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ABSTRAK 

 

 Meriyani. 2022.  Tesis. “Pengaruh  Tugas Resensi terhadap 
Peningkatan Kemampuan Membaca dan Menulis Siswa SDN 
008Rantetanete Kabupaten Mamasa”  dibimbing oleh  A. Rahman 
Rahim  sebagai pembimbing I dan Muhmammad Akhir sebagai 
pembimbing II.  

Tujuan penelitian ini untuk mengumpulkan, mengolah, 
menginterpretasi, dan menyajikan data atau informasi  yang akurat 
mengenai Tujuan penelitian ini adalah mengumpulkan, mengolah dan 
menyajikan data mengenai hal sebagai berikut (1) Pengaruh  tugas 
resensi terhadap peningkatan kemampuan membaca siswa SDN 
008Rantetanete Kabupaten Mamasa, (2) Pengaruh  tugas resensi 
terhadap peningkatan  kemampuan menulis siswa SDN 
008Rantetanete Kabupaten Mamasa. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan teknik eksperimen 
semu. Adapun populasi penelitian adalah seluruh siswa SDN 
008Rantetanete Kabupaten Mamasa  tahun pelajaran  2021/2022 
sejumlah 155 orang dengan teknik pengambilan purpose sampling yakni 
dengan mengambil kelas IV, V, dan VI.  

Hasil  penelitian menunjukkan bahwa   Penerapan tugas resensi 
berpengaruh terhdap kemampuan membaca siswa SD 009 Rantetanete 
Kabupaten Mamasa. Hal ini terlihat dari hasil  analisis data diperoleh nilai  
“t” stat adalah 5,945912704 sedangkan nilai t Critical two-tail adalah 
1,99045021 maka dapat dijelaskan nilai stat  lebih besar daripada nilai t 
Critical two-tail (stat: 5,945912704 > t Critical two-tail: 1,99045021)  pada 
taraf signifikan 0,05.Penerapan tugas resensi  berpengaruh meningkatkan 
kemampuan menulis siswa SD 009 Rantetanete Kabupaten Mamasa 
pada taraf kepecayaan 95%. Hal ini  terlihat dari hasil  analisis data 
diperoleh nilai  “t” stat adalah  analisis data diperoleh nilai  “t” stat adalah 
3,597040716 sedangkan nilai t Critical two-tail adalah 1,95045021 maka 
dapat dijelaskan nilai stat  lebih besar daripada nilai t Critical two-tail (stat: 
3,597040716 > t Critical two-tail: 1,95045021)  pada taraf signifikan 0,05 

 
 

Kata kunci:   Tugas resensi  membaca, dan  menulis   

 



  

ABSTRACT 
 
Meriyani. 2022. Thesis. "The Influence of Review Tasks on 

Improving Reading and Writing Skills for Elementary School Students 008 
Rantetanete, Mamasa Regency" was supervised by A. Rahman Rahim as 
supervisor I and Muhammad Akhir as supervisor II. 

The purpose of this study is to collect, process, interpret, and 
present accurate data or information. The purpose of this study is to 
collect, process and present data regarding the following: (1) The effect of 
review assignments on improving the reading ability of elementary school 
students 008 Rantetanete, Mamasa Regency, ( 2) The effect of the review 
task on improving the writing ability of elementary school students 008 
Rantetanete, Mamasa Regency. 

This type of research is survey research with quasi-experimental 
technique. The research population is all students of SDN 
008Rantetanete, Mamasa Regency for the academic year 2021/2022 a 
total of 155 people with a purpose sampling technique, namely by taking 
classes IV, V, and VI. 

The results showed that the application of the review task had an 
effect on the reading ability of elementary school students 009 
Rantetanete, Mamasa Regency. This can be seen from the results of data 
analysis that the "t" stat value is 5.945912704, while the Critical two-tail t 
value is 1.99045021, it can be explained that the stat value is greater than 
the Critical two-tail t value (stat: 5,945912704 > t Critical two-tail: 
1.99045021) at a significant level of 0.05. The application of the review 
task has an effect on improving the writing skills of elementary school 
students 009 Rantetanete, Mamasa Regency at a 95% confidence level. 
This can be seen from the results of data analysis that the value of "t" stat 
is obtained. Data analysis shows that the value of "t" stat is 3.597040716 
while the Critical two-tail t value is 1.95045021, so it can be explained that 
the stat value is greater than the Critical two-tail t value. tail (stat: 
3.597040716 > t Critical two-tail: 1.95045021) at a significant level of 0.05 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemampuan berbahasa adalah kemampuan menggunakan bahasa. 

Kemampuan itu terlihat di dalam empat aspek keterampilan. Keempat 

aspek itu adalah mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 

Kemampuan mendengarkan dan membaca disebut kemamampuan reseptif 

sedangkan kemampuan berbicara dan menulis dinamakan kemampuan 

produktif. Kemampuan reseptif dan kemampuan produktif dalam berbahasa 

merupakan dua sisi yang saling mendukung, saling mengisi, dan saling 

melengkapi. Seseorang yang ingin mengembangkan kemampuan berbicara 

dan menulis, mestilah banyak mendengar dan membaca. Oleh karena itu, 

dengan mendengar dan membaca akan diperoleh informasi untuk 

dibicarakan dan dituliskan. Mengembangkan kemampuan mendengar dan 

membaca, seyogyanya pula diawali dengan kegiatan berbicara dan 

menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut saling mendukung. 

Keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis 

merupakan hal sangat pentng dalam kehidupan manusia. Hal ini terlihat 

pada seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh   aktivitas manusia dari 

zaman ke zaman, membutuhkan kemampuan mendengar untuk memenuhi 

kebutuhan. Demikian pulan berbicara, membaca dan menulis, menjadi 

bagian dari interaksi dalam kehidupan manusia. Intinya seluruh komunikasi 

manusioa menggunakan keterampiulan berbahasa.  1 



  

Keterampilan membaca dan menulis merupakan dua aspek penting 

yang sangat urgen dalam aktivitas manusia. Oleh karena itu, menjadi 

sesuatu yang harus ditumbuhkan sejak dini termasuk dalam bentuk 

pengajaran di sekolah. Namun demikian, membaca dan menulis termasuk 

aspek kegiatan berbahasa yang dianggap sulit. Hal itu dikeluhkan oleh 

banyak orang. Peserta didik di pendidikan dasar dan menengah, 

mahasiswa di pendidikan tinggi, dan bahkan orang-orang yang sudah 

menamatkan perguruan tinggi pun banyak mengeluhkan sulitnya membaca 

dan menulis.  Hal ini terlihat rendahnya mionat baca dan kemampuan 

menulis.  

Temntu saja keterampilan membaca dan menulis  memerlukan 

kompetensi yang tinggi. Keterampilan membaca yang bersifat reseptif 

membutuhkan keterampilan tertentu untuk memahami gagasan atau 

informasi dalam dalam bahan bacaan secarabaik dan cepat. Keterampilan 

menulis merupakan keterampilan berbahasa yang produktif, 

mempersyaratkan penguasaan ketatabahasaan, kosakata, keterampilan 

menyusun dan merangkaikan gagasan, serta mengembangkan gagasan 

dalam suatu yang logis, padat,  dan mudah dipahami. Siswa dikatakan 

mempunyai keterampilan membaca apabila mampu menemukan ide atau 

gagasan atau mengungkapkan kembali gagasan tersebut dalam suatu 

tulisan. Demikianm halnya menulis, siswa dikatakan mempunyai 

keterampilan menulis jika ia mampu mengemukakan ide dalam suatu 

tulisan yang sudah padu dengan bahasa yang lugas. Untuk mendapatkan 

ide yang akan ditulis dapat diperoleh dari kegiatan membaca referensi dan 

mendiskusikan topik. Mengingat betapa banyak persyaratan dalam 



  

membaca dan menulis, maka keterampilan membaca dan menulis 

tergolong keterampilan yang paling kompleks. 

Kegiatan membaca memerlukan upaya menangkap gagasan dan 

menginterpreatsi ertsamengungkapkan kembali secara logis yang 

dikemukakan oleh penulisnya. Sementara dalam menulis  diperlukan 

adanya bentuk ekspresi gagasan yang memunyai urutan logis dengan 

menggunakan kosakata dan tata bahasa yang baik dan benar sehingga 

dapat menggambarkan atau menyajikan informasi yang diekspresikan 

secara jelas. Pembaca yang baik adalah menemukan makna gagasan dari 

sebuat tulisan dengan utuh. Seseorang dapat dikatakan telah mampu 

menulis dengan baik jika dia dapat mengungkapkan maksudnya dengan 

jelas sehingga pembaca dapat memahami maksud atau hal yang 

diungkapkannya.                   

Tarigan dan Tarigan (2010) mengatakan bahwa, untuk menjadi 

seseorang penulis yang baik sekuang-kurangnya harus memiliki kepekaan 

terhadap teknik penulisan yang tepat dan penggunaan bahasa yang baku 

agar tujuan penulisannya dapat dipahami oleh pembaca. Demikan pula 

sebaliknya pembaca yang baik adalah memiliki kepekaan  yang baik 

terhadap suatu tulisan.  

Dengan demikian, maka kompetensi membaca dan menulis di 

sekolah teramasuk di sekolah dasar menjadi penting untuk dicapai oleh 

siswa sebagai dasar keterampilan membaca dan menulis. Secara umum 

kompetensi membaca yang diharapakn dalam dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia di sekolah adalah merupakan penentu untuk menunjukkan jati diri 

sebagai pribadi yang  mampu menangkap ide/gagasan, perasaan, dan 



  

pendapat penulis dalam sebuah tulisan yang dibacanya. Sementara 

kompetensi menulis mampu menerangkan ide/gagasannya, perasaannya, 

dan pendapatnya dalam bentuk tulisan sesuai dengan keinginannya. 

Sejalan dengan kenyataan tersebut. Syafi‟ie (2010:12) mengemukakan 

bahwa membaca adalah  menangkap gagasan,  pendapat, keinginan, dan 

informasi dari suatu tulisan. Oleh karena itu, menulis dikategorikan sebagai 

keterampilan berbahasa yang reseptif. Sementara itu, menulis adalah 

menuangkan gagasan,  pendapat, keinginan, dan informasi ke dalam 

bentuk tulisan mengirimkannya kepada pembaca atau orang lain. Oleh 

karena itu, menulis dikategorikan sebagai keterampilan berbahasa yang 

produktif. 

Di era modern ini, keterampilan membaca dan menulis masih 

ditempatkan pada tingkatan yang paling tinggi dalam aktivitas kebahasaan 

manusia. Meskipun ada anggapan, terutama dari kalangan ahli komunikasi 

modern, menyatakan pada zaman elektronik sekarang ini manfaat belajar 

menulis sudah mulai tergeser. Akan tetapi, tidak sedikit ahli bahasa yang 

merasa cemas, terutama dari dunia barat, bahwa seakan-akan kemajuan di 

bidang elektronik dalam hubungannya dengan bahasa dewasa ini, seakan 

menggiring mereka kembali ke zaman semi buta huruf. 

Maraknya dunia elektronik yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas 

modern, dengan jangkauan yang sangat luas, menyita banyak  waktu yang 

biasa digunakan orang untuk membaca. Akan tetapi, bagaimanapun kondisi 

aktivitas manusia, kegiatan menulis tidak bisa diabaikan. Kenyataan 

memperlihatkan, bahwa dari berbagai aspek kehidupan manusia. Kegiatan 

membaca dan menulis hampir setiap hari disaksikan, seperti membacadan 



  

menulis surat, laporan, buku, makalah, artikel, berita, iklan, dan sebagainya. 

Dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia hampir tidak dapat dipisahkan 

dengan kegiatan menulis. 

Pentingnya membaca dan menulis dikemukakan oleh Sumarmo 

(2010:34) yang menyatakan, bahwa kegiatan membacamenulis mendorong 

perkembangan intelektual seseorang sehingga belajar membaca dan 

menulis diidentikkan dengan belajar berfikir kritis.   Demikian halnya dengan 

asumsi Nafiag (1998:45) menyatakan, bahwa masyarakat yang mampu 

mengekspresikan pikirannya dalam bentuk tulisan dan mengapresiasi 

tulisan sebagai hasil membaca tidak akan tertinggal jauh dari berbagai 

kemajuan.  

Ada anggapan yang  menyatakan bahwa kemajuan suatu bangsa 

dapat diukur dengan melihat maju-tidaknya komunikasi baca-tulis bangsa 

tersebut. Hal itu dapat dilihat pada kualitas hasil cetakan dan penerbitan, 

seperti majalah, suarat kabar, buku, dan sebagainya. Untuk mengetahui hal 

itu, keterampilan menulis harus diupayakan sedini mungkin. Upaya tersebut 

terlihat dalam kurikulum mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah, 

pengajaran menulis masih menjadi salah satu mata sajian yang 

diprioritaskan. 

 Membaca dan dan menulis seperti halnya kegiatan berbahasa 

lainnya, merupakan keterampilan. Setiap keterampilan hanya akan 

diperoleh melalui berlatih. Berlatih secara sistematis, terus-menerus, dan 

penuh disipilin merupakan resep yang selalu disarankan oleh praktisi untuk 

dapat atau terampil menulis. Tentu saja bekal untuk berlatih bukan hanya 

sekadar kemauan, melainkan juga ada bekal lain yang perlu dimiliki. Bekal 



  

lain itu adalah pengetahuan, konsep, prinsip, dan prosedur yang harus 

ditempuh dalam kegiatan menulis. Jadi, ada dua hal yang diperlukan untuk 

mencapai keterampilan menulis yakni pengetahuan tentang tulis-menulis 

dan berlatih untuk menulis. 

Namun, disayangkan, keterampilan membaca dan  menulis hingga 

saat ini belum menggembirakan. Solusi alternatif masih selalu dicarikan 

untuk memudahkan siswa dalam membaca dan menulis.  Hasil psurvei 

pendidikan di Indonesia versi PISA menunjukkan bahwa, 

kompetensi membaca siswa di Indonesia menempati peringkat ke-6 dari 65 

negara, kompetensi membaca siswa di Indonesia. (Paramitha, 2020). Sementara 

kemampuan menulis siswa  juga tampak samamasih kurang memadai. Hasil 

penelitian Saleh (2016) menunjukkan bahwa kemampuan menulis siswa masih 

sangat rendah di SMA Kabupatenm belitar.  

Kemampuan membaca dan menulis masyarakat Indonesia sepanjang 

zaman sangat rendah. Bahkan banyak ahli menyatakan minat membaca dan 

menulis masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Wajar jika ada ungkapan 

bahwa masyarakat Indonesia rabun membaca dan tumpul menulis (Rahim, 

2018). 

 Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan mengujicobakan  salah satu  kegiatan literasi yang 

operasional berkaitan dengan peningkatan kemampuan membaca dan dan 

menulis siswa dengan memanfaatkan tugas terstruktur di luar jam pelajaran tatap 

muka di sekolah dasar.  Hal ini merupakan program literasi baca tulis sebagai 

bagian dari budaya sekolah yang memiliki pinsip berkelanjutan, terpadu, 



  

konsistensi, implementatif, dan menyenangkan dalam bentuk penelitian dengan 

melakukan kegiatan tugas resensi. Adapun kegiatan  tersebut  sebagai strategi 

alternatif meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa di sekolah.  

Program literasi ini  mengharuskan siswa melakukan kegiatan baca secara 

berkelanjutan sambil melakukan kegiatan menulis dalam bentuk ringkasan atau 

resensi  secara kokurikuler sehingga memungkinkan meningkatkan kemampuan 

membaca dan menulis, bahkan kemampuan berbicara kerena di dalamnya ada 

aktivitas melaporkan secara lisan.  Adapun penelitian yang dimaksud adalah 

pengaruh Tugas resensi terhadap peningkatkan kemampuan membaca dan 

menulis siswa SDN 008 Rantetanete.  

 Hal ini diyakini sangat strategis karena upaya mengembangkan 

kemampuan membaca dan menulis siswa tidak cukup hanya melatih dalam kelas 

dengan waktu yang sangat singkat, akan tetapi harus dikondisikan untuk akrab 

dengan bahan bacaan dan menuliskannya sehingga mencul kebiasaan dan 

kemampuan membaca dan menulis. Dengan program ini secara tidak langsung 

siswa  telah dikondisikan untuk terbiasa membaca/mempelajari pengetahuan 

berbagai mata pelajaran, suka dan bersemangat melakukan percobaan, praktik-

praktik terhadap pengetahuan yang dia inginkan, memiliki rasa ingin tahu 

terhadap komunikasi dan informasi. Kesemua itu, akan menimbulkan wawasan 

luas sebagai suatu buadaya intelektual. Akhirnya, kemampuan membaca dan 

menulis siswa menjadi budaya yang tumbuh meskipun dalam jangkan waktu 

tidak singkat.  

B. Rumusan Masalah 



  

Berdasarkan uraian di atas,  masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan  sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh  tugas resensi terhadap peningkatan  kemampuan 

membaca siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa?  

2. Adakah pengaruh  tugas resensi terhadap peningkatan  kemampuan 

menulis siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengumpulkan , mengolah dan menyajikan 

data mengenai hal sebagai berikut.  

1. Pengaruh  tugas resensi terhadap peningkatan kemampuan 

membaca siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa. 

2. Pengaruh  tugas resensi terhadap peningkatan  kemampuan menulis 

siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat  terutama  sebagai 

berikut: 

1. Sebagai alternatif bagi  guru dalam   meningkatkan kemampuan 

membaca dan menulis siswa di sekolah. 

2. Sebagai penambah bahan kepustakaan khusnya masalah hasil 

penelitian kemampuan membaca dan menulis siswa di sekolah dasar.  

