajaran   

2 Sesuai dengan taraf perkembangan siswa  

3 Menarik siswa untuk beraktivitas  

4 Sistematis dan berjenjang  

5 Komponen-komponennya lengkap  

6 Gaya penulisannya komunikatif  

7 Dapat mengakomodasi kesulitan belajar siswa  

8 Pola belajar fleksibel  

9 Berdasarkan kebutuhan siswa  

10 Memberi kesempatan untuk berlatih  

 

Catatan skor: 
Nilai: 4.  Jika komponen bahan ajar memiliki kualitas dan kuantitas 

lengkap yang dipersyatkan lengkap 
Nilai: 3.  Jika komponen bahan ajar memiliki kualitas dan kuantitas 

sebagian besar yang dipersyatkan  
Nilai: 2.  Jika komponen bahan ajar memiliki kualitas dan kuantitas 

sebagian  yang dipersyatkan sebagian   
Nilai: 1.  Jika komponen bahan ajar memiliki kualitas dan kuantitas 

sebagian kecil yang dipersyatkan lengkap 
Nilai: 0.  Jika komponen bahan ajar memiliki kualitas dan kuantitas  tidak 

ada yang dipersyatkan lengkap 
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Lampiran 3 
 

INSTRUMEN III  

TES TEORI BAHAN AJAR 
  
 

Jawablah dengan singkat dan jelas pada kertas jawaban yang telah 
disiapkan!  
 
 

No SOAL 
Skor 

Maksimal 

1 Jelaskan hakikat bahan ajar! 3 

2 Tuliskan 5 perbedaan bahan ajar dengan buku teks! 5 

3 Tuliskan 3 contoh bahan ajar dalam bentuk handout! 3 

4 Tuliskan 3 contoh bahan ajar dalam bentuk audio visual 3 

5 Tuliskan 3 fungsi bahan ajar dalam pembelajaran 3 

6 Tuliskan dan jelaskan 3 faktor-faktor yang harus 

diperhatikan dalam menulis bahan ajar  

6 

7 Tuliskan 5 kriteria dalam pengembangan  bahan ajar!  5 

 
 

Terima kasih 
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Lampiran 4 
 
Tabel 5.  Skor mentah dan nilai konversi 
 

No 

SKOR MENTAH KONVERSI  NILAI 1-100 

Minat Teori Kompetensi Minat Teori Kompetensi 

1 26 21 19 47,3 75,0 47,5 

2 28 20 22 50,9 71,4 55 

3 30 19 24 54,5 67,9 60 

4 25 18 18 45,5 64,3 45 

5 27 18 20 49,1 64,3 50 

6 27 19 20 49,1 67,9 50 

7 24 16 18 43,6 57,1 45 

8 20 21 15 36,4 75,0 37,5 

9 27 20 20 49,1 71,4 50 

10 23 20 16 41,8 71,4 40 

11 30 17 23 54,5 60,7 57,5 

12 25 18 18 45,5 64,3 45 

13 27 17 20 49,1 60,7 50 

14 27 20 20 49,1 71,4 50 

15 22 20 17 40,0 71,4 42,5 

16 26 17 19 47,3 60,7 47,5 

17 30 20 23 54,5 71,4 57,5 

18 33 20 27 60,0 71,4 67,5 

19 34 17 29 61,8 60,7 72,5 

20 31 18 24 56,4 64,3 60 

21 29 17 22 52,7 60,7 55 

22 25 20 18 45,5 71,4 45 

23 26 17 19 47,3 60,7 47,5 

24 25 17 20 45,45 60,7 50 

Jum       1176,4 1596,4 1227,5 

Rerata       49,0 66,5 51,1 
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Lampiran 5 
 
Hasil ringkasan nalisis regresi 
 
X1 ke Y 
 

Regression Statistics 
    Multiple R 0,208624 

    R Square 0,435239 
    Adjusted R 

Square -0,00202 
    Standard Error 3,372646 
    Observations 24 
    

      ANOVA 
     

  Df SS MS F 
Significance 

F 

Regression 1 10,86961 10,86961 0,955592 0,339428 
Residual 21 238,8695 11,37474 

  Total 22 249,7391       

      

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 

Intercept 29,78586 9,50299 3,134367 0,00897 10,02331 

21 -0,499 0,510467 -0,97754 0,339428 -1,56058 

 

X2 ke Y 

Regression Statistics 
    Multiple R 0,972508 

    R Square 0,545771 
    Adjusted R 

Square 0,943189 
    Standard Error 0,803063 
    Observations 24 
    

      ANOVA 
     

  Df SS MS F 
Significance 

F 

Regression 1 236,196 236,196 366,2459 9,04E-15 
Residual 21 13,54313 0,644911 
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Total 22 249,7391       

      

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 

Intercept -5,72226 1,381521 -4,142 0,02627 -8,59529 

26 0,972 0,05079 19,13755 9,04E-15 0,866376 

 

X1 dan X2 ke Y 

Regression Statistics 
    Multiple R 0,972825 

    R Square 0,946388 
    Adjusted R 

Square 0,410263 
    Standard Error 0,818203 
    Observations 24 
    

      ANOVA 
     

              Df SS MS F 
Significance 

F 

Regression 2 236,35 118,175 176,5237 1,96E-13 
Residual 20 13,38913 0,669457 

  Total 22 249,7391       

      

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 

Intercept -7,02311 3,055767 -2,29831 0,032461 -13,3973 
26 0,978117 0,053296 18,35241 5,54E-14 0,866943 

21 0,061173 0,127545 0,479615 0,636704 -0,20488 
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Guru – guru SD IT Al Ishlah sedang mengisi angket minat menulis guru, 

format telaah bahan ajar, dan tes teori bahan ajar. 
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