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PENGANTAR 

 

 

 Pada tahun 2016 yang lalu Fakultas Bahasa dan Seni UNJ telah 

menyelenggarakan program penulisan monograf yang secara khusus dimaksudkan 

untuk mendorong para dosen melakukan refleksi atas proses pembelajaran atau 

perkuliahan yang mereka lakukan selama ini. Refleksi tersebut merupakan bagian 

dari proses penelitian yang bersistem terhadap praksis pembelajaran yang telah 

dilakukan. Para dosen di lingkungan FBS UNJ menyadari bahwa refleksi 

pembelajaran itu sangat diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu 

pembelajaran yang mereka lakukan sehari-hari. Karena itu, FBS UNJ melanjutkan 

program penulisan monograf tersebut.  

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di perguruan 

tinggi, penulisan monograf merupakan bagian dari program penulisan buku di 

perguruan tinggi yang mencakup buku referensi, monograf, buku ajar, modul ajar, 

dan diktat. Berbeda dengan buku referensi, monograf dimaksudkan untuk 

mengulas topik yang lebih khusus di dalam bidang ilmu tertentu dan ditujukan 

untuk dibaca oleh khalayak akademis yang lebih umum, tidak terbatas untuk 

kebutuhan mahasiswa dalam konteks perkuliahan semata. Jadi, kekhususan 

topiklah yang menjadi ciri khas monograf. Meskipun demikian, monograf 

sebenarnya dapat dijadikan ancang-ancang ke arah penyusunan buku referensi 

yang lebih luas cakupan topiknya. Apalagi jika program penulisan monograf dapat 

secara bersistem dipadukan dengan program penelitian, penulisan artikel untuk 

jurnal ilmiah, dan penulisan buku ajar, tentu akan sangat besar implikasinya bagi 

peningkatan mutu penelitian dan pembelajaran di perguruan tinggi.  
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Berdasarkan kepentingan tersebut dan dalam rangka meningkatkan dan 

menyemarakkan atmosfir akademik yang lebih baik, pada tahun 2019 ini Fakultas 

Bahasa dan Seni, UNJ kembali menyusun monograf ketiga dengan tujuan 

mendorong para dosen melakukan refleksi tentang pengalaman dan tantangan 

pembelajaran bahasa dan seni dalam era digital, khususnya perubahan dalam 

menanggapi dampak yang mengganggu kemapanan (disruptive) dari Revolusi 

Industri 4,0. 
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KONTRIBUSI ANALISIS MAKSIM GRICE  

DALAM KAJIAN PENERJEMAHAN DAN IMPLIKASINYA 

PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 
 

Ati Sumiati 

 
Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta 

atisumiati@unj.ac.id 

 
Abstrak. Manusia sebagai makhluk sosial perlu berkomunikasi antar sesamanya. 

Dalam kegiatan berkomunikasi dan terlibat dalam kegiatan tindakan berbahasa ini 

perlu adanya kaidah yang dipahami bersama antara penutur dengan mitra tutur agar 

percakapan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Penutur dan mitra tutur 

perlu kiranya memahami kaidah terkait maksim Grice yang memuat hal terkait, 

maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Pragmatik 

dan penerjemahan memiliki dasar yang sama yaitu berbicara mengenai masalah 

makna dan konteks. Pragmatik sangat berperan dalam membantu menganalisis 

ranah penerjemahan. Dalam hal ini maksim Grice bisa dijadikan pisau bedah untuk 

mengulik hasil terjemahan apakah terjemahan ada yang melanggar maksim atau 

kah tidak. Pada praktiknya, hasil terjemahan kebanyakan melakukan pelanggaran. 

Dalam konteks penerjemahan, seorang penerjemah yang baik haruslah setia kepada 

makna bahasa sumber namun bila hasil terjemahan mengarah melanggar prinsip 

kesantunan maka baiknya penerjemahn menggunakan teknik penerjemahan untuk 

mengatasinya. Kritik atas maksim Grice ini memang terkait kepada kesantunan. 

Bahwa maksim Grice tidak berterima ketika membahas konteks kesantunan 

terutama ketika berhadapan dengan budaya timur yang lebih pekat budaya. 

Kontribusi pengajaran pragmatik khususnya masalah maksim, kesantunan, tindak 

tutur sangat lah besar untuk menghadapi era RI 4.0. Pola percakapan tatap muka 

akan sangat jarang dilakukan manusia di masa depan, lebih mengarah pada virtual 

dan augmented reality. Pengajaran kaidah pragmatik adalah untuk mengasah soft 

skills siswa agar menjadi pembelajar yang kritis, kreatif, namun tetap berpegang 

teguh pada kaidah budaya yang menjadi ciri khasnya.  