3. Sebagai bahan kajian kepada pemerintah guna membuat program 

pembinaan kemmapuan membaca dan menulis siswa di sekolah 



  

4. Sebagai bahan penelitian lanjutan berkaitan dengan membaca dan 

menulis siswa. 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA,  

KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

A.  Tinjauan Pustaka 

1. Konsep pembelajaran bahasa Indonesia  

Mata pelajaran Bahasa Indonesia diberikan di semua jenjang pendidikan 

formal. Dengan demikian diperlukan standar kompetensi mata pelajaran Bahasa 

Indonesia yang memadai dan efektif sebagai alat berkomunikasi, berinteraksi 

sosial, media pengembangan ilmu dan alat pemersatu bangsa. Daerah/sekolah 

dapat secara efektif menjabarkan standar kompetensi sesuai dengan kebutuhan. 

Standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia bersumber pada 

hakikat pembelajaran bahasa, yaitu belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi 

dan belajar sastra  adalah  belajar  menghargai  manusia  dan  nilai-nilai  

kemanusiaannya.  Oleh karena itu, pembelajaran Bahasa Indonesia 

mengupayakan peningkatan kemampuan siswa untuk berkomunikasi secara 

lisan dan tertulis seta menghargai karya cipta bangsa Indonesia. Standar 

kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia memberikan akses pada situasi  

lokal  dan  global  yang  menekankan  keterbukaan,  kemasadepanan,  dan 

 



  

kesejagatan. Dengan demikian siswa menjadi terbuka terhadap beragam 

informasi dan dapat menyaring yang berguna, belajar menjadi diri sendiri, dan 

menyadari akan eksistensi budayanya sehingga tidak tercabut dari 

lingkungannya. 

Standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia mengupayakan 

siswa mengembangkan  potensinya  sesuai  dengan  kemampuan, kebutuhan,  

minat, serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya bangsa 

sendiri. Pada sisi lain sekolah atau daerah dapat menyusun program pendidikan 

sesuai dengan keadaan siswa dan sumber belajar yang tersedia. 

Bahasa merupakan sarana untuk saling berkomunikasi, saling berbagi 

pengalaman, saling belajar dari yang lain, serta untuk meningkatkan 

pengetahuan intelektual dan kesusassteraan merupakan salah satu sarana untuk 

menuju pemahaman tersebut. Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa 

Indonesia adalah program untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan 

berbahasa, dan sikap positif terhadap Bahasa Indonesia, serta menghargai 

manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. 

Standar kompetansi ini disiapkan dengan mempertimbangkan 

kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa 

negara serta sastra Indonesia sebagai hasil cipta intelektual produk budaya yang 

berkonsekuensi pada fungsi mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagaimana 

dalam (BSNP, 2017) berikut : 

a. Sarana pembinaan kesatuan dan kesatuan bangsa 

b. Sarana peningkatan  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  rangka 

pelestarian dan pengembangan budaya 



  

c. Sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meraih dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

d. Sarana penyebarluasan pemakaian Bahasa Indonesia yang baik untuk 

keperluan menyangkut berbagai masalah 

e. Sarana pengembangan penalaran 

f. Sarana  pemahaman  beragam  budaya  Indonesia  melalui  khazanah 

kesusastraan Indonesia. 

Secara umum tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai 

berikut: 

a. Siswa  menghargai  dan  mengembangkan  bahasa  Indonesia  sebagai 

bahasa persatuan (nasional) dan bahasa Negara. 

b. Siswa  memahami  Bahasa  Indonesia  dari  segi  bentuk  makna,  dan 

fungsi, serta menggunakan dengan tepat dan kreatif untuk bermacam- 

macam tujuan, keperluan dan keadaan. 

c. Siswa memiliki kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan itelektual, kematangan emosional, dan 

kematangan sosial. 

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

menulis) 

e. Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

mengembangkan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual 

manusia Indonesia 

Sedangkan  ruang lingkup standar kompetensi mata pelajaran Bahasa 

Indonesia SD dan MI terdiri dari aspek sebagai berikut: 

a. Mendengarkan;  seperti  mendengarkan  berita,  petunjuk,  pengumuman, 



  

perintah, bunyi atau suara, bunyi bahasa, lagu, kaset, pesan, penjelasan, 

laporan, ceramah, khotbah, pidato, pembicara narasumber, dialog atau 

percakapan, pengumuman serta perintah yang didengar dengan 

memberikan respon secara tepat serta mengapresiasi dan berekpresi sastra 

melalui kegiatan mendengarkan hasil sastra berupa dongeng, cerita anak-

anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun dan 

menonton drama anak. 

b. Berbicara; seperti mengungkapkan gagasan dan perasaan; menyampaikan 

sambutan, dialog, pesan, pengalaman, suatu proses, menceritakan diri 

sendiri, teman, keluarga, masyarakat, benda, tanaman, binatang, 

pengalaman, gambar tunggal, gambar seri, kegiatan sehari-hari, peristiwa, 

tokoh kesukaan/ketidaksukaan, kegemaran, peraturan, tata tertib, petunjuk 

dan laporan   serta   mengapresiasi   dan   berekspresi   sastra   melalui   

kegiatan 

c. melisankan hasil sastra berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita rakyat, 

cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun, dan drama anak 

d. Membaca; seperti membaca huruf, suku katam kata, kalimat, paragraph, 

berbagai teks bacaan, denah; petunjuk, tata tertib, pengumuman, kamus, 

enslikopedia serta mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan 

membaca hasil sastra berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita rakyar, cerita 

binatang, puisi anak, syair lagu, pantun, dan drama anak kompetensi 

membaca juga diarahkan menumbuhkan budaya membaca. 

e. Menulis; seperti menulis karangan naratif dan nonnaratif dengan tulisan rapi 

dan jelas dengan memperlihatkan tujuan dan ragam pembaca, pemakaian 

ejaan dan tanda baca, dan kosakata yang tepat dengan menggunakan 



  

kalimat tunggal dan kalimat majemuk serta mengapresiasi dan berekspresi 

sastra melalui kegiatan menulis hasil sastra berupa cerita dan puisi. 

Kompetensi menulis juga diarahkan menumbuhkan kebiasaan menulis. 

Telah diuraikan bahwa fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat 

untuk berkomunikasi. Untuk itu, pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan agar 

siswa terampil berkomunikasi. Fungsi utama sastra adalah sebagai 

penghalusan budi, peningkatan rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial, 

penumbuhan apresiasi budaya dan penyaluran gagasan, imajinasi dan 

ekspresi secara kreatif dan konstruktif, baik secara lisan maupun tertulis. 

Siswa dilatih lebih banyak menggunakan bahasa untuk, berkomunikasi, bukan 

lebih banyak untuk mengetahui pengetahuan tentang bahasa,  sedangkan  

pengajaran  sastra  ditujukan  untuk  meningkatkan  kemampuan siswa  dalam  

menikmati,  menghayati  dan  memahami  karya  sastra.  Pengetahuan tentang 

sastra sebagai penunjang dalam mengapresiasi karya sastra. 

Kata menduduki posisi penting dalam sistem bahasa. Pemakaian kata 

merupakan hal penting dalam berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Oleh sebab 

itu, penguasaan kosa kata seseorang sangat menetukan keberhasilannya dalam 

berkomunikasi. Sedangkan, pembelajaran kosakata bertujuan untuk 

memperkaya perbendaharaan kata siswa. Siswa tidak harus menghafal 

sejumlah kata, tetapi yang terpenting dapat menggunakannya di dalam kalimat. 

Mengenal dan memahami makna kata merupakan tujuan utama pembelajaran 

kosakata. 

Pada kurikulum 2013, dalam ranah pembelajaran bahasa, pilar 

pembangun yang utama adalah ketepatan materi pembelajaran, pendekatan 

pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, strategi 



  

pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran yang dirancang 

oleh guru berdasarkan kesesuaian kebutuhan. Kesemua itu diikat dalam satu 

dokumen yang biasa disebut dengan kurikulum. Meskipun kurikulum 

sesungguhnya berupa paparan konsep yuridis, filosofis, teoretis, dan empiris 

tetapi selanjutnya diterjemahkan dengan lebih operasional ke dalam silabus dan 

rencana program pembelajaran. Kurikulum adalah prinsip-prinsip dan prosedur-

prosedur bagi perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pengelolaan suatu 

program pendidikan. Telaah/kajian kurikulum mencakup rancang bangun silbaus 

(seleksi dan penggolongan isi) dan metodologi (pemilihan tugas-tugas dan 

kegiatan-kegiatan pembelajaran), dan silabus adalah suatu spesifikasi atau 

perincian bahan yang akan diajarkan dalam suatu program bahasa berikut 

susunan atau urutan yang akan diajarkan.   

Pendekatan pembelajaran bahasa Indonsia pada kurikulum 2013 adalah 

pendekatan berbasis teks. Kerangka rancangan pembelajaran Bahasa 

Indonesia, dibentengi oleh silabus secara teoretis. Ragam silabus tersebut diisi 

berbagai materi teks dalam lintas mata pelajaran atau disiplin ilmu sebagai 

Bahasa Indonesia. Sofia (2018) menegaqskan bahwa dalam konteks kurikulum 

2013 posisi bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan, bahasa 

Indonesia tidak hanya menjadi sarana untuk mengomunikasikan ilmu 

pengetahuan tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan dan 

mentransmisikan ilmu pengetahuan itu sendiri dari generasi ke generasi. Oleh 

karena itu, bahasa menjadi sarana untuk berpikir.  

Peran bahasa sebagai sebagai penghela ilmu pengetahuan tersebut 

tentu bukan merupakan suatu kebetulan jika paradigma pembelajaran bahasa 

Indonesia dalam  kurikulum 2013 diorientasikan pada pembelajaran berbasis 



  

teks baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, sampai dengan perguruan 

tinggi. Hanya saja bedanya, jenis teks yang diajarkan pada pendidikan dasar 

sampai pendidikan menengah adalah teks langsung (kontinu) atau teks-teks 

tunggal atau genre mikro, sedangkan jenis teks yang diajarkan pada perguruan 

tinggi adalah jenis teks tidak langsung (diskontinu) atau teks-teks 

majemuk/genre makro. Perancangan pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis 

teks selain keutamaan tersebut juga memberi ruang pada peserta didik untuk 

mengembangkan berbagai jenis struktur berpikir, karena setiap teks memiliki 

struktur berpikir yang berbeda satu sama lain. Semakin banyak jenis teks yang 

dikuasai, maka semakin banyak struktur berpikir yang dikuasai peserta didik 

(Mahsun, 2014:95). Khusus dalam Kurikulum 2013 perubahan mendasar terjadi 

pada paradigma penetapan satuan kebahasaan yang menjadi basis materi 

pembelajaran. Perubahan pada materi tersebut, membawa dampak pada 

perubahan metode pembelajaran. Adapun satuan bahasa yang menjadi basis 

pembelajaran adalah teks. Jadi, pembelajaran bahasa dengan 

mempertimbangkan situasi pemakaian bahasa itu sendiri.   

2. Konsep membaca 

Tampubolon (2009:20) menjelaskan pada hakekatnya membaca adalah 

kegiatan fisik dan mental untuk menemukan makna dari tulisan, walaupun dalam 

kegiatan itu terjadi proses pengenalan huruf-huruf. Dikatakan kegiatan fisik, 

karena bagian-bagian tubuh khususnya mata, yang melakukannya. Dikatakan 

kegiatan mental karena bagian-bagian pikiran khususnya persepsi dan ingatan, 

terlibat didalamnya. Dari definisi ini, kiranya dapat dilihat bahwa menemukan 

makna dari bacaan (tulisan) adalah tujuan utama membaca, dan bukan 

mengenali huruf-huruf.  



  

Dijabarkan juga oleh Tarigan (2015:22) bahwa membaca adalah suatu 

proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh 

pesan, suatu metode yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan diri sendiri 

dan kadang-kadang orang lain, yaitu mengomunikasikan makna yang 

terkandung atau tersirat pada lambang-lambang tertulis. Finochiaro dan Bonomo 

(dalam Tarigan, 2015:24) mendefinisikan secara singkat, membaca adalah 

memetik serta memahamai arti makna yang terkandung di dalam bahan tertulis.   

Sedangkan  Tampubolon (2009:23) mengartikan bahwa membaca adalah proses 

untuk mengenal kata dan memadukan arti kata dalam kalimat dan struktur 

bacaan, sehingga hasil akhir dari proses membaca adalah seseorang mampu 

membuat intisari dari bacaan  

Lebih jauh lagi,  (Sugiarto, 2011: 12) mengemukakan bahwa membaca 

merupakan sarana yang tepat untuk mempromosikan suatu pembelajaran 

sepanjang hayat (life-long learning). Membaca adalah sebuah proses yang 

berkembang (a developmental process). Davies (Sugiarto, 2011:13) memberikan 

pengertian membaca sebagai suatu proses mental atau proses kognitif yang di 

dalamnya seorang pembaca diharapkan bisa mengikuti dan merespon terhadap 

pesan si penulis.  Dari sini dapat dilihat bahwa kegiatan membaca merupakan 

sebuah kegiatan yang bersifat aktif dan interaktif.   

Ditegaskan oleh Cole dalam (Sudaryanto, 2016:44). bahwa membaca 

mempunyai nilai besar untuk orang dewasa karena berkontribusi pada 

perkembangan, seperti dapat membebaskan dari tekanan, bekerja dengan 

penuh inisiatif, mendapatkan informasi untuk memecahkan konflik dan mengenali 

karakter dengan mudah  



  

Berdasarkan beberapa pengertian membaca di atas, dapat disimpulkan 

bahwa membaca adalah kegiatan fisik dan mental, yang menuntut seseorang 

untuk menginterpretasikan simbol-simbol tulisan dengan aktif dan kritis sebagai 

pola komunikasi dengan diri sendiri agar pembaca dapat menemukan makna 

tulisan dan  memperoleh informasi sebagai proses transmisi pemikiran untuk 

mengembangkan intelektualitas dan pembelajaran. 

a. Tujuan membaca 

 Ada beberapa tujuan membaca menurut Anderson (dalam Tarigan, 

2015:10) adalah: “(1) menemukan detail atau fakta, (2) menemukan gagasan 

utama, (3) menemukan urutan atau organisasi bacaan, (4) menyimpulkan, (5) 

mengklasifikasikan, (6) menilai, dan (7) membandingkan atau 

mempertentangkan”.  

 Selanjutnya, Nurhadi (2010:11) menyebutkaan bahwa tujuan membaca 

secara khusus adalah: (1) mendapatkan informasi faktual, (2) memperoleh 

keterangan tentang sesuatu yang khusus dan problematis, (3) memberi penilaian 

terhadap karya tulis seseorang, (4) memperoleh kenikmatan emosi, dan (5) 

mengisi waktu luang. Sebaliknya, secara umum, tujuan membaca adalah: (1) 

mendapatkan informasi, (2) memperoleh pemahaman, dan (3) memperoleh 

kesenangan. 

 Hubungan antara tujuan membaca dengan kemampuan membaca sangat 

signifikan. Pembaca yang mempunyai tujuan yang sama, dapat mencapai tujuan 

dengan cara pencapaian berbeda-beda. Tujuan membaca mempunyai 

kedudukan yang sangat penting dalam membaca karena akan berpengaruh 

pada proses membaca dan pemahaman membaca. 

http://www.pengertiandefinisi.com/2011/01/pengertian-membaca.html


  

b. Ragam membaca 

 Membaca ada bermacam-macam. Tarigan (2015:13) menyebutkan jenis-

jenis membaca menjadi dua macam, yaitu: 1) membaca nyaring, dan 2) 

membaca dalam hati. Membaca dalam hati terdiri atas: (a) membaca ekstensif, 

yang dibagi lagi menjadi: membaca survey, membaca sekilas, dan membaca 

dangkal, dan (b) membaca intensif, yang terdiri dari: membaca telaah isi dan 

membaca telaah bahasa. Membaca telaah isi terdiri dari: membaca teliti, 

pemahaman, kritis, dan membaca ide-ide. Membaca telaah bahasa terdiri dari: 

membaca bahasa dan membaca sastra.  

 Jenis membaca menurut Nurhadi (2010:143) ada tiga macam, yakni 

membaca literal, membaca kritis, dan membaca kreatif. Pada materi ini jenis 

membaca yang akan dibahas adalah membaca nyaring, membaca ekstensif, dan 

membaca intensif. Berikut ini satu persatu akan dibahas jenis-jenis membaca 

tersebut. 

1)  Membaca nyaring 

 Membaca nyaring (membaca bersuara) adalah suatu kegiatan membaca 

yang merupakan alat bagi pembaca bersama orang lain untuk menangkap isi 

yang berupa informasi bagi pengarang (Kamidjan, 2010:9). Tarigan (2015:22) 

berpendapat bahwa membaca nyaring adalah suatu kegiatan yang merupakan 

alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau 

pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan 

seseorang pengarang. Jadi, membaca nyaring pada hakikatnya adalah proses 

melisankan sebuah tulisan dengan memperhatikan suara, intonasi, dan tekanan 

secara tepat, yang diikuti oleh pemahaman makna bacaan oleh pembaca. 



  

 Ada beberapa aspek dalam membaca nyaring. Kamidjan (2010:9-10) 

menyebutkan bahwa dalam membaca nyaring ada lima aspek, yaitu: (1) 

membaca dengan pikiran dan perasaan pengarang; (2) memerlukan 

keterampilan menafsirkan lambang-lambang grafis; (3) memerlukan kecepatan 

pandangan mata; (4) memerlukan keterampilan membaca, terutama 

mengelompokkan kata secara tepat; dan (5) memerlukan pemahaman makna 

secara tepat. 

 Dalam membaca nyaring, pembaca memerlukan beberapa keterampilan. 