 

Kata Kunci: pragmatik, penerjemahan, maksim Grice, flouting, Revolusi Industri 

4.0 

 

A. Pendahuluan 

Manusia sebagai makhluk sosial perlu berinteraksi dan berkomunikasi 

dengan manusia lain dalam bentuk percakapan. Manusia perlu melakukan 

kegiatan percakapan ini untuk menjalankan interaksi social antar sesama. Interaksi 

ini dibutuhkan manusia untuk menetapkan keberadaannya sebagai anggota 
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masyarakat dan dengan sekelilingnya bahkan dengan komunitas di luar konteks 

sosialnya. Percakapan selayaknya memberlukan adanya partisipan dalam hal ini 

para partisipan ini disebut dengan lokutor dan interlokutor. Kewajiban para 

partisipan ini adalah menjaga agar aktivitas berbahasa berjalan dengan lancar 

tanpa ada hambatan berarti, dan untuk itu para partisipan harus berperan aktif 

dalam percakapan. Inilah yang kemudian menjadi hal penting bahwa tanpa 

disadari ada kerja sama para partisipan untuk menjaga agar percakapan berjalan. 

Kerja sama antar manusia dalam komunitasnya berbahasanya dapat dilakukan 

dengan cara mematuhi sejumlah prinsip dan maksim; diantaranya adalah 

seperangkat kaidah dan norma yang berlaku pada masyarakat itu (Rahardi, et.al: 

2019). Dalam ilmu pragmatik fenomena keadaan yang demikian termasuk ke 

dalam prinsip kerja sama atau Cooperative Principles. Teori ini dikembangkan 

oleh filsuf bahasa bernama H. Paul Grice pada tahun 1975. Dalam perkembangan 

ilmu linguistik, ilmu pragmatik ini memiliki perngaruh yang luar biasa sebagai 

alat yang dapat digunakan untuk menganalisis gejala bahasa termasuk dalam 

bidang kajian penerjemahan. Tulisan ini akan membahas kontribusi maksim Grice 

yang dapat digunakan untuk menganalisis terjemahan dan bagaimana hal ini 

kemudian berdampak pada pembelajaran dan pengajaran bahasa di Era Revolusi 

Industri 4.0.  

 

B. Isi dan Pembahasan 

1. Prinsip Kerja Sama Grice 

Dalam ilmu pragmatikfenomena keadaan yang demikian termasuk ke 

dalam prinsip kerja sama atau Cooperative Principles. Teori ini dikembangkan 

oleh filsuf bahasa bernama H. Paul Grice pada tahun 1975. Teorinya adalah 

bahwa prinsip kerja sama merupakan suatu asumsi bahwa partisipan yang terlibat 

dalam aktivitas berbahasa akan berusaha untuk informative, jujur, relevan, dan 

jelas. Hal ini menyiratkan arti bahawa tiap partisipan diharapkan memberikan 

kontribusinya dalam kegiatan berbahasaa itu. Lebih jauh Grice menyatakan bahwa 

make your conversational contribution such as is required, at the stage at which it 

occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are 

engaged.Hal inti yang ditekankan dalam aktivitas berbahasa adalah harus adanya 

kerja sama antara pihak penutur dan mitra tutur, atau antara pesapa dengan 

penyapa, atau ‗utterer‘ dan ‗interpreter‘. Dalam aktivitas berbahasa tersebut, pasti 

akan terjadi yang namanya penyimpangan/pelanggaran (flouting). Adapun banyak 

ahli pragmatik mengatakan bahwa penyimpangan ini harus selalu memiliki 

maksud atau tujuan. Seperti yang disebutkan oleh Leech (1983) bahwa 

penyimpangan dalam dalam kegiatan berbahasa akan selalu memiliki tujuan 

(goal-oriented). Wijana lebih lanjut mengatakan bahwa penyimpangan yang 
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terjadi dalam manusia beraktivitas berbahasa akan dimungkinkan karena ada 

implikasi tertentu dengan kata lain implikasi adalah hasil dari penyimpangan 

berkomunikasi, bila tidak ada implikasi yang muncul dari kegiatan berkomunikasi 

itu maka tidak akan terjadi prinsip kerja sama antara penutur dan mitra tutur.  