Beberapa keterampilan yang diperlukan dalam membaca nyaring antara lain: (1) 

penggunaan ucapan yang tepat; (2) pemenggalan frasa yang tepat; (3) 

penggunaan intonasi, nada, dan tekanan yang tepat; (4) penguasaan tanda 

bacaa dengan baik; (5) penggunaan suara yang jelas; (6) penggunaan ekspresi 

yang tepat; (7) pengaturan kecepatan membaca; (8) pengaturan ketepatan 

pernafasan; (9) pemahaman bacaan; dan (10) pemilikan rasa percaya diri. 

2)  Membaca ekstensif 

 Membaca ekstensif merupakan proses membaca yang dilakukan secara 

luas, dalam arti bahan bacaan beraneka dan waktu yang digunakan cepat dan 

singkat. Tujuan membaca ekstensif adalah sekadar memahami isi yang penting 

dari bahan bacaan dengan waktu yang singkat dan cepat. 

 Broughton (dalam Tarigan, 2015:31) menyebutkan bahwa yang termasuk 

membaca ekstensif adalah membaca survey, membaca sekilas, dan membaca 

dangkal. Berikut ini yang termasuk membaca ekstensif akan diuraikan satu 

persatu. (1) Membaca survey merupakan kegiatan membaca yang bertujuan 

untuk mengetahui gambaran umum isi dan ruang lingkup bahan bacaan. 



  

Kegiatan membaca survey ini misalnya melihat judul, pengarang, daftar isi, dan 

lain-lain; (2) Membaca sekilas atau skimming adalah membaca dengan cepat 

untuk mencari dan mendapatkan informasi secara cepat. Dalam hal ini pembaca 

melakukan kegiatan membaca secara cepat untuk mengetahui isi umum suatu 

bacaan atau bagian-bagiannya. Membaca sekilas merupakan salah satu teknik 

dalam membaca cepat. 

 Soedarso (2011:89) menyatakan bahwa skimming adalah suatu 

keterampilan membaca yang diatur secara sistematis untuk mendapatkan hasil 

yang efisien dengan tujuan untuk mengetahui: (1) topik bacaan, (2) pendapat 

orang, (3) bagian penting tanpa membca seluruhnya, (4) organisasi tulisan, dan 

(5) menyegarkan apa yang pernah dibaca. 

 Selanjutnya, membaca dangkal merupakan kegiatan membaca untuk 

memperoleh pemahaman yang dangkal dari bahan bacaan ringan yang kita 

baca. Tujuan membaca dangkal adalah untuk mencari kesenangan. 

3)  Membaca intensif 

 Membaca intensif merupakan kegiatan membaca bacaan secara teliti dan 

seksama dengan tujuan memahaminya secara rinci. Membaca intensif 

merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan 

membaca secara kritis. Tarigan (2015:35) mengutip pendapat Brook menyatakan 

bahwa membaca intensif merupakan studi seksama, telaah teliti, serta 

pemahaman terinci terhadap suatu bacaan. Yang termasuk membaca intensif ini 

adalah membaca pemahaman. Berikut ini akan diuraikan tentang membaca 

pemahaman. 



  

 Dilihat dari kemampuan membacanya, ada tiga jenis keterampilan 

membaca pemahaman, yaitu: membaca literal, membaca kritis, dan membaca 

kreatif. Masing-masing jenis keterampilan membaca tersebut mempunyai ciri-ciri 

tersendiri. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan pengajaran membaca, 

tiga keterampilan membaca pemahaman ini perlu diajarkan secara terus-

menerus. Setiap pertanyaan bacaan dalam buku teks harus selalu 

mencerminkan keterampilan membaca tersebut. 

 Kemampuan membaca literal adalah kemampuan pembaca untuk 

mengenal dan menangkap isi bacaan yang tertera secara tersurat (eksplisit). 

Artinya, pembaca hanya menangkap informasi yang tercetak secara literal 

(tampak jelas) dalam bacaan. Informasi tersebut ada dalam baris-baris bacaan 

(Reading The Lines). Pembaca tidak menangkap makna yang lebih dalam lagi, 

yaitu makna di balik baris-baris. Yang termasuk dalam keterampilan membaca 

literal antara lain keterampilan: 1) mengenal kata, kalimat, dan paragraf; 2) 

mengenal unsur detail, unsur perbandingan, dan unsur utama; 3) mengenal 

unsur hubungan sebab akibat; 4) menjawab pertanyaan (apa, siapa, kapan, dan 

di mana); dan 5) menyatakan kembali unsur perbandingan, unsur urutan, dan 

unsur sebab akibat. 

 Kemampuan membaca kritis merupakan kemampuan pembaca untuk 

mengolah bahan bacaan secara kritis dan menemukan keseluruhan makna 

bahan bacaan, baik makna tersurat, maupun makna tersirat. Mengolah bahan 

bacaan secara kritis artinya, dalam proses membaca seorang pembaca tidak 

hanya menangkap makna yang tersurat (makna baris-baris bacaan, atau 

istilahnya Reading The Lines), tetapi juga menemukan makna antarbaris 

(Reading Between The Lines), dan makna di balik baris (Reading Beyond The 



  

Lines). Yang perlu diajarkan dalam membaca kritis antara lain keterampilan: 1) 

menemukan informasi faktual (detail bacaan); 2) menemukan ide pokok yang 

tersirat; 3) menemukan unsur urutan, perbandingan, sebab akibat yang tersirat; 

4) menemukan suasana (mood); 5) membuat kesimpulan; 6) menemukan tujuan 

pengarang; 7) memprediksi (menduga) dampak; 8) membedakan opini dan fakta; 

9) membedakan realitas dan fantasi; 10) mengikuti petunjuk; 11) menemukan 

unsur propaganda; 12) menilai keutuhan dan keruntutan gagasan; 13) menilai 

kelengkapan dan kesesuaian antargagasan; 14) menilai kesesuaian antara judul 

dan isi bacaan; 15) membuat kerangka bahan bacaan; dan 16) menemukan 

tema karya sastra. 

 Kemampuan membaca kreatif merupakan tingkatan tertinggi dari 

kemampuan membaca seseorang. Artinya, pembaca tidak hanya menangkap 

makna tersurat (Reading The Lines), makna antarbaris (Reading Between The 

Lines), dan makna di balik baris (Reading Beyond The Lines), tetapi juga mampu 

secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. 

Beberapa keterampilan membaca kreatif yang perlu dilatihkan antara lain 

keterampilan: 1) mengikuti petunjuk dalam bacaan kemudian menerapkannya; 2) 

membuat resensi buku; 3) memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang 

disajikan dalam buku; 4) mengubah buku cerita (cerpen atau novel) menjadi 

bentuk naskah drama dan sandiwara radio; 5) mengubah puisi menjadi prosa; 6) 

mementaskan naskah drama yang telah dibaca; dan 7) membuat kritik balikan 

dalam bentuk esai atau artikel populer. 

 Selain ketiga kemampuan membaca pemahaman tersebut di atas, yang 

termasuk membaca pemahaman antara lain juga membaca cepat. Jenis 

membaca ini bertujuan agar pembaca dalam waktu yang singkat dapat 



  

memahami isi bacaan secara tepat dan cermat. Jenis membaca ini dilaksanakan 

tanpa suara (membaca dalam hati).  

 Bahan bacaan yang diberikan untuk kegiatan ini harus baru (belum 

pernah diberikan kepada siswa) dan tidak boleh terdapat banyak kata-kata sukar, 

ungkapan-ungkapan yang baru, atau kalimat yang kompleks. Kalau ternyata ada, 

guru harus memberikan penjelasan terlebih dahulu, agar siswa terbebas dari 

kesulitan memahami isi bacaan karena terganggu oleh masalah kebahasaan.  

4) Pembelajaran membaca 

 Setiap guru bahasa haruslah menyadari serta memahami benar bahwa 

membaca adalah suatu keterampilan yang kompleks, yang rumit, yang 

mencakup atau melibatkan serangkaian keterampilan-keterampilan yang lebih 

kecil. Dengan perkataan lain, keterampilan membaca mencakup tiga komponen, 

yaitu: (a) pengenalan terhadap aksara serta tanda-tanda baca. Keterampilan ini 

merupakan suatu kemampuan untuk mengenal bentuk-bentuk yang disesuaikan 

dengan mode yang berupa gambar, gambar di atas suatu lembaran, lengkungan-

lengkungan, garis-garis, dan titik-titik dalam hubungan-hubungan berpola yang 

teratur rapi; (b) korelasi aksara beserta tanda-tanda baca dengan unsur-unsur 

linguistik yang formal. Keterampilan ini merupakan suatu kemampuan untuk 

menghubungkan tanda-tanda hitam di atas kertas – yaitu gambar-gambar 

berpola tersebut-dengan bahasa. Adalah tidak mungkin belajar membaca tanpa 

kemampuan belajar memperoleh serta memahami bahasa. Hubungan-hubungan 

itu jelas sekali terlihat terjadi antara unsur-unsur dari pola-pola tersebut di atas 

kertas dan unsur-unsur bahasa yang formal (c) hubungan lebih lanjut dari  kedua 

keterampilan terdahulu dengan makna atau meaning. Hal ini merupakan 



  

kemampuan atau abilitas untuk menghubungkan tanda-tanda hitam di atas 

kertas melalui unsur-unsur bahasa yang formal, yaitu kata-kata sebagai bunyi, 

dengan makna yang dilambangkan oleh kata-kata tersebut. (Tarigan 2015:12). 

 Pembelajaran membaca merupakan kemampuan pemahaman yang 

diajarkan secara seimbang dan terpadu. Seimbang dalam arti pembelajaran 

membaca disampaikan secara seimbang dengan keterampilan berbahasa lain. 

Dalam kegiatan pembelajaran membaca, KD membaca akan menjadi fokus 

pembelajaran, sedangkan aspek keterampilan berbahasa lain menyertai dalam 

kegiatan pembelajaran. Hal itulah yang dimaksud dengan adanya keseimbangan 

keempat aspek keterampilan berbahasa dalam kegiatan pembelajaran. Terpadu 

maksudnya bahwa dalam kegiatan pembelajaran membaca dipadukan dengan 

komponen kebahasaan dan kesastraan. Karena itu, wacana dalam pembelajaran 

membaca bisa berupa wacana sastra maupun nonsastra. 

 Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar di 

lakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh 

peserta didik atau murid. Konsep pembelajaran  Sagala (2013:61) adalah suatu 

proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk 

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi 

khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu, pembelajaran 

merupakan subset khusus dari pendidikan. 

 Pembelajaran membaca mengandung arti setiap kegiatan membaca yang 

dirancang untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan membaca 

dan memperoleh nilai-nilai yang baru. Proses pembelajaran membaca pada 

awalnya meminta guru untuk mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh 



  

siswa meliputi kemampuan dasarnya, motivasinya, latar belakang akademisnya, 

latar belakang sosial ekonominya, dan lain sebagainya. Kesiapan guru untuk 

mengenal karakteristik siswa dalam pembelajaran membaca merupakan modal 

utama penyampaian bahan belajar dan menjadi indikator suksesnya 

pelaksanaan pembelajaran. Jadi, belajar dan pembelajaran membaca diarahkan 

untuk membangun kemampuan berfikir dan kemampuan menguasai materi 

pelajaran, dimana pengetahuan itu sumbernya dari luar diri, tetapi dikonstruksi 

dalam diri individu siswa. 

 Pembelajaran membaca merupakan suatu keterampilan yang kompleks 

yang melibatkan serangkaian keterampilan yang lebih kecil lainnya. Sebagai 

garis besarnya, terdapat dua karakteristik yang penting dalam pembelajaran 

membaca. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. (1)  Keterampilan yang 

bersifat mekanis yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah. 

Hal ini mencakup: (a) pengenalan bentuk huruf; (b) pengenalan unsur-unsur 

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

pengenalan hubungan/korespondensi pola ejaan dan bunyi (kemampuan 

menyuarakan bahan tertulis); (d) kecepatan membaca ke taraf lambat.  (2) 

Keterampilan yang bersifat pemahaman yang dapat dianggap berada pada 

urutan yang lebih tinggi. Hal ini mencakup: (a) memahami pengertian sederhana 

(leksikal, gramatikal, retorikal); (b) memahami signifikansi atau makna (a.l. 

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

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

fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan keadaan (Tarigan 2015: 13).   

 Untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam penyajian pembelajaran 

membaca, guru sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. (1) 



  

Pemeriksaan awal. (2) Persiapan lingkungan. (3) Persiapan siswa. (4) Penyajian 

bahan pengajaran.  

 Tarigan (2015:13 menyebutkan ada beberapa hal berikut ini perlu 

diperhatikan dalam menetapkan bahan pembelajaran membaca. (a) Bahan 

pembelajaran membaca hendaknya sesuai dengan atau dapat menunujang 

tercapainya tujuan pembelajaran. (b)  Bahan pembelajaran membaca hendaknya 

sesuai dengan tingkat pendidikan dan perkembangan siswa pada umumnya. (c)  

Bahan pembelajaran membaca hendaknya terorganisasi secara sistematik dan 

berkesinambungan. (d) Bahan pembelajaran membaca hendaknya menvakup 

hal-hal yang bersifat faktual maupun konseptual. 

 Materi dan bahan pembelajaran membaca ditetapkan dengan mengacu 

pada tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Bahan pembelajaran yang 

diberikan bermakna bagi para siswa, dan merupakan bahan yang betul-betul 

penting, baik dilihat dari tujuan yang ingin dicapai maupun fungsinya untuk 

mempelajari bahan berikutnya.     

 Dalam kenyataan sehari-hari seorang siswa perlu menggunakan 

kemampuan membaca cepat untuk mengambil makna bahan bacaan secara 

efektif dan efisien. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kecepatan membaca 

yang dimiliki siswa hingga sampai pada taraf yang efektif. Beberapa metode 

yang pernah dikembangkan untuk meningkatkan hal ini adalah: metode 

kosakata, metode motivasi (minat), metode bantuan alat, dan metode gerak 

mata. 

 Metode kosakata adalah metode yang mengembangkan kecepatan 

membaca melalui pengembangan kosakata. Artinya, metode ini 



  

mengembangkan perhatian pada aspek perbendaharaan kata seorang 

pembaca. Bagaimana caranya? Kosakata seseorang itu terbatas 

jumlahnya, dan akan selalu berkembang terus sesuai dengan 

kemampuannya menambah kosakata itu setiap hari. Latihan 

meningkatkan dan menambah kosakata baru dengan dan dalam jumlah 

yang banyak inilah prinsip metode kosakata. Dasar pikiran metode ini 

sudah jelas, yaitu semakin besar dan semakin banyak perbendaharaan 

kata siswa, semakin tinggi kecepatan membacanya. Inilah yang diajarkan 

kepada siswa. 

 Cara kerja metode motivasi (minat) ialah memotivasi para pemula 

(pembaca yang mengalami hambatan dalam kecepatan membacanya) dengan 

berbagai macam rangsangan bacaan yang menarik, sehingga tumbuh minat 

membacanya. Dari sini kemudian diharapkan muncul kebiasaan membaca tinggi, 

yang pada akhirnya meningkat pula kecepatan dan pemahamannya terhadap 

bacaan. Pikiran yang mendasari lahirnya metode ini adalah semakin tertarik atau 

berminatnya seseorang pada jenis buku tertentu, semakin tinggi kecepatan dan 

pemahaman seseorang. 

 Metode bantuan alat merupakan metode yang dapat membantu pembaca 

dalam membaca (melihat baris-baris bacaan), gerak matanya dipercepat dengan 

bantuan alat yang berupa ujung pensil, ujung jari, atau alat petunjuk khusus dari 

kayu. Semula dengan kecepatan rendah, kemudian dipercepat, dan semakin 

dipercepat. Jadi, kecepatan mata mengikuti kecepatan gerak alat. 

 Metode gerak mata adalah metode yang paling banyak dipakai dan 

dikembangkan orang saat ini, baik untuk pembelajaran membaca permulaan, 



  

maupun bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kecepatan membacanya. Cara 

melatihnya yaitu mengembangkan kecepatan membaca dengan meningkatkan 

kecepatan gerak mata, karena kecepatan membaca itu sendiri berarti kecepatan 

gerak mata dalam menyelusuri unit-unit bahasa. Pokok pikiran yang melandasi 

metode ini adalah semakin panjang dan semakin luas jangkauan mata (eye 

span) dalam melihat unit-unit bahasa, semakin cepat pula kemampuan 

membacanya. Logikanya, jika kita hanya membaca unit-unit bahasa yang paling 

kecil, maka yang harus dibaca itu jumlahnya semakin besar sehingga 

menghambat kecepatan membaca. Sebaliknya, jika yang dibaca itu hanya unit-

unit bahasa yang lebih besar, misalnya frase, frase kompleks, klausa, atau 

bahkan hanya unit-unit pikiran saja, maka kecepatan membaca akan terlipat 

ganda.  

 Dalam pelaksanaannya, membaca pemahaman ini dapat dilakukan 

dengan berbagai pendekatan, seperti: bottom up, top down, dan interactive 

approach. Pembelajaran membaca pemahaman dengan pendekatan bottom up 

(dari bawah ke atas) dimulai dari pemahaman terkecil sampai terbesar. 

Pemahamannya dapat dimulai dari kata, struktur kalimat, paragraf, sampai 

wacana. Pendekatan top down (dari atas ke bawah) dimulai dari pemahaman 

secara global (keseluruhan) hingga ke bagian-bagian terkecil. Pemahaman dapat 

dimulai dari garis besar wacana, paragraf, struktur kalimat, sampai kata. 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengaktifkan skemata siswa. Terakhir, 

pendekatan integrative approach (perpaduan bottom up dan top down) 

dimaksudkan untuk mendapatkan hal-hal positif dan menghindari hal-hal yang 

negatif dari kedua pendekatan sebelumnya, sehingga sesuai dengan situasi dan 

kondisi. 



  

 Berikut ini, dikemukakan sejumlah keterampilan yang dituntut pada setiap 

kelas sekolah dasar khusus pada membaca dalam hati, agar tujuan dapat 

dicapai. 

 

Kelas I: 

1) membaca  tanpa bersuara, tanpa gerakan-gerakan bibir, dan  tanpa  

berbisik; 

2) membaca tanpa gerakan-gerakan kepala. 

Kelas II: 

1) membaca tanpa gerakan-gerakan bibir atau kepala; 

2) membaca lebih cepat secara dalam hati daripada secara bersuara. 

Kelas III: 

1) membaca  dalam  hati  tanpa  menunjuk-nunjuk  dengan  jari, tanpa  

gerakan bibir; 

2) memahami  bahan  bacaan  yang  dibaca  secara diam atau  secara  

dalam hati itu; 

3) lebih cepat membaca dalam hati daripada membaca bersuara. 

Kelas IV: 

1) mengerti serta mamahami bahan bacaan pada tingkat dasar; 

2) kecepatan mata dalam membaca tiga kata per detik. 

Kelas V: 



  

1) membaca dalam hati jauh lebih cepat daripada membaca bersuara; 

2) membaca dengan pemahaman yang baik; 

3) membaca tanpa gerakan-gerakan bibir atau kepala  atau menunjuk- 

nunjuk dengan jari tangan; 

4) menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati itu; senang  

membaca dalam hati. 

Kelas VI: 

1) membaca tanpa gerakan-gerakan bibir; tanpa komat-kamit; 

2) dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat kesukaran yang 

terdapat dalam bahan bacaan; 

3) dapat membaca 180 patah kata dalam satu menit pada bacaan fiksi pada 

tingkat dasar (Tarigan 2015:39). 

3. Konsep Menulis  

a.Hakikat menulis 

Menulis pada hakikatnya menyampaikan ide atau pesan dengan 

menggunakan lambang grafik (tulisan) kepada orang lain. Dalam kegiatan 

menulis seseorang juga dituntut untuk menguasai komponen-komponen tulisan 

yang meliputi isi (materi) tulisan, organisasi tulisan, kebahasaan, (kaidah bahasa 

tulis), gaya penulisan, dan mekanisme tulisan (Mulyati, 2012).   

Menulis adalah rangkaian proses berpikir. Proses berpikir berkaitan erat 

dengan kegiatan penalaran. Penalaran yang baik dapat menghasilkan tulisan 

yang baik pula, bahkan tanpa penalaran tidak akan ada pengetahuan yang bena. 

Sarnan (2018) mengemukakan bahwa salah satu substansi retorika menulis 



  

adalah penalaran yang baik. Dalam hal ini, berarti untuk menghasilkan 

kesimpulan yang benar harus dilakukan penalaran secara cermat dengan 

berdasarkan pikiran yang logis. Penalaran yang salah akan menuntun kepada 

kesimpulan yang salah. 

Pada dasarnya menulis merupakan proses pengungkapan ide atau 

gagasan, pikiran, pengalaman, perasaan dengan menggunakan bahasa sebagai 

medianya. Hal-hal yang dikemukakan dalam tulisan bersumber dari pengalaman 

pribadi, pengalaman orang lain, atau dari membaca buku. menulis seperti halnya 

berbicara, merupakan keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif. 

Perbedaannya, kegiatan menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

dapat digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap 

muka dengan orang lain (tidak langsung), sedangkan berbicara merupakan tatap 

muka (langsung)  

Tarigan (2010:21) menyatakan, ”Menulis adalah menurunkan atau 

menuliskan lambang-lambang grafem yang menggambarkan suatu bahasa yang 

dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-

lambang grafen tersebut, jika mereka memahami bahasa atau gambaran grafen 

itu  

Akhadiah, dkk., (2015:2) menjelaskan bahwa pemerolehan keterampilan 

menulis dilakukan melalui proses karena hal ini merupakan kegiatan yang 

produktif. Sebagai suatu proses, merupakan suatu rangkaian aktivitas yang 

terjadi dari beberapa tahap, yaitu pramenulis, menulis, dan revisi. Selanjutnya 

dikatakan bahwa dalam kegiatan menulis ini seseorang penulis harus 



  

memanfaatkan pengetahuan tentang struktur bahasa, kosakata, dan 

pengetahuan yang mendukung tulisannya. 

Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang 

lain, melainkan dengan cara mengungkapkan ide atau gagasan produktif dan 

ekspresif. Dalam kegiatan menulis, penulis haruslah terampil memanfaatkan 

kosakata dan struktur kalimat dengan lebih baik sehingga karya tulisnya dapat 

dimengerti orang lain. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa menulis adalah pengungkapan pikiran dan perasaan melalui tulisan. 

Tentu saja tulisan yang dipakai harus dipahami dan merupakan kesepakatan 

pemakai bahasa. 

b.Pembelajaran menulis 

Pada dasarnya mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya pembelajaran 

keterampilan berbahasa merupakan pelajaran yang variatif dan sangat 

menyenangkan dipelajari. Hal itu disebabkan oleh banyaknya wahana, sarana, 

alat, ataupun lingkungan di sekitar yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. 

Melalui pembelajaran keterampilan berbahasa yang kreatif dan inovatif, dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga secara tidak langsung dapat 

memberikan pengalaman baru kepada siswa untuk memahami, mengkaji, 

mengeksplorasi, dan menganalisis materi pelajarannya. Siswa memiliki banyak 

kesempatan untuk dapat mengungkapkan gagasan-gagasannya berdasarkan 

pengalaman yang diperoleh di lapangan, baik secara lisan maupun tulisan. 

Dengan demikian, secara tidak langsung terjadi pembelajaran lintas bidang studi 

antara bahasa Indonesia dengan bidang studi yang lain. 



  

Hal itu menunjukkan bahwa tujuan berbahasa melalui pembelajaran 

bahasa Indonesia adalah untuk membina kemampuan menggunakan bahasa 

Indonesia dalam menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat 

keterampilan ini biasanya dilaksanakan secara terpadu. Sehubungan dengan hal 

tersebut, keempat keterampilan berbahasa  bersumber dari kemampuan 

kebahasaan (language competence) dan kemampuan komunikatif 

(communicative competence). 

Menulis adalah kegiatan penyampaian pesan (gagasan, perasaan, dan 

informasi) secara tertulis kepada pihak lain, baik sebagai salah satu bentuk 

komunikasi verbal maupun melalui lambang-lambang kebahasaan/bahasa tulis 

lainnya. Terkait dengan hal tersebut Akhadiah (2015: 16) menyatakan banwa 

menulis melibatkan unsur penulis sebagai penyampai pesan, pesan atau isi 

tulisan, saluran atau medium tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan. 

Menurut Akhadiah dkk, menulis dapat diartikan sebagai aktivitas pengekspresian 

ide, gagasan, pikiran, atau perasaan ke dalam lambang-lambang 

kebahasaan/bahasa tulis. 

Terkait dengan hal tersebut, Darmadi (2018: 42) menambahkan bahwa 

menulis merupakan keterampilan yang dapat dipelajari. Keterampilan menulis 

merupakan keterampilan yang sudah diajarkan sejak siswa berada pada jenjang 

sekolah dasar. Hal itu disebabkan, menulis sebagai salah satu bentuk 

keterampilan berbahasa tentu saja diharapkan dapat dikuasai seseorang. 

Keterampilan menulis merupakan salah satu aspek keterampilan 

berbahasa. Pada umumnya keterampilan menulis diperoleh seseorang melalui 

sekolah formal. Sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa, keterampilan 



  

menulis harus dilatihkan agar siswa dapat mengungkapkan ide atau gagasan 

tertulisnya secara kohesif dan koherensif.   

Apabila dihayati hakikat pembelajaran keterampilan menulis ada baiknya 

guru menganut paham bahwa mengajarkan siswa menulis ibarat melatih seorang 

pemain catur.  Siswa tidak cukup diperkenalkan fungsi setiap anak catur dan 

teori bermain catur yang andal, akan tetapi siswa harus diterjunkan langsung 

merasakan permasalahan yang dihadapi dalam bermain catur, disertai dengan 

pengetahuan dan pengalaman pelatih. Oleh karena itu, siswa harus  diberikan 

peluang sebesar-besarnya untuk terlibat secara emosional dalam seluruh proses 

pembelajaran menulis.  

Keterampilan menulis oleh para ahli pengajaran bahasa ditempatkan  pada 

tataran paling tinggi dalam proses pemerolehan bahasa. Hal ini disebabkan  

keterampilan menulis merupakan keterampilan produktif yang hanya dapat 

diperoleh sesudah keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, dan 

keterampilan membaca. Hal ini pula yang menyebabkan keterampilan menulis 

merupakan keterampilan berbahasa yang  paling sulit.   

Meskipun keterampilan menulis sulit, namun peranannya dalam kehidupan 

manusia sangat penting. Kegiatan menulis dapat ditemukan dalam aktivitas 

manusia  setiap hari, seperti menulis surat, laporan, buku, artikel, dan 

sebagainya. Dapat dikatakan, bahwa  kehidupan menusia hampir tidak bisa 

dipisahkan  dengan kegiatan menulis.  

Peranan menulis yang sangat tinggi sejalan dengan pendapat Tompkins, 

seorang ahli keterampilan berbahasa, yang menyatakan bahwa masyarakat yang 

tidak mampu mengekspresikan pikiran dalam bentuk tulisan, akan tertinggal jauh 

dari kemajuan karena kegiatan menulis dapat mendorong perkembangan 



  

intelektual seseorang sehingga mampu berpikir kritis Hal ini diungkapkan oleh 

Tarigan (2010:44) bahwa indikasi kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari 

maju-tidaknya komunikasi tulis bangsa itu.  

Kenyataan di atas mengharuskan pembelajaran keterampilan menulis 

digalakkan sedini mungkin. Tidak mengherankan jika dalam kurikulum mulai dari 

sekolah dasar hingga perguruan tinggi, pembelajaran keterampilan menulis 

menjadi aspek pembelajaran bahasa Indonesia yang mendapat porsi yang cukup 

besar. Hal ini terlihat pada banyaknya porsi kegiatan keterampilan menulis dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia.  

Dewasa ini dibutuhkan  pembenahan serius dalam pembelajaran 

keterampilan menulis. Meskipun dipahami bahwa banyak faktor yang 

memengaruhi ketidakmampuan  siswa dalam menulis, namun diakui bahwa 

peranan guru  sangat menentukan. Kenyataan dewasa ini adalah pembelajaran 

keterampilan menulis yang banyak diterapkan di sekolah  adalah pendekatan 

tradisional yakni bagaimana mengajar siswa menulis secara langsung dengan 

memberikan judul, tema, atau topik tertentu. Siswa disuruh mengembangkan 

kerangka dengan penekanan pada aspek hasil tulisan. 

Menurut Nursito (2010:49) ciri-ciri karangan yang baik adalah: (1) berisi 

hal-hal yang bermanfaat, (2) pengungkapan jelas, (3) penciptaan kesatuan dan 

pengorganisasian, (4) efektif dan efisien,   (5) ketepatan penggunaan bahasa, (6) 

ada variasi kalimat,  (6) vitalitas, (7) cermat, dan (8) objektif. 

Pada dasarnya, menulis merupakan proses kreatif. Proses itu mulai 

munculnya ide dalam benak penulis, menangkap dan menuangkan ide tersebut, 

mematangka ide tersebut dan menatanya kemudian diakhiri dengan menuliskan 

ide tersebut dalam bentuk tulisan.  



  

Penulis yang mampu menghasilkan tulisan sebenarnya hanyalah 

kebiasaan saja. Karena terlalu seringnya proses tersebut dilakukannya, maka 

setiap kali melakukan proses kreatif, seolah-olah proses tersebut berlangsung 

begitu cepat dan singkat. Namun pada dasarnya, tahapan proses tersebut tetap 

dilakukannya, hanya saja tahap yang satu dengan tahap yang berikutnya begitu 

berhimpitan (Tarigan, 2010). 

Cepat atau lambat proses kreatif berlangsung sangat bergantung pada 

tingkat keterampilan penulis, semakin rendah tingkat keterampilan penulis, 

semakin lama proses  tersebut berlangsung. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat 

keterampilan seorang  penulis semakin cepat proses tersebut berlangsung. 

c. Tahap menulis   

 Kegiatan menulis yang dilakukan sesungguhnya merupakan suatu 

kegiatan tunggal jika yang ditulis hanyalah tulisan sederhana, pendek, dan 

bahasanya sudah dikuasai. Akan tetapi, sebenarnya jika diamati secara cermat 

kegiatan menulis adalah suatu proses. Artinya, kegiatan itu melalui tiga tahap 

yaitu tahap prapenulisan, tahap penulisan dan tahap revisi. (1) Tahap 

Prapenulisan. Tahap prapenulisan merupakan tahap persiapan menulis. Yang 

pertama dilakukan adalah menentukan topik tulisan. Kemudian, membatasi topik 

itu jika masih luas. Setelah itu menentukan tujuan. Selanjutnya mempersiapkan 

atau mengumpul bahan penulisan dan sumbernya. Hal yang tidak boleh 

dilupakan adalah menyusun kerangka tulisan. Penyusunan kerangka tulisan 

merupakan kegiatan terakhir pada tahap prapenulisan masuk ke tahapan 

menulis yang sebenarnya. Untuk itu, perlu  menilai kembali persiapan yang 

sudah dibuat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai penulisan 



  

tujuan, kelengkapan kerangka, kelogisan kerangka dan sebagainya. (2) Tahap 

penulisan. Pada tahap ini, penulis membahas setiap butir topik yang ada dalam 

kerangka tulisan yang disusun. Hal ini berarti bahwa hendaknya menggunakan 

bahan-bahan yang sudah diklasifikasi. Kadang-kadang pada saat ini disadari 

bahwa masih diperlukan bahan lain. Dalam pengembangan gagasan menjadi 

suatu tulisan yang utuh diperlukan bahasa. Itulah sebabnya, seorang penulis 

harus mampu memilih kata dan istilah yang tepat sehingga dapat dipahami oleh 

pembaca. Kata-kata itu harus dirangkaikan menjadi kalimat-kalimat yang efektif. 

Selanjutnya, kalimat-kalimat harus disusun menjadi paragraf yang memenuhi 

persyaratan. tetapi itu saja belum cukup, tulisan harus menggunakan ejaan yang 

berlaku dan disertai tanda baca yang tepat. (3) Tahap revisi. Jika sudah selesai, 

tulisan yang dibuat dibaca kembali. Tulisan tersebut perlu direvisi (diperbaiki, 

dikurangi, atau diperluas) sebenarnya revisi sudah dilakukan pada tahap 

penulisan berlangsung, revisi yang dilakukan pada tahap ini adalah revisi secara 

menyeluruh sebelum naskah ini diketik. Pada tahap ini biasanya penulis meneliti 

secara menyeluruh mengenai, sistematika penulisan, topik, menemukan 

gagasan, mengembangkan ide, pilihan kata, hubungan antarkalimat dalam 

paragraf, dan hubungan antarparagraf dalam karangan, ejaan, tanda baca, jika 

tidak ada lagi yang kurang memenuhi persyaratan, maka selesailah tulisan 

tersebut.  

d. Straegi pembelajaran menulis 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pembelajaran menulis. 

Pembelajaran menulis hendaklah diarahkan ke pengembangan potensi diri siswa 

sendiri . Segala masalah kebahasaan yang perlu dimainkan di sekolah haruslah 

juga sesuai dengan zamannya. Kata, kalimat, paragraf, bahkan tulisan harus 



  

bernuansa kekinian. Sumber bahasa yang digunakan oleh guru juga harus 

mengacu ke minat dan harapan siswa. Dengan demikian  siswa dapat tertarik 

dengan pembelajaran bahasa Indonesia. 

 Siswa sudah semestinya dapat berpikir, berkreasi, dan berkomuikasi baik 

lisan maupun tulisan dengan bahasa Indonesia secara logis, langsung, dan 

lancar.  Dengan begitu, suatu saat akan dihasilkan karya-karya besar dari orang 

Indonesia dengan bahasa yang mantap. Hal itu tentunya harus menjadi obsesi 

guru bahasa Indonesia.   

 Guru berperan dalam menentukan pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh 

karena itu, guru dituntut untuk menguasai bahasa Indonesia dan 

pembelajarannya sehingga menjadi mata pelajaran yang menarik bagi siswa. 

Kemenarikan ini akhirnya membawa siswa ke tingkat komunikasi yang lancar. 

Komunikasi yang didasari oleh minat yang kuat dari siswa. Guru berperan besar 

dalam hal itu. Peran tersebut didasari oleh kekuatan konsep dan kekuatan 

mengembangkan strategi pembelajaran. 

 Dalam pembelajaran bahasa, banyak strategi pembelajaran yang 

tersedia. Namun, mengapa banyak guru bahasa Indonesia yang masih kesulitan 

dalam memvariasikan strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Mereka banyak 

berkutat dengan ceramah, diskusi, dan penugasan. Padahal hal tersebut 

merupakan teknik pengelolaan kelas. Teknik adalah cara kongkret yang dipakai 

saat proses pembelajaran berlangsung. Guru dapat berganti teknik meskipun 

dalam koridor metode yang sama. 

Adapun strategi meliputi pendekatan, metode, dan teknik. Pendekatan 

adalah konsep dasar yang melingkupi metode dengan cakupan teoritis tertentu. 



  

Metode merupakan jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan dapat dijabarkan 

ke dalam berbagai metode. Metode adalah prosedur pembelajaran yang dapat 

yang fokuskan kepada pencapaian tujuan.  Dari metode, teknik pembelajaran 

diturunkan secara aplikasi. Satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai 

teknik pembelajaran.  Di bawah ini dijelaskan beberapa metode dan teknik 

pembelajaran menulis. 