Untuk itulah Prinsip Kerja Sama Grice (1975) sangat dibutuhkan dan ada 

kaidah atau aturan yang melatarinya yang disebut dengan maksim-maksim 

percakapan atau conversational maxims yang terdiri atas maksim kuantitas, 

maksim kualitas, maksim relasi, dan maksim cara. Berikut akan dijabarkan lebih 

lanjut mengenai maksim-maksim percakapan. 

 

a. Maksim Kuantitas (Maxim of Quantity) 

Maksim kuantitas lebih merujuk kepada bagaimana kita lebih berfokus 

pada informasi yang diberikan agar mitra tutur kita paham apa yang dimaksud. 

Syarat wajib ketika kita memberikan informasi adalah bahwa informasi yang 

diberikan harus mencukupi dan mendetil namun tidak boleh terlalu melebih-

lebihkan. Rahardi (2019) menjelaskan bahwa jawaban atau tanggapan terhadap 

sesuatu yang disampaikan oleh penutur haruslah memenuhi asas ketercukupan 

dalam arti bahwa isi tuturan itu hanyalah boleh sebanyak informasi yang 

dibutuhkan oleh si penutur, tidak kurang dan tidak lebih. Lebih lanjut Grice 

(1975) menekankan bahwa dalam maksim kuantitas ada dua hal yang harus 

dipatuhi ―makeyour contribution asinformative as isrequired ‖and― do not make 

your contribution more informative than is required‖. Berikan kontribusi sebagai 

penutur dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh mitra tutur dan 

jangan berlebihan dalam memberikan informasi. Bila informasi yang diberikan 

terlalu berlebihan dan tidak mencukupi informasi yang diinginkan maka penutur 

telah menyimpang dari maksim kuantitas (Wijana, 1996). 

Beberapa contoh berikut akan menjelaskan lebih lanjut mengenai maksim 

kuantitas: 

 

1) A: Siapakah yang memakan kue coklat? 

B: Saya yang memakannya.\ 

 

Contoh ini dianggap memenuhi syarat maksim kuantitas karena B memberikan 

informasi yang cukup dan diinginkan oleh B. 

 

2) Seorang penutur mengatakan: ―There is a male adult human being in upright 

stance using his legs as a means of locomotion to propel himself up a series 

of flat-topped structures of some six or seven inches high‖ (Allan dalam 

Rahardi, 2019). Tuturan tersebut diucapkan dengan begitu panjang dan 
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berlebihan untuk menyampaikan informasi bahwa ada seorang pria yang 

sedang naik tangga. Kalimat itu dianggap menyimpang maksim kuantitas 

karena dianggap berlebihan dalam memberikan informasi. Ujaran tersebut 

dapatlah dikatakan hanya dengan ―The man is going upstair‖. Efisiensi 

menjadi kunci utama dalam efektifitas menjadi kunci utama dalam maksim 

kuantitas. Namun kembali berpulang pada kaidah dasar pragmatic bahwa 

setiap kegiatan bertutur sapa akan melibatkan konteks sosial dan budaya dan 

mempertimbangan pemaknaan bentuk-bentuk kebahasaan pada konteks 

situasi tuturan (speech situational context). 

 

b. Maksim Kualitas (Maxim of Quality) 

Maksim kualitas adalah maksim yang mensyaratkan penutur dan mitra 

tutur untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya atau dengan kenyataannya . 

Grice menegaskan bahwa ada dua prinsip yang harus diikuti yaitu ―donotsay what 

you believe to be false‖ and ―do no tsay that for which you lackadequate 

evidence‖.Jangan mengatakan sesuatu yang tidak benar dan jangan mengatakan 

sesuatu bila tidak ada buktu yang cukup. Intinya bahwa penutur dan mitra tutur 

harus harus menyampaikan informasi yang factual dan dapat dipercaya. Jika 

penutur mengatakan informasi yang diyakini tidak benar, maka dapat 

disimpulkan bahwa Ia berbohong. Berbohong dalam percakapan disebut dengan 

penyimpangan maksim. Berikut akan diberikan contoh terkait: 

 

1) A: ―Where do you live?‖ 

B: ―In Jakarta‖ 

 

Dalam contoh di atas, bila B memberikan jawaban yang benar bahwa Ia 

memang tinggal di Jakarta maka B dianggap sudah memenuhi maksim kualitas 

karena sudah memberikan informasi yang benar Namun bila B tidak tinggal di 

Jakarta maka B dianggap berbohong dan dianggap menyimpang/melanggar 

maksim kualitas.  