 Menulis pada hakikatnya menyampaikan ide atau pesan dengan 

menggunakan lambang grafik (tulisan) kepada orang lain. Dalam kegiatan 

menulis seseorang juga dituntut untuk menguasai komponen-komponen tulisan 

yang meliputi isi (materi) tulisan, organisasi tulisan, kebahasaan, (kaidah bahasa 

tulis), gaya penulisan, dan mekanisme tulisan (Mulyati, 2012).   

Menulis adalah rangkaian proses berpikir. Proses berpikir berkaitan erat 

dengan kegiatan penalaran. Penalaran yang baik dapat menghasilkan tulisan 

yang baik pula, bahkan tanpa penalaran tidak akan ada pengetahuan yang bena. 

Sarnan (2018) mengemukakan bahwa salah satu substansi retorika menulis 

adalah penalaran yang baik. Dalam hal ini, berarti untuk menghasilkan 

kesimpulan yang benar harus dilakukan penalaran secara cermat dengan 

berdasarkan pikiran yang logis. Penalaran yang salah akan menuntun kepada 

kesimpulan yang salah. 

Pada dasarnya menulis merupakan proses pengungkapan ide atau 

gagasan, pikiran, pengalaman, perasaan dengan menggunakan bahasa sebagai 

medianya. Hal-hal yang dikemukakan dalam tulisan bersumber dari pengalaman 

pribadi, pengalaman orang lain, atau dari membaca buku. menulis seperti halnya 

berbicara, merupakan keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif. 



  

Perbedaannya, kegiatan menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

dapat digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap 

muka dengan orang lain (tidak langsung), sedangkan berbicara merupakan tatap 

muka (langsung)  

Tarigan (2011:21) menyatakan, ”Menulis adalah menurunkan atau 

menuliskan lambang-lambang grafem yang menggambarkan suatu bahasa yang 

dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-

lambang grafen tersebut, jika mereka memahami bahasa atau gambaran grafen 

itu  

Akhadiah, dkk., (2015:2) menjelaskan bahwa pemerolehan keterampilan 

menulis dilakukan melalui proses karena hal ini merupakan kegiatan yang 

produktif. Sebagai suatu proses, merupakan suatu rangkaian aktivitas yang 

terjadi dari beberapa tahap, yaitu pramenulis, menulis, dan revisi. Selanjutnya 

dikatakan bahwa dalam kegiatan menulis ini seseorang penulis harus 

memanfaatkan pengetahuan tentang struktur bahasa, kosakata, dan 

pengetahuan yang mendukung tulisannya. 

Pada dasarnya mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya pembelajaran 

keterampilan berbahasa merupakan pelajaran yang variatif dan sangat 

menyenangkan dipelajari. Hal itu disebabkan oleh banyaknya wahana, sarana, 

alat, ataupun lingkungan di sekitar yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. 

Melalui pembelajaran keterampilan berbahasa yang kreatif dan inovatif, dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga secara tidak langsung dapat 

memberikan pengalaman baru kepada siswa untuk memahami, mengkaji, 

mengeksplorasi, dan menganalisis materi pelajarannya. Siswa memiliki banyak 



  

kesempatan untuk dapat mengungkapkan gagasan-gagasannya berdasarkan 

pengalaman yang diperoleh di lapangan, baik secara lisan maupun tulisan. 

Dengan demikian, secara tidak langsung terjadi pembelajaran lintas bidang studi 

antara bahasa Indonesia dengan bidang studi yang lain. 

Hal di atas menunjukkan bahwa tujuan berbahasa melalui pembelajaran 

bahasa Indonesia adalah untuk membina kemampuan menggunakan bahasa 

Indonesia dalam menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat 

keterampilan ini biasanya dilaksanakan secara terpadu. Sehubungan dengan hal 

tersebut, keempat keterampilan berbahasa  bersumber dari kemampuan 

kebahasaan (language competence) dan kemampuan komunikatif 

(communicative competence). 

  Setiap guru keterampilan menulis harus sudah memahami 

karakteristik keterampilan menulis  karena sangat menentukan dalam 

ketepatan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian 

keterampilan menulis. Sudah dapat dipastikan tanpa memahami 

karakteristik keterampilan menulis guru yang bersangkutan tak mungkin 

menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran 

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

keterampilan menulis yang sangat menonjol, yakni; 

1) keterampilan menulis merupakan kemampuan yang komplek; 

2) keterampilan menulis condong ke arah skill atau praktik; 

3) keterampilan menulis bersifat mekanistik; 

4) penguasaan keterampilan menulis harus melalui kegiatan yang 

bertahap atau akumulatif.    



  

  Keterampilan menulis menuntut kemampuan yang kompleks. 

Penulisan sebuah karangan yang sederhana sekalipun menuntut kepada 

penulisnya kemampuan memahami apa yang hendak ditulis dan 

bagaimana cara menulisnya. Persoalan pertama menyangkut isi karangan 

dan persoalan kedua menyangkut pemakaian bahasa serta bentuk atau 

struktur karangan. Pembelajaran keterampilan menulis yang tidak 

memperhatikan kedua hal tersebut di atas pasti akan mengalami 

ketidakberesan atau kegagalan. 

 Keterampilan menulis lebih condong ke arah praktik ketimbang 

teori. Ini tidak berarti pembahasan teori menulis ditabukan dalam 

pengajaran menulis. Pertimbangan antar praktek dan teori sebaiknya lebih 

banyak praktek dari teori. 

    Keterampilan menulis bersifat mekanistik. Ini berarti bahwa 

penguasaan keterampilan menulis tersebut harus melalui latihan atau 

praktik. Dengan perkataan lain semakin banyak seseorang melakukan 

kegiatan menulis semakin terampil menulis yang bersangkutan. 

Karakteristik keterampilan menulis seperti ini menuntut pembelajaran 

menulis yang memungkinkan siswa banyak latihan, praktek, atau 

mengalami berbagai pengalaman kegiatan menulis. 

Di samping kegiatan menulis harus bervariasi juga sistematis, 

bertahap, dan akumulatif. Berlatih menulis yang tidak terarah apalagi 

kurang diawasi guru membuat kegiatan siswa tidak terarah bahkan sering 

membingungkan siswa. Mereka tidak tahu apakah mereka sudah bekerja 



  

benar, atau mereka tidak tahu membuat kesalahan yang berulang. Latihan 

mengarang terkendali disertai diskusi di mana sangat diperlukan dalam 

memahami dan menguasai keterampilan menulis.  

e.  Metode pembelajaran menulis  

1)  Metode langsung 

 Metode pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk 

mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan 

pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari 

selangkah demi selangkah. Metode tersebut didasari anggapan bahwa 

pada umumnya pengetahuan dibagi dua, yakni pengetahuan deklaratif dan 

pengetahuan prosedural. Deklaratif berarti pengetahuan tentang  

bagaimana melakukan sesuatu. 

 Dalam metode langsung, terdapat lima fase yang sangat penting. 

Guru mengawali dengan penjelasan tentang tujuan dan latar belakang 

pembelajaran serta mempersiapkan siswa untuk menerima penjelasan 

guru. Hal itu disebut fase persiapan dan motivasi. Fase berikutnya adalah 

fase demontrasi, pembimbingan, pengecekan, dan pelatihan lanjutan. 

 Pada metode langsung bisa dikembangkan dengan teknik 

pembelajaran menulis dari gambar atau menulis objek langsung dan atau  

perbandingan objek langsung. Teknik menulis dari gambar atau menulis 

objek langsung bertujuan agar siswa dapat menulis dengan cepat 

berdasarkan gambar yang dilihat. Misalnya, guru menunjukkan gambar 

kebakaran yang melanda sebuah desa atau melihat langsung kejadian 



  

kebakaran sebuah desa, Dari gambar tersebut siswa dapat membuat 

tulisan secara runtut dan logis berdasarkan gambar.   

2)  Metode komunikatif 

 Desain yang bermuatan metode komunikatif harus mencakup 

semua keterampilan berbahasa. Setiap tujuan diorganisasikan ke 

dalam pembelajaran. Setiap pembelajaran dispesifikkan ke dalam 

tujuan kongkret yang merupakan produk akhir. Sebuah produk di sini 

dimaksudkan sebagai sebuah informasi yang dapat dipahami, ditulis, 

diusahakan, atau disajikan ke dalam nonlinguistik. Sepucuk surat 

adalah sebuah produk. Demikian pula sebuah perintah, pesan, 

laporan atau peta juga merupakan  produk yang dapat dilihat dan 

diamati. Dengan begitu, produk-produk tersebut dihasilkan melalui 

penyelesaian tugas yang berhasil. 

 Metode komunikatif dapat dilakukan dengan teknik menulis 

berita. Siswa menulis berita tentang yang mereka lakukan dalam 

sebuah aktivitas berdasarkan prinsip-prinsip sebuah berita ( 5W dan 

1H) alur yang dibutuhkan adalah kertas kerja. Kegiatan ini dapat 

dilaksanakan perseorangan maupun kelompok.  

3)  Metode integratif 

 Integratif berarti menyatukan beberap aspek ke dalam satu proses. 

Integratif terbagi menjadi interbidang studi dan antarbidang studi. 

Interbidang studi artinya beberapa aspek dalam satu bidang studi 

diintegrasikan. Misalnya, menyimak diintegrasikan dengan berbicara dan 



  

menulis. Menulis diintegrasikan dengan membaca dan berbicara. Materi 

kebahasaan diintegrasikan dengan keterampilan bahasa. Sedangkan  

antarbidang studi merupakan pengintegrasian bahan dari beberapa bidang 

studi. Misalnya; antarabahasa Indonesia dengan matematika atau dengan 

bidang studi lainnya. 

 Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, integratif interbidang studi 

lebih banyak digunakan. Saat mengajarkan kalimat, guru tidak secara 

langsung menyodorkan materi kalimat ke siswa tetapi diawali dengan 

membaca atau yang lainnya. Perpindahannya diatur secara tipis. Bahkan, 

guru yang pandai  mengintegrasikan penyampaian materi dapat 

menyebabkan siswa tidak merasakan perpindahan materi. 

 Integratif sangat diharapkan oleh Kurikulum Bahasa Indonesia 

Berbasis Kompetensi. Pengintegrasiannya diaplikasikan sesuai dengan 

kompetensi dasar yang perlu dimiliki siswa. Materi tidak dipisah-pisahkan. 

Materi ajar justru merupakan kesatuan yang perlu dikemas secara menarik. 

 Metode inregratif  dapat dilaksanakan dalam pembelajaran 

mambaca dengan memberi catatan bacaan. Siswa dapat membuat catatan 

yang diangap penting atau kalimat kunci sebuah bacaan. Dalam melakukan 

kegiatan membaca sekaligus siswa menulis. 

4)  Metode tematik 

 Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran 

diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Yang 

perlu dipahami adalah tema bukanlah tujuan tetapi alat yang digunakan 



  

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tema tersebut harus diolah dan 

disajikan secara kontekstualitas, kontemporer, kongkret, dan konseptual. 

 Tema yang telah ditentukan harus diolah  sesuai dengan 

perkembangan dan lingkungan siswa. Budaya, sosial, dan religiusitas 

mereka menjadi perhatian. Begitu pula isi tema yang disajikan secara 

kontemporer sehingga siswa senang. Apa yang terjadi sekarang di 

lingkungan siswa juga harus terbahas dan terdiskusikan di kelas. 

Kemudian, tema tidak disajikan secara abstrak tetapi diberikan secara 

kongkret. Semua siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan 

logika yang dipunyainya.  Siswa berangkat dari konsep ke analisis atau dari  

analisis ke konsep kebahasaan, penggunaan, dan pemahaman. 

5) Metode konstruktivistik 

 Asumsi sentral metode konstruktivistik adalah belajar itu mnemukan. 

Artinya, meskipun guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka 

melakukan proses mental atau kerja otak atas informasi itu agar informasi 

tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka. Konstuktivistik dimulai dari 

masalah (sering muncul dari siswa sendiri) dan selanjutnya membantu 

siswa menyelesaikan dan menemukan langkah-langkah pemecahan 

masalah tersebut. 

 Metode konstruktivistik didasarkan pada teori belajar kognitif yang 

menekankan pada pembelajaran kooperatif, pembelajaran generatif strategi 

bertanya, inkuiri, atau menemukan dan keterampilan metakognitif lainnya 

(belajar bagaimana seharusnya belajar). 



  

6) Metode kontekstual 

 Pembelajaran kontekstual adalah konsepsi pembelajaran yang 

membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia 

nyata dan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan 

pengetahuan dan terapannya dengan kehidupan sehari-hari sebagai 

anggota keluarga dan masyarakat  (Ardina, 2011). 

f.  Penilaian pembelajaran menulis 

Menulis adalah kegiatan memilih gagasan dan bahasa untuk 

menuangkan gagasan pikiran, hasil kegiaan ini dapat dikategorikan bentuk 

karangan yang bebas. Penilaian terhadap hasil karangan bebas 

mempunyai kelemahan pokok, yaitu rendahnya kadar objektivitaas. Unsur 

subjektivitas penilai pasti berpengaruh dalam menilai karangan jenis ini. 

Sebuah karangan yang dinilai oleh dua orang atau lebih biasanya tidak 

akan sama skornya. Bahkan sebuah karangan dinilai oleh hanya satu orang 

penilai pun jika kondisinya berlaiinan ada kemungkinan berbeda skor yang 

diberikan. Masalah yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita 

mendapatkan atau memilih model teknik penilaian yang memungkinkan 

penilai untuk memperkecil kadar subjektiivitas dirinya. 

  Penilaian yang dilakukan terhadap karangan siswa biasanya bersifat 

holistis, impresif, dan selintas. Jadi, penilaian yang bersifat menyeluruh 

berdasarkan kesan yang diperoleh dari membaca karangan secara selintas. 

Penilaian yang demikian jika dilakukan oleh orang yang ahli dan 

berpengalaman sedikit banyak dapat dipertanggungjawabkan. Namun 

keahlian demikian tidak semua guru memiliknya. 



  

  Penilaian yang bersifat holistis memang diperlukan. Akan tetapi, agar 

guru dapat menilai secara lebih objektif dan memperoleh informasi yang 

lebih rinci tentang kemampuan siswa untuk keperluan diagnostik-edukatif, 

penilai hendaknya disertai dengan penilaian yang bersifat analitis (Zaini, 

2011) Penilaian dengan pendekatan analitis merinci karangan ke dalam 

aspek-aspek atau kategori-kategori tertentu. Perincian kategori dalam 

setiap karangan dapat berbeda-beda variasinya. Kategori-kategori yang 

pokok hendaknya meliputi: 

a. kualitas dan ruang lingkup isi; 

b. organisasi dan penyajian isi 

c. gaya dan bentuk bahasa; 

d. mekanik: tatabahasa, ejaan, tanda baca, kerapihan dan kebersihan 

tulisan. 

4. Konsep tugas resensi  

a. Hakikat resensi  

Secara konseptual, resensi adalah ulasan, penilaian atau 

pembicaraan mengenai suatu karya baik itu buku, film, atau karya yang 

lain. Menurut Samad (2017) bahwa resensi secara bahasa sebagai 

pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah buku yang menilai 

kelebihan atau kekurangan buku tersebut, menarik-tidaknya tema dan 

isi buku, kritikan, dan memberi dorongan kepada khalayak tentang 

perlu tidaknya buku tersebut dibaca dan dimiliki atau dibeli. 

Perbincangan buku tersebut dimuat di surat kabar atau majalah.  



  

Resensi menurut KBBI Daring (2021) adalah pertimbangan atau 

pembicaraan tentang buku; ulasan buku: majalah itu memuat buku-

buku yang baru terbit atau  pendapat atau pertimbangan redaksi 

tentang hasil kesenian, kesusastraan, dan sebagainya. 

 Saryono (2017:56) menjelaskan Pengertian resensi sebagai sebuah 

tulisan berupa esai dan bukan merupakan bagian suatu ulasan yang lebih besar 

mengenai sebuah buku. Isinya adalah laporan, ulasan, dan pertimbangan baik-

buruknya, kuat-lemahnya, bermanfaat-tidaknya , benar-salahnya, argumentatif- 

tidaknya buku tersebut. Sejalan dengan itu, Samad (2017:31) mengemukakan, 

bahwa resensi adalah tinjauan terhadap suatu karya tulis (buku, majalah, dsb.) 

yang memasukkan unsur penilaian baik buruknya oleh penulis.   

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat ditegaskan bahwa resensi 

adalah kegiatan membaca dan memberi pertimbangan/ulasan atau tinjauan 

terhadap suatu karya tulis, baik berupa buku, majalah, dan sebagainya. 

b. Tujuan dan manfaat resensi 

Resensi merupakan alat untuk membantu memahami makna yang 

terkandung dalam suatu karya tulis, (pada umumnya  karya sastra yang 

berbobot) adalah upaya membantu pembaca  memberikan interpretasi 

terhadap suatu karya sastra karena bisa jadi karya tersebut mempunyai 

tingkat kesulitan makna yang tinggi. Hal ini terlihat pada novel-novel 

yang bercorak semiotik, terkadang apa yang tertulis dalam teks novel 

bukan pengertian atau makna yang sebenarnya melainkan teks 

tersebut hanya merupakan simbol yang harus diinterpretasikan oleh 



  

pembaca. Untuk menginterpretasi karya seperti itu, tentu dibutuhkan 

pemahaman yang mendalam melalui pengetahuan dan pengalaman 

masing-masing dengan pendekatan semiotik. Oleh karena itu, dengan 

bantuan  resensi novel, maka orang tidak sulit untuk menentukan 

maknanya. Sebagai contoh, novel Kering karya Iwan Simatupang 

sangat sulit dipahami maknanya jika orang tidak belajar sejarah karena 

isi yang dimaksudkan oleh penulis disimbolkan pada berbagai kejadian 

dalam teks. Dengan bantuan resensi maka hal yang dimaksud dalam 

teks tersebut dapat dipahami. 