 

2) A: ―Berapakah nilai ujian yang kamu dapat, Toni?‖ 

B: ―Kemarin, Bu!‖ 

 

Dalam contoh di atas dapat dilihat bahwa B memberikan jawaban yang tidak 

sesuai dengan pertanyaan A. B menjawab sesuatu yang tidak sesuai dengan 

kenyataannya. Maksim kualitas ini sangat melarang adanya peserta tutur yang 

berbicara tidak benar. 
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c. Maksim Relasi (Maxim of Relation) 

Dalam maksim relasi ini relevansi menjadi kunci utama. ―Make your 

contribution relevant‖ berarti bahwa apa yang kita tuturkan harus relevan dengan 

apa yang sedang dijadikan kegiatan bertutur. Penutur dan mitra tutur harus 

memperhatikan relevansi topik yang sedang dibahas agar gayut. Pelanggaran 

maksim relevansi ini terjadi jika ada materi yang dimunculkan belum saatnya 

terjadi dalam percakapan atau belum waktunya untuk dikeluarkan. Intinya, kita 

harus selalu relevan dengan hal-hal yang terjadi pada saat terjadi kegiatan 

pertuturan bukan pada saat setelah atau sebelumnya. Beberapa contoh dapat 

dimunculkan di bawah ini untuk lebih jelasnya. 

 

1) A: ―What is your job?‖ 

B: ―I‘m book editor‖ 

 

A menanyakan apakah pekerjaan B dan dijawab dengan benar mengenai jenis 

pekerjaannya. Dapat dikatakan di sini bahwa respon jawaban B relevan dengan 

pertanyaaan A.  

 

2) A: ―Andi, tolong ambilkan Ayah segelas air minum‖ 

B: ―Ini, Yah‖ (Andi membawakan piring) 

 

Dalam contoh ini bisa dikatakan bahwa Andi melanggar maksim relevansi karena 

permintaan tidak sesuai dengan apa yang diminta.  

 

d. Maksim Cara (Maxim of Manner) 

Maksim ini menuntut agar percakapan berjalan dengan lancar maka setiap 

penutur dan mitra tutur harus berbicara dengan jelas dan tidak multi tafsir. Hal ini 

diwajibkan untuk menghindari adanya salah paham antara peserta tuturan. Jika 

terjadi salah paham maka dapat dipastikan pelanggaran atas maksim ini sudah 

terjadi. Grice (1975) menegaskan bahwa maksim cara lebih menegaskan pada 

bagaimana sesuatu itu diucapkan ―emphasize not on to what is said but, rather, to 

HOW what is said is to be said‖. Lebih jauh Grice menyatakan ada empat hal 

yang dipertimbangkan:  

1) Avoid obscurity of expression. Maksudnya adalah apa yang kita sampaikan 

haruslah jelas dan terang. Tidak boleh ada tuturan yang bermakna ‗obscure‘ 

atau kabur, haruslah jelas apakah yang kita sampaikan adalah X dan bukan Y, 

tidak boleh berada dalam garis batas abu-abu yang menyebabkan mitra tutur 

tidak paham. 
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2) Avoid ambiguity; tuturan tidak boleh bermakna ganda atau ada celah untuk 

disalahtafsirkan oleh mitra tutur. Bila ada tutran yang mengimplikasikan 

demikian maka dipastikan bahwa yang disampaikan telah melanggar maksim 

cara. 

3) Be brief (avoid unnecessary prolixity); tuturan haruslah singkat dan padat 

tidak berpanjang-panjang atau berbelit-belit ketika melakukan tuturan. Jika 

ada penutur yang berbicara dengan demikian maka dipastikan dia telah 

melanggar maksim cara 

4) Be orderly; tuturan haruslah runut sesuat dengan topik/materi yang dibahas, 

jangan ada yang melompat-lompat. 

 

Berikut contoh dari maksim cara. 

 

1) A: Where is my phone? 

2) B: The phone is on the table in your room. 

 

Dalam contoh di atas, jawaban B bersifat langsung dan jelas. Tidak memunculkan 

multi tafsir dan tepat, B menjawab dengan sangat jelas dan detil bahwa telponnya 

ada di atas meja di dalam kamarnya. Jika B hanya menjawab bahwa telponnya ada 

di atas meja tanpa menyebutkan dengan detil posisinya mejanya maka bisa 

dikatakan B akan memunculkan multitafsir yaitu di atas meja di mana apakah dii 

ruang makan, ruang tamu, kamar mandi, dapur atau kamar mana.  