Manfaat dari kegiatan resensi bagi seorang penulis resensi tentu 

sangat banyak antara lain dapat membuat seseorang meningkatkan 

kegiatan membaca kritis karena resensi tidak akan pernah jadi  jika 

seorang tidak membaca secara cermat karya tersebut. Selain itu, 

dengan tugas resensi dapat meningkatkan pikiran kritis dan sikap ilmiah 

dengan melakukan mengkritik terhadap suatu karya. Selanjutnya,  

dapat memberi pengalaman batin terhadap karya tersebut baik berupa 

nilai hiburan dan nilai moral yang terkandung  dalam karya tersebut.  

Demikian beberapa tujuan dan manfaat kegiatan resensi, yang pada 

hakikatnya merupakan salah satu kegiatan apresiasi karya sastra. 

Selain itu, resensi bertujuan untuk (1)  Membantu pembaca (publik) 

yang belum berkesempatan membaca buku yang dimaksud (karena 

buku yang diresensi biasanya buku baru) atau membantu mereka yang 

memang tidak punya waktu membaca buku sedikitpun. Dengan adanya 



  

resensi, pembaca bisa mengetahui gambaran dan penilaian umum 

terhadap buku tertentu. Setidaknya, dalam level praktis keseharian, 

bisa dijadikan bahan obrolan yang bermanfaat dari pada menggosip 

yang tidak jelas juntrungnya. (2) Mengetahui kelemahan dan kelebihan 

buku yang diresensi. Dengan begitu, pembaca bisa belajar bagaimana 

semestinya membuat buku yang baik itu. Memang, peresensi bisa saja 

sangat subjektif dalam menilai buku. Namun,  bagaimanapun juga tetap 

akan punya manfaat (terutama kalau dipublikasikan di media cetak, 

karena telah melewati seleksi redaktur). Lewat buku yang diresensi 

itulah peresensi belajar melakukan kritik dan koreksi terhadap sebuah 

buku. Disisi lain, seorang pembaca juga akan melakukan pembelajaran 

yang sama. Pembaca bisa tahu dan secara tak sadar akan 

menggumam pelan “Oooo buku ini begini…. begitu” setelah membaca 

karya resensi.  (3). Mengetahui latarbelakang dan alasan buku tersebut 

diterbitkan. Sisi Undercovernya. Kalaupun tidak bisa mendapkan 

informasi yang demikian, peresensi tetap bisa mengacu pada halaman 

pengantar atau prolog yang terdapat dalam sebuah buku. Kalau tidak, 

informasi dari pemberitaan media tak jadi soal. (4) Mengetahui 

perbandingan buku yang telah dihasilkan penulis yang sama atau buku-

buku karya penulis lain yang sejenis. Peresensi yang punya “jam 

terbang” tinggi, biasanya tidak melulu mengulas isi buku apa adanya. 

Biasanya, mereka juga menghadirkan karya-karya sebelumnya yang 

telah ditulis oleh pengarang buku tersebut atau buku-buku karya 



  

penulis lain yang sejenis. Hal ini tentu akan lebih memperkaya 

wawasan pembaca nantinya.(5) Bagi penulis buku yang diresensi, 

informasi atas buku yang diulas bisa sebagai masukan berharga bagi 

proses kreatif kepenulisan selanjutnya. Karena tak jarang peresensi 

memberikan kritik yang tajam baik itu dari segi cara dan gaya 

kepenulisan maupun isi dan substansi bukunya. Sedangkan, bagi 

penerbit bisa dijadikan wahana koreksi karena biasanya peresensi juga 

menyoroti soal font (jenis huruf) mutu cetakan dsb (Wahyudi, 2013).  

Selain  hal di atas, secara praktis,kegaitan resensi bermanfaat bagi 

penulisanya sebagai bagian dari melatih kemampuan menulis. 

Kebiasaan menuliskan aspek-aspek dalam resensi merupakan latihan 

yang baik dalam menulis secara umum, selain menulis inti yang 

dikemukakan dalam buku yang diresensi dan mengembangkan 

gagasan baru dalam penangkapan makna dalam buku.   

c. Dasar resensi  

 Untuk memberi penilaian yang objektif terhadap sebuah karya 

maka peresensi harus memperhatikan dua faktor, yaitu:  

1. Penulis harus memahami sepenuhnya tujuan pengarang. 

Untuk mengetahui tujuan pengarang dapat dilihat pada kata pengantar 

atau bagian pendahuluan buku tersebut. Peresensi harus 

mengemukakan hal tersebut. Peresensi harus melihat dengan benar 

hubungan antara isi buku dengan tujuan yang dipaparkan dalam buku 



  

tersebut. Dengan demikian, maka peresensi dapat menyampaikan 

sesuatu kepada pembaca dengan objektif.  

2. Harus menyadari maksud membuat resensi 

Resensi harus dibuat dengan mempertimbangkan  tingkat kualitas 

pembacanya. Untuk itu, peresensi harus menganalisis tingkat 

pengetahuan pembacanya mengetahui pokok persoalan yang dibahas, 

termasuk selera, tingkat pendidikan, dan sebaginya.  Jelasnya, seorang 

peresensi harus memperhatikan kewajibannya, yaitu kewajiban 

terhadap pembacanya dan bagaimana penilaiannya terhadap karya itu. 

d. Sasaran resensi 

Kusmana (2014) mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang 

harus dicapai dalam meresensi,  yaitu  latar belakang,  macam dan 

jenis buku, dan  keunggulan buku.  Berikut diuraikan secara ringkas 

ketiga hal tersebut.  

1). Latar belakang 

 Latar belakang sebuah resensi dapat dimulai dengan 

mengemukakan tema dari karangan itu. Apa yang ingin disampaikan 

oleh pengarang dalam karya itu dapat dikuatkan dengan 

mendeskripsikan mengenai isi buku itu. Dapat pula dengan 

mengemukakan ringkasan karya tersebut sehingga para pembaca yang 

belum tahu dapat memperoleh gambaran mengenai isi buku itu. 

Gambaran itulah yang menjadi landasan penilaianny a. 



  

Selain itu, dapat pula dideskripsikan mengenai berbagai hal yang 

berkaitan dengan  buku itu seperti penerbit, waktu terbit, jumlah 

halaman,  pengarang  dan berbagai unsurnya seperti: ketenarannya, 

buku yang ditulis lainnya yang senada, jabatannya, atau latar belakang 

mengapa karya itu ditulis. 

2)  Macam atau jenis buku 

 Jenis buku yang diresensi  perlu dipertimbangkan. Hal ini 

didasarkan pada kenyataan bahwa setiap individu atau kelompok 

mempunyai selera  yang tidak sama. Ada yang menyukai fiksi, tetapi 

ada pula yang menyukai nonfiksi atau ada yang menyukai keduanya. 

Demikian halnya dengan jenis disiplin ilmu buku tersebut diminati 

secara berbeda. Oleh karena itu, peresensi harus memperhatikan 

kebutuhan itu. Peresensi harus mampu menunjukkan termasuk jenis 

mana buku yang diresensi itu.  Jika mungkin, peresensi harus mampu 

membuat ke semua sisi sehingga selera apapun pembacanya tetap 

tertarik untuk membaca buku tersebut. 

3) Keunggulan buku 

 Daya tarik sebuah resensi juga terletak pada sejauhmana penulis 

resensi dapat mengemukakan hal menarik dari buku atau karya itu.  

Selain itu, buku yang sama jenisnya dapat dikemukakan perbedaannya 

yang mendasar. Mengenai keunggulan buku, peresensi harus 

memperhatikan masalah organisasinya.  Selanjutnya, peresensi 



  

mempersoalkan  isinya. Hal ini dapat pula dilihat keunggulan 

pengarangnya membedakan dirinya dengan orang lain dalam 

mengemukakan isi buku yang dibahas.   

Hal yang penting pula dikemukakan dalam resensi  adalah 

bahasa yang digunakan oleh pengarangnya.  Isi yang baik jika tidak 

disampaikan dengan bahasa yang baik dan cermat tentu juga tidak 

membuat karya itu berbobot. Oleh karena itu, bahasa sangat 

menentukan  keunggulan karya itu. Tinjauan bahasa tentu  sangat 

berkaitan dengan jenis buku tersebut dan sasaran pembacanya.  

Seorang peresensi  harus pula berusaha  dengan tepat 

menunjukkan keunggulan karya itu dengan memberi kutipan yang 

menunjukkan pertalian antara bagian-bagiannya. Sebuah buku harus 

dinilai secara keseluruhan, segala kelebihan dan kekurangannya. Oleh 

karena itu, peresensi harus mampu menunjukkan kepada pembaca 

bahwa penilaian yang dilakukannya  jujur dan objektif. 

4)  Nilai buku 

Dari empat sasaran penilaian yang telah dikemukakan di atas,  tidak 

dapat diterapkan secara mekanis. Akan tetapi, dapat dilakukan dengan  

fleksibel dengan  porsi yang berbeda dan urutan yang tidak terikat. Nilai 

sebuah karya baru tentu akan lebih jelas bila dibanding dengan karya-

karya lainnya, baik dari pengarang yang sama maupun pengarang 

lainnya. Singkatnya, ada banyak variasi dasar bagi resensi dengan 



  

menerapkan keempat hal di atas. Yang jelas, seorang peresensi harus 

tetap mengingat tujuannya, mengemukakan pendapat dengan jelas, 

dan selektif.  

e. Tahapan resensi buku   

  Secara sedrhana ntuk bisa meresensi buku, sebenarnya tidak 

sesulit yang dibayangkan sebagian orang. Ada beberapa langkah yang 

bisa dilakukan siapa saja yang akan membuat resensi buku  antara lain 

menurut Samad (1998) sebagai berikut:  

1) Tahap persiapan 

pada tahapan ini dilakukan (1)  Memilih jenis buku. Tentu setiap orang 

mempunyai hobi dan minat tertentu pada sebuah buku. Pada proses 

pemilihan ini akan lebih baik kalau kita fokus untuk meresensi buku-buku 

tertentu yang menjadi minat atau sesuai dengan latarbelakang pendidikan 

kita. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa seseorang tidak mungkin 

menguasai berbagai macam bidang sekaligus. Ini terkait dengan ” otoritas 

ilmiah”. Tidak berarti membatasi atau melarang-larang orang untuk 

meresensi buku. Tapi, hanya soal siapa berbicara apa. Seorang guru 

tentu lebih paham bagaimana cara mengajar siswa dibandingkan seorang 

tukang sayur. (2)  Usahakan buku baru. Ini jika karya resensi akan 

dipublikasikan di media cetak. Buku-buku yang sudah lama tentu kecil 

kemungkinan akan termuat karena dinilai sudah basi dengan asumsi 

sudah banyak yang membacanya. Sehingga tidak mengundang rasa 

penasaran. Untuk buku-buku lama (yang diniatkan hanya sekedar untuk 



  

berbagi ilmu, bukan untuk mendapatkan honor) tetap bisa diresensi dan 

dipublikasikan misalnya lewat blog (jurnal personal).(3) Membuat anatomi 

buku. Yaitu informasi awal mengenai buku yang akan diresensi.  

2) Tahap pengerjaan 

  Pada taap ini dilakukan (1). Membaca dengan detail dan mencatat 

hal-hal penting. Ini yang membedakan antara pembaca biasa dan 

peresensi buku. Bagi pembaca biasa, membaca bisa sambil lalu dan 

boleh menghentikan kapan saja. Bagi seorang peresensi, mesti membaca 

buku sampai tuntas agar bisa mendapatkan informasi buku secara 

menyeluruh. Begitu juga mencatat kutipan dan pemikiran yang dirasa 

penting yang terdapat dalam buku tersebut. (2) Setelah membaca, mulai 

menuliskan karya resensi buku yang dimaksud. Dalam karya resensi 

tersebut, setidaknya mengandung beberapa hal; 

a) Informasi (anatomi) awal buku (seperti format diatas). 

b) Tentukan judul yang menarik dan “provokatif”. 

c) Membuat ulasan singkat buku. Ringkasan garis besar isi buku. 

d) Memberikan penilaian buku. (substansi isinya maupun cover dan 

cetakan fisiknya) atau membandingkan dengan buku lain. Inilah 

sesungguhnya fungsi utama seorang peresensi yaitu sebagai kritikus 

sehingga bisa membantu publik menilai sebuah buku. 

e) Menonjolkan sisi yang beda atas buku yang diresensi dengan buku 

lainnya. 

f) Mengulas manfaat buku tersebut bagi pembaca. 



  

g) Mengkoreksi karya resensi. Editing kelengkapan karya, EYD dan 

sistematika jalan pikiran resensi yang telah dihasilkan. Yang terpenting 

tentu bukan isi buku itu apa, tapi apa sikap dan penilaian peresensi 

terhadap buku tersebut. 

3) Tahap publikasi 

 Pada tahap ini dilakukan: (1). Karya disesuaikan dengan ruang 

media yang akan kita kirimi resensi. Setiap media berbeda-beda panjang 

dan pendeknya. Mengikuti syarat jumlah halaman dari media yang 

bersangkutan adalah sebuah langkah yang aman bagi peresensi. (2) 

Menyertakan cover halaman depan buku (3) Mengirimkan karya sesuai 

dengan jenis buku-buku yang resensinya telah diterbitkan sebelumnya. 

Peresensi perlu menengok dan memahami buku jenis apa yang sering 

dimuat pada sebuah media tertentu. Hal ini untuk menghindari penolakan 

karya kita oleh redaktur. Hal ini khusu untuk resensi untuk publikasi.  

Demikian ulasan sekilas mengenai teknik sederhana meresensi 

buku. Pada intinya, persoalan meresensi buku adalah soal berbagi (ilmu). 

Setelah membaca buku, biasanya kita bahagia karena memperoleh 

wawasan baru. Dengan begitu urusan meresensi buku juga bisa berarti 

kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain. 

f. Unsur penting dalam resensi 

Dalam membuat resensi ada beberapa unsur penting yang perlu 

dikemukakan  atau diulas yaitu sebagai  berikut (1). Identitas buku, berisi  judul, 

pengarang, penerbit, jumlah halaman, dan karakteristik lainnya.(2) Ulasan isi 



  

yang berisi ulasan jalan  cerita novel secara ringkas (3) Ulasan pertimbangan 

baik-buruk/keistimewaan  novel tersebut berdasarkan pertimbangan berbagai 

aspek, seperti ungkapan bahasanya,    tema, jalan cerita, karakter dan berbagai 

unsur nya. (4) Nilai kritis berisi ulasan tentang pesan yang esensi yang ingin 

disampaikan dalam buku tersebut.(5) Bahasa penyampaian resensi harus tetap 

memperhatikan kaidah kebahasaan yang baik dan benar.  

5.  Strategi kegiatan tugas resensi   

Sebagaimana telah disingggung dalam di atas terdahulu bahwa  

apresiasi secara langsung dengan karya sastra sangat jarang 

dilaksanakan karena persoalan sistem yang tidak mendukung. Namun, 

pada prinsipnya dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum bahasa 

dan sastra Indonesia terdapat berbagai aspek yang  berkaitan dengan 

resensi. Hal ini mungkin jarang dilakukan karena tidak ada waktu untuk 

menuntaskannya.  Kegiatan pembelajaran sastra di sekolah, khususnya 

di SD yang berkaitan  aspek resensi, seperti: membaca cerita atau 

drama dan mendiskusikan hal menarik, membaca cerita pendek  dan 

membicarakan isinya, membicarakan isi  karya sastra,  membicarakan 

novel dalam kaitannnya dengan kehidupan sehari-hari, membicarakan 

hal menarik dari karya sastra, mencatat bagian yang berkesan dalam 

sebuah novel, dsb.  Kegiatan pembelajaran seperti di atas dapat 

dilakukan dengan memasukkan unsur resensi, seperti: pertimbangan 

baik buruk, nilai kritis, menarik-tidaknya.  



  

Kegiatan pertama yang harus dilakukan dalam kegiatan ini adalah 

menyiapkan sejumlah judul buku yang bermutu sesuai tingkat kematangan atau 

pekembangan siswa, baik fiksi maupun nonfiksi. Jumlah buku sebaiknya sesuai 

dengan jumlah siswa atau jika judul tersebut kurang dapat diambil 

seperduanya.Tentu saja buku di perpustakaan harus dimanfaatkan.   

Setelah siswa mendapatkan   buku   yang telah ditentukan   siswa  

ditugasi untuk membaca di luar jam pelajaran baik di rumah, di sekolah, atau di 

mana saja. Dalam pemberian tugas bacaan ini siswa dirangsang sedemikian 

rupa sehingga tidak ada yang merasa terbebani oleh kegiatan membaca. Seperti 

yang dikemukakan terdahulu harus dilakukan semenarik mungkin.     

Kegiatan membaca siswa dilakukan di luar jam pelajaran sekitar satu 

minggu  atau diperkirakan bahwa buku yang dibaca siswa rata-rata tuntas dalam 

waktu tersebut (tergantung pertimbangan guru). Pada waktu siswa membaca, ia 

diwajibkan   mengisi buku catatan resensi yang telah disediakan. Buku  resensi 

tersebut berisi hal-hal yang penting diketahui dalam kegiatan membaca,  yang 

berisi  hal pokok seperti: 

1. Judul :  diisi sesuai dengan judul buku yang dibaca 

2. Pengarang      :  diisi nama pengarang buku tersebut 

3. Tebal              :  diisi sesuai dengan jumlah halaman buku 

4. Waktu  baca    :  diisi berdasarkan perkiraan lama waktu yang 

digunakan untuk membaca buku itu, yang 

dinyatakan dengan jam. Misalnya buku dibaca 

selama 4 hari, setiap hari 3 kalibaca berkisar 0,75 



  

jam. Maka jumlah jam yang digunakan untuk 

membaca yaitu 3 x 0,75x 4 = 9 jam. 

5. Resensi            :  diisi dengan jalan cerita atau ringkasan isi  buku 

dengan memasukkan penilaian, ulasan, dan 

pendapat si pembaca. 