 

2. Pelanggaran Maksim (Flouting of Maxims) 

Dalam aspek pelanggaran ini ada dua terminologi yang sering muncul 

yaitu violation‘ dan ‗flouting‘. ‗Violation of maxim‖ lebih mengarah pada suatu 

keadaan dimana penutur/pembicara secara sadar tidak memenuhi dan tidak mau 

patuh pada prinsip maksim. Penutur melanggar maksim ketika mereka tahu bahwa 

mitra tutur tidak mengetahui kebenarannta dan hanya paham akan makna secara 

literal. Penutur sebgaja mengarahkan pada terjadinya implikatur. Penutur secara 

sengaja memberikan informasi yang tidak cukup, mengatakan sesuatu yang tidak 

tulus, tidak relevan dan bermakna multi tafisr, dan si mitra tutur mengganggap 

bahwa penutur sedang berkegiatan yang sesuai dengan prinsip kerja sama, padahal 

tidak. Grice (1975) menyatakan dengan rinci, ‗violation‘ takes place when 

speakers intentionally refrain to apply certain maxims in their conversation to 

cause misunderstanding on their participants‘ part or to achieve some other 

purposes. 

 Berbeda dengan ‗violation‘, ‗flouting‘ terjadi karena penutur sengaja 

melanggar maksim Grice. Jenis dari pelanggaran ini adalah tautology, metafora, 
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‗overstatement dan understatement‘, pertanyaan retoris, dan ironi. Menurut 

Grundy (2000), ―flouting maxim is a particularly silent way of getting an addressee 

to draw inference and hence recover an implicature‖. Kembali yang ditekankan 

adalah bahwa penutur mencoba membiarkan mitra tutur untuk bisa menarik 

implikasi dan simpulan dan hasil tuturannya. Penutur sengaja tidak memperhatikan 

maksim atau melanggarnya karena mereka berharap mitra tutur akan menyadarinya 

sendiri.  

 

3. Hakikat Penerjemahan 

Penerjemahan diartikan sebagai proses pengalihan makna dari bahasa 

sumber ke bahasa sasaran dengan mengikuti aturan yang berlaku di bahasa 

sasaran. Telah banyak pakar penerjemahan yang mengupas tentang definisi 

penerjemahan. Larson (1984:3) menyatakan bahwa penerjemahan berarti 

mengalihkan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran yang dilakukan dengan 

cara mengubah bentuk bahasa pertama menjadi bentuk bahasa kedua melalui 

struktur semantik. Agar hasil penerjemahan menjadi baik, penerjemahan tidak 

hanya harus lengkap dan akurat, namun juga harus merefleksikan penggunaan tata 

bahasa yang benar, gaya penulisan yang sesuai, terminologi yang harus konsisten 

dengan bidang yang diterjemahkan.  

Dapat disimpulkan bahwa penerjemahan yang ideal adalah penerjemahan yang 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) Tepat/Akurat—menghasilkan makna yang sama dengan Bsu 

2) Wajar—menggunakan bentuk Bsa yang wajar yang sesuai dengan jenis nas 

yang diterjemahkan 

3) Komunikatif—mampu mengekspresikan semua aspek makna yang dapat 

dipahami oleh pembaca yang menjadi sasaran 

Newmark (1998:7) mengajukan pendapat bahwa penerjemahan adalah 

suatu seni/keahlian yang mencoba untuk mengganti makna tertulis atau ungkapan 

dalam suatu bahasa dengan makna atau ungkapan yang sama dalam bahasa 

sasaran. Penekanannya pada makna yang dialihkan dari Bahasa Sumber (BSu) ke 

Bahasa Sasaran (BSa) meskipun akan terjadi kehilangan makna dalam proses itu. 

Maka itu penerjemahan hendaknya memodifikasi bentuk nas agar memudahkan 

dalam mengalihkan makna.  

Catford (1965:1) mengatakan bahwa penerjemahan adalah proses 

mengganti sebuah nas dalam bahasa sumber menjadi nas yang sepadan dalam 

bahasa sasaran. Namun banyak pihak yang kurang setuju akan pendapat Catford 

ini karena kata kunci ‗mengganti‘ yang kurang sesuai. Penerjemahan adalah 

proses pengalihan makna, jadi makna yang coba diubah, dimodifikasi bukan 

diganti secara total karena ini berarti penerjemahan tidak akan sesuai dengan 
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prinsip yaitu harus setia dengan bahasa sumber (aslinya). Nida dan Taber 

(1982:12) memiliki teori lain tentang penerjemahan:  

―Translating consist of reproducing in the receptor language the closest 

natural equivalent of the source language message, first in terms of 

meaning and secondly in terms of style.‖ 

Tercermin dari teori tersebut bahwa penekanan ada pada masalah kesepadanan 

yang menjadi isu pokok dalam menerjemahkan. 