6. Kata-kata sulit :   diisi dengan kata-kata sulit yang ditemukan dalam 

      bacaan dan artinya setelah membuka kamus. 

 Pada waktu siswa membaca buku selama waktu yang ditentukan, 

guru tetap harus melakukan kontrol terhadap kegiatan tersebut. Kegiatan 

ini bertujuan agar siswa selalu mengingat tugas bacanya. Kontrol yang 

dimaksud adalah upaya mengingatkan, menanyakan, atau memotivasi 

kegiatan baca siswa. Seperti pada waktu hendak keluar istirahat dapat 

diingatkan agar novel tetap dibawa, atau pada waktu akan pulang dapat 

dingatkan tentang tugasnya.  Atau dapat juga dibuat kontrol melalui 

bantuan orang tua dengan menambahkan kolom kontrol orang tua pada 

kartu baca siswa. Kegiatan kontrol ini dilakukan berdasarkan strategi guru. 

Yang jelas, bertujuan untuk mengontrol agar kegiatan baca berjalan 

dengan baik. Selain itu, setiap upacara bendera, diingatkan untuk 

mengaktifkan tugas bacanya. 

Setelah kegiatan membaca selesai sesuai waktu yang disediakan, 

selanjutnya buku yang dibaca dan buku resensi dikumpul. Waktu 

pengumpulan harus disesuaikan dengan jadwal pelajaran Bahasa 

Indonesia, lebih tepat lagi pada unit keterampilan membaca. Hal ini 



  

dimaksudkan agar proses pelaporan dan penilaian berlangsung sejalan 

dengan program kurikuler kelas tersebut. 

Untuk melatih apresiasi, sikap ilmiah, serta mempertebal rasa tanggung 

jawab siswa dilakukan kegiatan presentasi terhadap hasil resensi di depan kelas, 

yang menyangkut masalah sinopsis dan penilaian terhadap bacaan tersebut. 

Jadi, siswa diberi tugas secara bergiliran berdasarkan pengaturan guru atas 

kesepakatan siswa. Misalnya absen, tempat duduk dan sebagainya. Siswa yang 

ditugasi disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Misalnya cukup  tiga orang 

siswa satu kali pertemuan. Yang penting pembelajaran harus tuntas. Dalam hal 

jumlah siswa yang melakukan presentasi tugas bacanya, bisa saja hanya satu 

orang. Karena prinsip tugas resensi dalam kegiatan ini juga sebagai upaya 

menumbuhkan minat baca secara kontinyu. Artinya, kegiatan baca dan kegiatan 

presentasi berlanjut terus menerus, sehingga siswa pasti semua mendapat 

giliran pada kesempatan yang akan datang. 

Adapun tatacara pelaksanaan presentasi, yaitu siswa yang 

ditunjuk sebagai presenter dipandu oleh seorang moderator dan seorang 

sekretaris. Moderator dan sekretaris ini juga dipilih berdasarkan prosedur 

yang disepakati seperti di atas. 

Pertama, presenter memperkenalkan buku yang dibaca mulai dari 

judul, pengarang dan seterusnya. Lalu mengulas/menceritakan secara 

ringkas isi buku tersebut dan diikuti oleh pandangan-pandangannya 

sendiri, dan akhirnya pada penilaiannya terhadap buku itu, baik 

kekurangan maupun kelebihannya. Setelah presenter menjelaskan 

sesuai dengan waktu yang diberikan, moderator mempersilahkan 



  

kepada para siswa yang lain untuk menanggapi, menanyakan, atau 

mengomentari uraian presenter. Setiap pertanyaan ditulis oleh 

sekretaris dalam sebuah buku khusus yang sudah disiapkan untuk 

dipakai terus-menerus. Pertanyaan-pertanyaan dari siswa lain dijawab 

atau disanggah oleh presenter sebagai balikan. Guru dapat meluruskan 

hal-hal yang menyimpang, atau memberi motivasi juga sebagai penilai. 

Guru juga harus mempunyai buku khusus untuk pencatatan kegiatan 

presentasi secara kontinyu. Yang berisi lembar pengamatan terhadap 

para presenter, moderator, sekretaris, dan peserta lainnya. Lembar 

pengamatan tersebut juga berfungsi sebagai alat penilaian yang 

menyangkut hal yang berkenaan dengan tugas masing-masing peserta 

seperti berikut: 

1. Presenter :    Kemampuan mengulas, kemampuan 

mempertahankan pendapat, kemampuan mengemukakan ide, sikap 

terhadap orang lain. 

2. Moderator :    Kemampuan memimpin diskusi, kemampuan memahami 

masalah. 

3.  Sekretaris :   Kemampuan menangkap pertanyaan, kemampuan 

merangkum   hasil diskusi. 

4. Peserta :  Kemampuan bertanya dan sikap bertanya. 



  

Kemampuan-kemampuan tersebut di atas dapat dikembang-kan sesuai dengan 

situasi dan kreativitas guru, dan dapat dibuat sedemikian rupa sehingga lebih 

praktis seperti daftar isian. 

Adapun cara menilai adalah disesuaikan dengan kemampuan yang 

dimiliki. Hasil penilaian dapat berupa angka-angka dalam  skala 10 – 100. 

Setelah terisi semua maka skor dijumlahkan dan ditotal. Nilai yang didapat 

diumumkan pada akhir diskusi. 

Catatan hasil presentasi ini disimpan dengan baik-baik dan sebaiknya 

diumumkan presenter terbaik setiap kelas.  Dan hasil resensi yang paling baik 

juga diumumkan. Kemudian, buku resensi tersebut disimpan dan selanjutnya 

resensi terbaik kelas dikumpulkan di kantor untuk dinilai yang terbaik antarkelas 

dan diumumkan setiap bulan. 

Untuk merangsang motivasi membaca siswa, setiap presenter, 

moderator, sekretaris, dan penanya terbaik setiap bulan diberikan hadiah yang 

berkaitan dengan aktivitas membaca, misalnya buku bacaan. Demikian pula 

resensi terbaik dalam tingkat sekolah diberi hadiah yang lebih menarik, yang 

berkaitan dengan membaca.  Hasil resensi dimuat pada majalah dinding sekolah. 

Dengan demikian, maka siswa akan termotivasi untuk terus 

meningkatkan aktivitas baca dan hal-hal yang berkaitan dengan tugas baca 

mereka. Penilaian lain yang berkaitan dengan kegiatan presentasi dan hasil 

tugas baca diinventaris dengan baik oleh guru, untuk dijadikan nilai kurikuler, 

kokurikuler, dan ekstra kurikuler berdasarkan klasifikasi kegiatan-nya. Dan nilai-

nilai tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar nilai siswa. Yang pada akhirnya 

juga merupakan penunjang kegiatan belajar mengajar  yang pokok. 



  

Demikian seterusnya dilakukan secara kontinyu. Dapat dilakukan 

pertukaran buku  yang telah dibaca siswa dipertukarkan dengan cara bergeser, 

misalnya buku A yang dibaca oleh si A pindah ke si B, buku yang telah dibaca 

oleh si B pindah ke si C dan seterusnya, buku tersebut beredar hingga di dalam 

kelas yang terdiri 30 siswa misalnya, telah membaca 30 buah buku dalam waktu 

yang dijadwalkan seperti terdahulu. Jika ketiga puluh siswa telah membaca 30 

buah tersebut maka dipertukarkan lagi dengan buku yang dibaca kelas lain. 

Demikian seterusnya, sehingga berapa jumlah siswa sekolah yang dapat diberi 

tugas membaca  dapat dibaca oleh setiap siswa sejumlah tersebut dalam waktu 

tertentu.   Dapat pula memilih buku lainnya sesuai kondisi buku di perpustakaan. 

Selain itu, secara kontinyu dilakukan  pemberian rangsangan berupa 

reward, buku baru yaitu setiap minggu guru menentukan resensi terbaik pada 

setiap kelas sebagai hasil seleksi guru bahasa Indonesia yang diumumkan pada 

kegiatan upacara bendera sebagai bentuk reward.   

B. Kajian  Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sudah 

banyak diteliti. Hasil penelitian Arisma (2012) menunjukan bahwa 

penerapan program jam baca mampu meningkatkan minat dan 

kemampuan membaca siswa SMP Negeri 01 Pati. Adanya peningkatan 

hasil minat dan kemampuan membaca pada siswa SMP Negeri 01 Pati. 

Hal senada juga diungkapkan oleh   Rahma (2012) menunjukkan bahwa 

terjadi ketidakberhasilan program peningkatan minat baca anak 

dikarenakan oleh kegiatan promosi yang belum maksimal. Baik 



  

mempromosikan ruang baca anak beserta koleksi, fasilitas, layanan 

maupun mempromosikan program-program yang ada di dalamnya. 

Penelitian berkaitan dengan  minat menulis Abdullah (2010) 

mengemukakan hasil penelitiannya bahwa minat menulis anak akan 

meningkat jika tugas menulis dilakukan dengan menyediakan wadah 

untuk menampung tulisan seperti majalah dinding, bulletin dan 

sebagainya di SMP  Negeri 12 Tegal. Hal senada dikemukakan oleh 

Muhafid (2000) bahwa minat baca siswa SMP  Negeri 3 Malang 

mengalami peningkatan dengan tugas  terstruktur di rumah.  

Dari beberapa hasil penelitian tersebut di atas, secara umum memiliki 

relevansi dengan masalah dalam peneliian ini. Namun, terdapat beberapa 

perbedaan mendasar terutama  bahwa penelitian tersebut memiliki karakteristik 

berbeda subtansi uji coba dalam bentuk tugas resensi. Selain itu sasaran 

umumnya siswa SMP sedangkan dalam penelitian ini sasarannya siswa SD. 

Demikian halnya mengenai variabelnya, umumnya berkaitan dengan minat 

membaca dan menulis sedangkan pada penelitian ini berkaitan dengan 

kemampuan membaca dan menulis. 

C.  Kerangka  Pikir 

Landasan pemikiran penelitian ini adalah fakta mengenai 

rendahnya kemampuan membaca dan menulis siswa, termasuk di SD. 

Upaya yang sudah dilakukan cukup banyak. Namun, belum banyak yang 

efektif. Olehnya, perlu strategi yang bisa mengembangkan kemampuan 

membaca dan menulis sebagai sebuah kondisi yang dirancang secara 



  

berkesinambungan. Upaya yang dianggap strategis adalah menerjunkan 

langsung siswa dalam kegiatan membaca secara bermakna dan menulis 

di kelas. Wujud nyata dari kegiatan ini adalah  tugas baca yang dibangun 

secara terus menerus sebagai bagian dari pembelajaran di kelas dengan 

tugas pokok membuat resensi sebagai sebuah kegiatan literasi.  Hal ini 

harus dimulai dengan mengecek atau mengukur kondisi awal kemampuan 

membaca dan menulis siswa, lalu menerapkan kegiatan tugas resensi, 

setelah itu, diuji ulang kemampuan membaca dan menulisnya, maka 

terlihat temuan peningkatan kemampuan membaca dan menulis sebagai 

pengaruh dari penerapan kegiatan tugas resensi tersebut. Tentu saja hal 

ini membutkan uji coba untuk membuktikannya, Untuk lebih jelasnya 

digambarkan pada bagan berikut. 
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D. Hipotesis 

Sebagai pengarah penelitian ini dikemukakan hipotesis penelitian dan 

kriterianya sebagai berikut. 

1. Hipotesis 1 Kegiatan  tugas resensi   berpengaruh secara 

signifikan terhadap  peningkatan kemampuan 

membaca  siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten 

Mamasa  

2. Hipotesis 2 Kegiatan  tugas resensi   berpengaruh secara 

signifikan terhadap  peningkatan kemampuan menulis 

siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa. 

3. Kriteria 1 dan 2 Kegiatan tugas resensi   dinyatakan berpengarugh 

signifikan terhadap peningkatan minat baca dan 

menulis  siswa SDN 008 Rantetanete apabila secara 

signifikan terjadi peningkatan/perbedaan rata-rata  nilai  

tingkat kemampuan membaca dan menulis sebelum 

dan sesudah pelaksanaan kegiatan tugas resensi pada 

taraf signifikanis 95%. (0,05) 



  

 BAB III  

METODE PENELITIAN 

A.  Desain dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini didesain sebagai penelitian kuantitatif, yang berupaya  

mengujicobakan  kegiatan tugas resensi  dalam meningkatkan kemampuan 

membaca dan menulis siswa di sekolah dasar.   Dalam melaksanakan 

penelitian ini, dilakukan dalam beberapa tahap.  Tahap pertama adalah studi  

pendahuluan, yaitu merumuskan masalah yang berhubungan dengan judul 

yang telah disetujui oleh ketua jurusan dan penasihat  akademik. 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, disusunlah proposal penelitian 

yang berisi rumusan inti sebagai landasan dalam melaksanakan penelitian. 

Penelitian eksprimen ini dilakukan hanya pada beberapa kelas 

eksprimen. Sebelum diberikan tugas tersebut terlebih dahulu diuji 

kemampaun membaca dan menulis  bagi siswa sampel. Setelah itu  kelas 

eksprimen diberikan kegiatan tugas resensi selama beberapa bulan. Setelah 

diberikan tugas  kegiatan tugas resensi tersebut  siswa sampel diuji kembali 

mengenai kemampaun membaca dan menulis yamg setara dengan ujian 

membaca dan menulis sebelumnya.    

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten 

Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.  Adapun waktu penelitian dilakukan antara 

bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun 2022.  

 

 



  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Yang menjadi populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh siswa  

SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa tahun pelajaran 2021/2022. 

Populasi  tersebut berjumlah 156 orang. Untuk lebih jelasnya keadaan 

populasi dapat dilihat pada tabel  berikut ini. 

Tabel 1.  Keadaan populasi 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah  Ket. 

1 I 14 12 26   

2 II 11 13 25 

3 III 10 16 26 

4 IV 16 11 27 

5 V 15 11 26 

6. VI 14 13 27 

  80 76 155   

Sumber: Absen Umum   SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa 

2. Sampel 

Karena populasi dalam penelitian ini jumlahnya besar dan karakteristik 

penelitian sebagai penelitian eksperimen, maka dalam penelitian hanya 

mengambil sampel kelas IV sampai dengan kelas VI. Hal ini dilakukan karena 

karakteristik materi penelitian mengharuskan siswa melakukan resensi masih 

tidak dimungkinkan secara signifikan bagi siswa kelas awal. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:  



  

Tabel 2.  Keadaan sampel 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah  Ket. 

1 IV 16 11 27  

2 V 15 11 26 

3 VI 14 13 27 

 45 35 80   

D. Metode Pengumpulan Data 

1.  Jenis  data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitaif berupa angka-

angka skala. Data tersebut berupa hasil belajar membaca dan menulis  siswa 

sebelum dan sesudah tugas resensi . 

2. Sumber data    

Data dalam penelitian ini bersumber dari  murid kelas IV, V, dan VI 

SDN 008 Rantetanete, Mamasa  tahun pelajaran 2021/2022 yang diperoleh 

dari hasil tes membaca dan menulis. 

3.  Teknik pengumpulan data  

Teknis  pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

tes membaca dan nenulis atau unjuk kerja. Teknik  tersebut berupa tes 

membuat memahami bahan bacaan untuk kemampuan membaca dan tes 

membuat karangan singkat berdasarkan topik tertentu untuk kemampuan 

menulis. Adapun prosedur pegumpulan data adalah (a) tes membaca dan 



  

menulis siswa sampel (b) pemberian tugas resensi bagi siswa sampel  (c) 

siswa sampel tersebut diberi tes tes membaca dan menulis.   

E. Definisi Operasional Variabel 

Untuk memperjelas pemahaman dan menghindari salah 

penafsiran  dalam penulisan ini maka dikemukakan definisi 

operasional variabel sebagai berikut.   

1. Kegiatan tugas resensi  yang dimaksud pada hakikatnya adalah 

program kegiatan membaca yang terorganisir secara baik  menjadi 

bagian pembelajaran yang tidak terpisahkan dan diwajibkan kepada 

setiap siswa dengan tugas pokok membuat resensi. Resensi yang 

dimaksud adalah membaca dan membuat pertimbangan, 

pembicaraan, atau ulasan terhadap suatu buku  atau bacaan  

lainnya.    

2. Kemampuan membaca adalah skor kemampuan membaca 

pemahaman siswa berdasarkan tes kemampuan membaca yang 

diberikan sebelum dan sesudah tugas resensi. Adapun indikator 

kemampuan membaca adalah siswa dapat menjawab pertanyaan isi 

bacaan, tema,latar alur, kesimpulan,makna kosakata, kalimat utama, 

dan membuat ringkasan. 

3. Kemampuan menulis adalah skor kemampuan mengarang  

berdasarkan topik tersentu membaca yanmg diberikan sebelum dan 

sesudat tugas resensi dengan indikator : Kemenarikan ide/Isi,  

Penyajian/pemaparan, Sistematika dan kerapihan tulisan,  



  

Bahasa  (Pilihan kata, Kalimat efektif,Paragraf, Ejaan dan tanda 

baca) .   

F. Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui pengaruh kegiatan tugas resensi  terhadap 

peningkatan kemampuan membaca dan menulis tentu saja harus diujicobakan 

dalam penerapan  di kelas. Uji coba yang dilakukan  terhadap strategi ini 

yaitu, membandingkan kemampuan menulis siswa sebelum dan sesudah  

tugas resensi dilakukan.  Hasil yang diperoleh sebelum dan sesudah 

kegiatan  dibandingkan dangan menggunakan perhitungan statistik 

inferensial dengan perbedaan dua rata-rata menggunakan analisis  uji „t‟ 

dengan bantuan  aplikasi komputer MS Excel-statistica. 