 Dari beberapa pakar yang mengemukakan teori tentang penerjemahan 

tersebut di atas jelas tbahwa penerjemahan adalah proses menghasilkan kembali 

makna dan bentuk yang sepadan dari satu bahasa (Bsu) ke bahasa lain (Bsa). 

Dalam penerjemahan juga pengalihan makna jaug lebih penting dibanding 

pengalihan bentuk atau bahkan penerjemahan kata-per-kata. Seluruh definis 

penerjemahan mengimplikasikan bahwa penerjemahan pasti melibatkan dua 

bahasa yaitu bahasa sumber dan bahasa sasaran dan bahwa penerjemahan adalah 

suatu tindakan yang mencipta kembali nas bahasa sumber ke dlama nas bahasa 

sasaran dalam hal makna, pesan, pernyataan, ujaran, ungkapan, dan gayanya. 

Yang harus diingat penerjemah adalah bahwa penerjemahan itu lebih 

menitikberatkan pada makna dan bukan bentuk.  

 

4. Kontribusi Pragmatik dalam Kajian Penerjemahan 

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa agar percakapan berjalan dengan 

lancar dan bak dan sesuai dengan konteksnya maka, peserta tuturan/percakapan 

harus melakukan prinsip kerja sama seperti yang diusulkan oleh Grice. Namun 

bagaimanakan prinsip ini dapat digunakan dalam bidang penerjemahan? 

Penerjemah perlu kiranya memperhatikankan kaidah prinsip kerja sama ini untuk 

membuat hasil terjemahannya berterima dan menjadi jelas. Seperti diutarakan 

oleh Larson (1984), penerjemahan yang baik adalah yang memenuhi prinsip 

kejelasan, ketepatan, dan kealamiahan, Dengan memegang pada prinsip 

penerjemahan ini dan digabungkan dengan prinsip kerja sama Grice maka hasil 

terjemahan akan lebih baik. Saat penerjemah menerjemahkan ujaran atau tindak 

tutur dalam kegiatan berbahasa, seorang penerjemah diharuskan mempertahakan 

aspek pragmatisnya. Ini merupakan tantangan bagi seorang penerjemah.  

 Beberapa studi terdahulu terkait kontribusi pragmatik dalam bidang 

penerjemahan telah banyak dilakukan. Machali (2012), menulis artikel berjudul 

Gricean Maxims as an Analytical Tools in Translation Studies: Questions of 

Adequacy membahas bahwa pragmatik sangat berguna dalam kajian 

penerjemahan terutama penggunaan maksim Grice untuk menganalisis hasil 

terjemahan. Macahali menyatakan bahwa banyak penelitian terkait penggunaan 

maksim Grice tidak dalam konteks penerjemahan namun hanya menganalisis satu 
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bahasa saja. Macahli menyatakan bahwa penggunaan maksim Grice sebagai 

pisau bedah untuk menganalisis hasil terjemahan akan sangat problematis bila 

dikaitkan dalam konteks Indonesia. Dalam simpulannya, Machali menyatakan 

bahwa banyak terjadi pelanggaran maksim yang ditujukan untuk memberikan 

makna khusus dan efek khusus kepada mitra tutur. Maksim relevansi lebih 

banyak ditemukan dalam penelitiannya dibanding maksim yang lainnya. Maksim 

Grice ini ternyata tidak bisa digunakan ketika menganlisis kesantunan berbahasa 

dalam teks. Sebagai akhir pembahasan Machali menyarankan agar maksim Grice 

ini digunakan hanya untuk menganalisis terjemahan (hanya sebatas analisis teks) 

namun tidak bisa dijadikan sebagai parameter bagi pelatihan dan pengajaran 

penerjemahan.  

 Lebih jauh banyak sekali penelitian yang membahas penggunaan maksim 

Grice untuk menganalisis hasil terjemahan seperti yang dilakukan oleh Nugraha 

(2015), yang menganalisis pelanggaran maksim pada subtitle film ―The Queen‖. 

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam subtitle tersebut terjadi keempat 

jenis pelanggaran dengan pelanggaran maksim kuantitas yang terbanyak dan 

maksim cara yang paling sedikit terjadi. Nughara juga lebih menekankan kepada 

teknik penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemahan dalam menerjemahkan 

subtitle tersebut dan membahas sampai kepada ranah mutu terjemahan subtitle 

tersebut. 