 



  

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Bab ini menguraikan hasil penelitian dengan memaparkan bukti empiris 

yang diperoleh dari hasil uji coba yang telah dilakukan. Pemaparan ini  merujuk 

pada rumusan masalah dan hipotesis yang telah dikemukakan pada bab I dan 

bab II.  

Untuk mengungkap masalah tersebut, maka data dalam penelitian ini 

dianalisis sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan  pada bab III, dengan 

terlebih dahulu mengemukakan kembali hipotesis bandingan,  yaitu hipotesis nol 

(Ho) sebagai berikut. (1) Hipotesis nol:  Kegiatan  tugas resensi   tidak 

berpengaruh  terhadap  peningkatan kemampuan membaca  siswa SDN 008 

Rantetanete Kabupaten Mamasa.  (2) Hipotesis nol:  Kegiatan  tugas resensi   

tidak berpengaruh  terhadap  peningkatan kemampuan menulis siswa SDN 008 

Rantetanete Kabupaten Mamasa. 

  Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan  hasil 

kemampuan membaca dan menulis sebelum dan sesudah penerapan tugas 

resensi  menggunakan teknik analisis  Uji-t  dengan taraf kepercayaan 95%.   

Data yang dianalisis adalah  hasil  kemampuan membaca dan 

menulis sebelum dan sesudah penerapan tugas resensi  siswa. Hasil 

analisis data tersebut terbagi dalam beberapa macam, yaitu; (1)  nilai 

kemampuan  membaca sebelum dan sesudah penerapan tugas resensi  

dan kemampuan  menulis sebelum dan sesudah penerapan tugas 

resensi   (2) data perbandingan atau hasil Uji-T dari kedua data  

tersebut, dan (3) serta pengujian hipotesis.   

 



  

1. Tingkat kemampuan membaca siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten 
Mamasa` sebelum  penerapan trugas resensi  

 

Data tingkat kemampuan membaca siswa SDN 008 Rantetanete 

Kabupaten Mamasa sebelum  penerapan tugas resensi   dapat dilihat pada 

ringkasan nilai konversi 1-100 dari skor mentah dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3  Statistik nilai  kemampuan membaca siswa SDN 008 Rantetanete 

Kabupaten Mamasa sebelum penerapan tugas resensi  

 

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa nilai  rata-rata kemampuan membaca  

siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa sebelum penerapan tugas 

resensi  dengan subjek/responden penelitian 80 orang siswa sebesar 65,34. Nilai  

yang dicapai responden tersebar dengan nilai  tertinggi 78 dan nilai  terendah 

54,5 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 

Statistik Nilai Statistik 

Subjek 80 

Nilai  Ideal 100 

Nilai  Tertinggi 78 

Nilai  Terendah 54,5 

Nilai  Rata-rata 65,34 



  

71 – 85 Tinggi  

86 – 100 Sangat tinggi  

Berdasarkan kategorisasi di atas, maka dinyatakan bahwa nilai 

kemampuan membaca    siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa  

sebelum  penerapan tugas resensi  berada pada kategori sedang.  

2. Tingkat kemampuan membaca   siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten 
Mamasa sesudah penerapan tugas resensi  

Data tingkat kemampuan membaca   siswa SDN 008 Rantetanete 

Kabupaten Mamasa sesudah penerapan tugas resensi   dapat dilihat pada 

ringkasan nilai konversi 1-100 dari skor mentah dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.  Statistik nilai  kemampuan membaca siswa SDN 008 Rantetanete 

Kabupaten Mamasa sesudah penerapan tugas resensi 

 

Tabel 4  di atas, menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan 

membaca  siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa sesudah 

pembelajaran penerapan tugas resensi  dengan subjek/responden penelitian 80 

orang siswa sebesar 70,46. Nilai  yang dicapai responden tersebar dengan nilai  

tertinggi 85 dan nilai  terendah 61 dari nilai  tertinggi yang mungkin dicapai 100 

dan nilai  terendah yang mungkin dicapai 0. Selanjutnya nilai tersebut  dikaitkan 

dengan  kategorisasi nilai sebagai berikut: 

Statistik Nilai Statistik 

Subjek 80 

Nilai  Ideal 100 

Nilai  Tertinggi 85 

Nilai  Terendah  61 

Nilai  Rata-rata 70,46 



  

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 

kemampuan membaca    siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa  

sesudah pembelajaran penerapan trugas resensi  berada pada kategori sedang.  

3. Pengaruh penerapan tugas resensi  terhadap kemampuan membaca siswa 
SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa  (Analisis Uji-T/pengujian 
hipotesis) 

 

Untuk menentukan  pengaruh penerapan tugas resensi     dalam 

kemnampuan membaca kemampuan membaca  siswa SDN 008 

Rantetanete Kabupaten Mamasa maka data sebelum dan sesudah 

penerapan penerapan tugas resensi  dianalisis dengan menggunakan 

komputer fasilitas uji t  Data Analysis pada Paired-Sample T-Test  pada  

program exel   

Secara deskriptif  data kedua  data tersebut dapat diringkas sebagai 

berikut.  

t-Test: Paired Two Sample for Means 

  Variable 1 Variable 2 

Mean 70,4625 65,34090909 

Variance 25,59351266 32,97503226 

Observations 80 80 

Pearson Correlation 0,882266427 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 Df 79 

 



  

t Stat 5,945912704 

 P(T<=t) one-tail 2,47239E-28 

 t Critical one-tail 1,664371409 

 P(T<=t) two-tail 4,94477E-28 

 t Critical two-tail 1,99045021   

 

4. Pengujian hipotesis 
Berdasarkan hasil pengolahan dan penyajian data, maka dapat 

dipaparkan  pengujian hipotesis bahwa hasil  analisis data diperoleh nilai  “t” stat 

adalah 5,945912704 sedangkan nilai t Critical two-tail adalah 1,99045021 maka 

dapat dijelaskan nilai stat  lebih besar daripada nilai t Critical two-tail (stat: 

5,945912704 > t Critical two-tail: 1,99045021)  pada taraf signifikan 0,05.  Hal 

menunjukkan bahwa hipotesis nol yang berbunyi: “Penerapan tugas resensi   

tidak berpengaruh terhadap kemampuan membaca   siswa siswa SDN 008 

Rantetanete Kabupaten Mamasa ditolak. Hipotesis alternatif  berbunyi  

“Penerapan tugas resensi    berpengaruh terhdap kemampuan membaca siswa 

SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa” diterima.  Dengan demikian, dapat 

dikemukakan bahwa penerapan tugas resensi  berpengaruh meningkatkan 

kemampuan membaca  siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa pada 

taraf kepecayaan 95%. 

Tingkat kemampuan menulis  siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten 

Mamasa` sebelum  penerapan trugas resensi  

 

5. Tingkat kemampuan menulis siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten 
Mamasa sebelum penerapan tugas resensi  

 



  

Data tingkat kemampuan menulis siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten 

Mamasa sebelum  penerapan tugas resensi   dapat dilihat pada ringkasan nilai 

konversi 1-100 dari skor mentah dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5  Statistik nilai  kemampuan menulis siswa SDN 008 Rantetanete 

Kabupaten Mamasa sebelum penerapan tugas resensi  

 

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa nilai  rata-rata kemampuan menulis  

siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa sebelum penerapan tugas 

resensi  dengan subjek/responden penelitian 80 orang siswa sebesar 66,2,34. 

Nilai  yang dicapai responden tersebar dengan nilai  tertinggi 78 dan nilai  

terendah 55 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 80 

Nilai  Ideal 100 

Nilai  Tertinggi 78 

Nilai  Terendah 55 

Nilai  Rata-rata 66,2 



  

Berdasarkan kategorisasi di atas, maka dinyatakan bahwa nilai 

kemampuan menulis siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa  sebelum  

penerapan tugas resensi  berada pada kategori sedang.  

6. Tingkat kemampuan menulis siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten 
Mamasa sesudah penerapan tugas resensi  

Data tingkat kemampuan menulissiswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten 

Mamasa sesudah penerapan tugas resensi   dapat dilihat pada ringkasan nilai 

konversi 1-100 dari skor mentah dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.  Statistik nilai  kemampuan menulis siswa SDN 008 Rantetanete 

Kabupaten Mamasa sesudah penerapan tugas resensi 

 

Tabel 4  di atas, menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan menulis 

siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa sesudah pembelajaran 

penerapan tugas resensi  dengan subjek/responden penelitian 80 orang siswa 

sebesar 70,46. Nilai  yang dicapai responden tersebar dengan nilai  tertinggi 85 

dan nilai  terendah 61 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 

Statistik Nilai Statistik 

Subjek 80 

Nilai  Ideal 100 

Nilai  Tertinggi 85 

Nilai  Terendah  61 

Nilai  Rata-rata 70,46 



  

41 – 55 Rendah 

56 – 70 Sedang 

71 – 85 Tinggi  

86 – 100 Sangat tinggi  

Berdasarkan kategorisasi di atas, maka dinyatakan bahwa nilai 

kemampuan menulis siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa  sesudah 

pembelajaran penerapan tugas resensi  berada pada kategori sedang.  

7. Pengaruh penerapan tugas resensi  terhadap kemampuan menulis siswa 
SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa  (Analisis Uji-T/pengujian 
hipotesis) 

 

Untuk menentukan  pengaruh penerapan tugas resensi   dalam 

kemnampuan membaca kemampuan menulis siswa SDN 008 Rantetanete 

Kabupaten Mamasa maka data sebelum dan sesudah penerapan 

penerapan tugas resensi  dianalisis dengan menggunakan komputer fasilitas 

uji t  Data Analysis pada Paired-Sample T-Test  pada  program exel   

Secara deskriptif  data kedua  data tersebut dapat diringkas sebagai 

berikut.  

t-Test: Paired Two Sample for Means 

  Variable 1 Variable 2 

Mean 66,175 68,9625 

Variance 76,49224684 27,33607595 

Observations 80 80 

Pearson Correlation 0,609977893 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 Df 79 

 t Stat 3,597040716 

 P(T<=t) one-tail 0,000279523 

 



  

t Critical one-tail 1,664371409 

 P(T<=t) two-tail 0,000559046 

 t Critical two-tail 1,95045021   

 

8. Pengujian hipotesis 

Berdasarkan hasil pengolahan dan penyajian data, maka dapat 

dipaparkan  pengujian hipotesis bahwa hasil  analisis data diperoleh nilai  “t” stat 

adalah 3,597040716 sedangkan nilai t Critical two-tail adalah 1,95045021 maka 

dapat dijelaskan nilai stat  lebih besar daripada nilai t Critical two-tail (stat: 

3,597040716 > t Critical two-tail: 1,95045021)  pada taraf signifikan 0,05.  Hal 

menunjukkan bahwa hipotesis nol yang berbunyi: “Penerapan tugas resensi   

tidak berpengaruh terhadap kemampuan menulis siswa siswa SDN 008 

Rantetanete Kabupaten Mamasa ditolak. Hipotesis alternatif  berbunyi  

“Penerapan tugas resensi    berpengaruh terhdap kemampuan menulis siswa 

SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa” diterima.  Dengan demikian, dapat 

dikemukakan bahwa penerapan tugas resensi  berpengaruh meningkatkan 

kemampuan menulis siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa pada taraf 

kepecayaan 95%. 

 

B. Pembahasan 

Dari data penelitian dapat dijelaskan bahwa pengujian hipotesis bahwa 

hasil  analisis data diperoleh nilai  “t” stat adalah 5,945912704 sedangkan nilai t 

Critical two-tail adalah 1,99045021 maka dapat dijelaskan nilai stat  lebih besar 



  

daripa  da nilai t Critical two-tail (stat: 5,945912704 > t Critical two-tail: 

1,99045021)  pada taraf signifikan 0,05.  Hal menunjukkan bahwa hipotesis nol 

yang berbunyi: “Penerapan tugas resensi   tidak berpengaruh terhadap 

kemampuan membaca   siswa siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa 

ditolak. Hipotesis alternatif  berbunyi  “Penerapan tugas resensi    berpengaruh 

terhadap kemampuan membaca siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten 

Mamasa” diterima.  Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa penerapan 

tugas resensi  berpengaruh meningkatkan kemampuan membaca  siswa SDN 

008 Rantetanete Kabupaten Mamasa pada taraf kepecayaan 95%. 

 Sementara itu, pengujian hipotesis bahwa hasil  analisis data diperoleh 

nilai  “t” stat adalah 3,597040716 sedangkan nilai t Critical two-tail adalah 

1,95045021 maka dapat dijelaskan nilai stat  lebih besar daripada nilai t Critical 

two-tail (stat: 3,597040716 > t Critical two-tail: 1,95045021)  pada taraf 

signifikan 0,05.  Hal menunjukkan bahwa hipotesis nol yang berbunyi: 

“Penerapan tugas resensi   tidak berpengaruh terhadap kemampuan menulis 

siswa siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa ditolak. Hipotesis 

alternatif  berbunyi  “Penerapan tugas resensi    berpengaruh terhdap 

kemampuan menulis siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa” diterima.  

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa penerapan tugas resensi  

berpengaruh meningkatkan kemampuan menulis siswa SDN 008 Rantetanete 

Kabupaten Mamasa pada taraf kepecayaan 95%. 

Berdasarkan  hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa salah satu 

alternatif  mengefektifkan kemampuan membaca  di sekolah dasar   adalah 

menerapakan tugas resensi.  Hal ini telah dibuktikan dengan ujicoba pada 



  

siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa  yang menunjukkan 

berpengaruh positif, dan mengalami peningkatan khususnya dalam hal 

kemampuan membaca dan menulis. Yang tadinya tingkat kemampuan 

menbaca dan menulis siswa SDN 008 Rantetanete yang masuk dalam 

kategori rendah setelah di lakukan uji coba ternyata hasil yang didapatkan 

adalah tingkat kemampuan membaca serta menulis siswa SDN 008 

Rantetanete meningkat.  

Pembelajaran membaca dan menulis  selama ini  dianggap sulit bagi 

siswa dapat dilatihkan dan dibudayakan dengan menggunakan tugas 

resensi diluarjam pelajaran.  Tentu saja hal ini dilatihkan dengan secara 

terus menerus agar proses  dapat berdampak pada peningkatan 

kemampuan membaca dan menulis. Keterampilan membaca dan menulis  

tidak mungkin teruwujud tanpa latihan secara kontinyu. Selain hasil 

penelitian terdapat beberapa keunggulan antara lain  dalam penerapan 

tugas resensi  adalah menarik minat siswa karena dilakukan secara 

fleksibel di luar jam pelajaran, sikap ilmiah, pikiran kreatif siswa. 

Hasil penelitian ini relevan dengan pandangan berbagai ahli.  

Nafiag (2011) mengemukakan bahwa menulis tidak sekadar  sesuatu 

yang akan disampaikan, tetapi ide yang akan ditulis membutuhkan 

pencermatan yang mendalam, dengan memanfaatkan media tertentu 

baiklangsung maupun tidak langsung. Penerapan tugas resensi 

sesuai pernyataan Nursito (2015) bahwa membaca dan menulis  

membutuhkan latihan intensif dengan cara-cara terstruktur. Intinya 

adalah mengemukakan sesuatu secara detail dan hidup. Salah satu 



  

caranya adalah terlibat langsung pada latihan sehari-hari membaca 

dan menulis.  

Pandangan di atas relevan dengan fungsi tugas resensi yakni 

membantu seorang dalam membaca sambil menulis dibalikm sebagai 

sebuah kesenangan karena bebas memilih buku.  sebagaimana  Tarigan 

(2015) bahwa  salah satu aspek penting dalam membaca dan menulis 

adalah menerjunkan langsung siswa dalam berlatih secara baik dilandasi 

oleh rasa senang.  Dengan membaca dan menulis resensi  siswa akan 

terbiasa melakukan eksplorasi aspek-aspek penting dlam tulisan.   

Tugas resensi adalah wadah membantu siswa dalam memaksa 

secara instrinsik siswa dalam membaca sekaligus menaulis.  Zaini (2013) 

menyatakan membaca dan menulis merupakan suatu kesatuan yang harus 

dilakuakn secar bersama dalam keseimbangan berpikir sesorang.  



  

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, maka  dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Penerapan tugas resensi berpengaruh terhdap kemampuan membaca siswa 

SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa. Hal ini terlihat dari hasil  analisis 

data diperoleh nilai  “t” stat adalah 5,945912704 sedangkan nilai t Critical 

two-tail adalah 1,99045021 maka dapat dijelaskan nilai stat  lebih besar 

daripada nilai t Critical two-tail (stat: 5,945912704 > t Critical two-tail: 

1,99045021)  pada taraf signifikan 0,05.    

2. Penerapan tugas resensi  berpengaruh meningkatkan kemampuan menulis 

siswa SDN 008 Rantetanete Kabupaten Mamasa pada taraf kepecayaan 

95%. Hal ini  terlihat dari hasil  analisis data diperoleh nilai  “t” stat adalah  

analisis data diperoleh nilai  “t” stat adalah 3,597040716 sedangkan nilai t 

Critical two-tail adalah 1,95045021 maka dapat dijelaskan nilai stat  lebih 

besar daripada nilai t Critical two-tail (stat: 3,597040716 > t Critical two-tail: 

1,95045021)  pada taraf signifikan 0,05 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa 

saran sebagai berikut. 

 



  

1. Sebaiknya penerapan tugas resensi   dijadikan alternait  dalam 

meningkatkan kemampuan membaca    dan menulis siswa di sekolah 

dasar.   

2. Diharapkan guru dapat menjadikan penerapan tugas resensi     sebagai 

inspirasi  dalam mengembangkan  untuk  alternatif lainnya  untuk 

meningkatkan kemampuan membaca     dan menulis disekolah dasar . 

3. Penelitian merupakan penelitian lanjutan, sehingga dapat ditemukan 

upaya operasional dalam meningkatkan kemampuan membaca dan 

menulis  siswa di sekolah dasar maupun pada jenjnag di atasnya .  
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