 Yuliasri (2014) dalam jurnal Arab Wold English Journal membahas topik 

yang sama terkait penggunaan maksim Grice untuk menganlisis hasil terjemahan 

dalam tulisannya yang berjudul ―The Shift of Grice‘s Maxim Flouting in 

Indonesian Translation of the Donald Duck Comics‖. Hasil dari analisisnya 

adalah bahwa pelanggaran maksim terjadi dalam naskah sumber komik dan 

terjemahannya dengan pelanggaran maksim cara yang paling banyak terjadi. 

Banyak sekali pelanggaran maksim yang sengaja dilakukan oleh teks sumber 

untuk tetap menghasilkan humor yang tercermin dalam tuturan para karakter 

dalam komik tersebut. Pelanggaran maksim lebih banyak terjadi dalam teks 

sumber dan bukan dalam teks terjemahannya karena penerjemah dalam hal ini 

menggunakan teknik penerjemahan untuk meminalisir terjadinya pelanggaran 

seperti teknik penciptaan diskursif, reduksi, generalisasi, dan amplifikasi demi 

terciptanya terjemahan yang ‗terbaca‘ dan ‗layak‘.  

 Studi lain yang membahas maksim Grice adalah yang dilakukan oleh 

Franke (2011) yang mengkaji inferences dalam maksim Grice, Dynel (2000) 

yang membahas maksim dan hubungannya dengan kesantunan. Penelitian lain 

yang lebih spesifik melihat pada keterkaitan antara pragmatik dengan 

penerjemahan adalah Atari dan Triki (2012) yang membahas makna implisit 
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dalam penerjemahan dan kaitannya dengan pragmatik, terutama kepada 

penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan.  

 Sebelum kajian pragmatik banyak dilakukan seperti sekarang ini, 

beberapa ahli teori bahasa sudah memunculkan nosi terkait hubungan antara 

penerjemahan dengan pragmatik diantaranya, Hatim dan Mason (1990) dan 

Baker (1992). Hatim dan Mason membahas terkait dengan dimensi pragmatik 

sebuah teks. Lebih jauh mereka membahas apa yang akan terjadi jika terjadi 

kendala komunikasi dalam konteks penerjemahan yang dihasilkan karena adanya 

salah penafsiran dari penerjemahan dalam memaknai suatu makna pragmatik. 

Baker membahas lebih kepada konsep relevansi untuk memahami makna dalam 

teks yang diterjemahkan. Ada beberapa hal yang harus dipahami oleh 

penerjemah dalam menerjemahkan makna yang tersirat dari sebuah tuturan, 

yaitu: (1) Makna tersurat dari kata-kata atau struktur kalimat yang digunakan 

beserta segala referensi yang tertera melingkup kata-kata atau struktur kalimat 

tersebut (2) Prinsip Kerjasama berikut semua Maksimnya (3) Konteks yang 

melingkupi tuturan tersebut, baik konteks linguistik maupun yang lainnya (4) 

Latar belakang pengetahuan pendukung lainnya (5) Relevansi fakta yang sama-

sama dipahami oleh masing-masing partisipan 

 Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa kajian dalam pragmatik adalah 

mengenai masalah makna dan konteks. Makna dan konteks adalah jembatan 

penghubung antara pragmatik dan penerjemahan yang juga berbicara hal yang 

sama. Makna adalah apa yang dimaksud oleh penuturdalam suatu konteks 

tertentu. Konteks dalam hal ini kemudian sangat berhubungan dengan kondisi 

situasi yang melibatkan penutur, mitra tutur, kapan, dimana, dan dalam situasi 

aoa. Konteks berperan sangat penting dalan mempengaruhi apa yang coba 

disampaikan oleh penutur kepada mitra tuturnya. Dalam kaitannya dengan 

penerjemahan, kajian pragmatik sangat berguna dalam menganalisis satuan 

lingual bahasan. Penerjemah juga harus menguasau medan konteks dengan baik 

yang meliputi unsur tata bahasa, leksikon, konteks situasi dan kontek sosial 

budaya (Larson, 1984). Sama halnya dalam pragmatik bahwa, penutur harus 

memahami konteks atau yang oleh Leech (1983) dikatakan sebagai ―speech 

situation‖ dalam ―Pragmatics studies meaning in relation to speech situation‖. 

Menurut Leech, aspek-aspek situasi tutur dapat dibedakan menjadi lima: penutur 

dan lawan tutur, konteks tuturan, tujuan tuturan, tuturan sebagai tindak verbal, 

dan tuturan sebagai produk dari tindakan verbal.  

 Dari pembahasan di atas jelaskan diyakini bahwa seorang penerjemah 

harus mempunyai dasar pengetahuan yang baik tentang pragmatik jika ingin 

menghasilakn terjemahan yang sesuai dengan tujuannya. Penerjemah perlu untuk 

memahami konsep-konsep terkait tindak tutur, implikasi, maksim, kesantunan, 
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dan lainnya yang masuk ke dalam ranah pragmatik agar pesan yang coba 

disampaikan dalam teks sumber benar tersampaikan seperti apa yang diinginkan 

dan dimaksudkan. Selain konsep-konsep tersebut, penerjemah juga perlu kiranya 

memahami konteks yang meliputi segala aspek penerjemahan. Berikut akan 

dipaparkan beberapa contoh terkait kemampuan penerjemah dalam 

menerjemahkan teks yang bermuatan pragmatis, lebih khususnya dalam kriteria 

maksim Grice. (Nugraha: 2015) 

 

Konteks: Percakapan di bawah ini terjadi antaraRatu Elizabeth dan 

pelayannya yang membawakannya teh dan Koran ke kamar Ratu 

Elizabeth yang merupakan rutinitas sehari-hari. Ratu Elizabeth 

menanyakan tentang kepuasanhasilpemilihanPerdana Menteri. 

Elizabeth: And was it asexpected? (Apa seperti yang diharapkan?) 

Dresser: Yes, ma'am. Mr. Blair. Bya landslide.(Ya, Yang Mulia. Tn. 

Blair. Menang mutlak.) 

 

 Dari percakapan di atas dapat dilihat bahwa Ratu Elizabeth bertanya 

kepada pelayannya dengan menggunakan kalimat Tanya ―And was it as 

expected?‖ Ratu Elizabeth sebenarnya hanya menginginkan jawaban ‗ya‘ atau 

‗tidak‘ namun pelayannya malah memberikan jawaban yang begitu rinci melebihi 

informasi yang diinginkan oleh Sang Ratu. Dalam hal ini percakapan di atas 

melanggar maksim kuantitas karena memberikan informasi melebihi dari yang 

diperlukan dan diinginkanm yaitu hanya jawaban ‗ya‘ atau ‗tidak‘. 

 Pelanggaran terhadap maksim di atas juga terjadi bila si penutur sengaja 

melakukan pelanggaran seperti contoh berikut (Machali, 2012):  

 

SLtext:(totheJournalist)–originaltex tinIndonesian 

BSU: Saudara-saudara, acara ini sudah selesai. Bapak yang mulia dan 

tamunya hendak menikmati acara yang sifatnya lebih pribadi. Mohon 

maaf. Press-release akan dibagikan nanti sore secara tertulis. Juga 

amplopnya sekalian. (Opera Kecoa, p. 16, underlining add- ed) 

(Riantiarno, 1982)- Translation: English version (only for the 

underlined part above)  

 

BSa: You will get a written press release by this evening and, of 

course,a little something extra as a sign of our appreciation for your 

hard work (Cockroach Opera, p. 106, highlighting added) (Riartiarno, 

1992) 
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Sebagai seorang penerjemah yang baik kita akan langsung memahami 

bahwa kata ―amplop‖ (envelope) bukan berarti makna referensial dari kata amplop 

yaitu untuk menaruh surat namun lebih kepada makna implicit/ makna konotatif 

yang berarti ―uang suap‖ yang dimasukkan ke dalam amplop. Dalam konteks 

budaya Indonesia, ―amplop‘ sudah terpahami oleh warga masyarakat penutur 

sebagai makna implisit untuk uang suap yang diberikan kepada pihak-pihak 

tertentu untuk mempermudah melakukan sesuatu, namun dalam kontek 

terjamahannya dalam konteks budaya barat, hal ini tidak ditemukan. Konvensi 

budaya barat tidak mengenal adanya ‗envelope‘ untuk mereprenstasikan ‗bribery‘.  

Bagaimana penerjemah akan memahami makna ini /tuturan yang 

bermakna implisit seperti ini bila seorang penerjemah tidak memiliki kemampuan 

pragmatik yang baik dan teknik penerjemahan yang ideal. Teori Grice 

mengatakan bahwa tuturan di atas bisa bermakna ambiguitas dan jelas melanggar 

maksim cara. Penerjemah yang baik akan berusaha untuk tetap mempertahankan 

makna implisit dengan mencari padanan yang pas dalam bahasa sasaran. Teknik 

menerjemahkan yang tepat sangat berperan dalam contoh kalimat di atas adalah 

dengan deksripsi/penjelasan dan bila dikaji lebih jauh maknanya menjadi lebih 

sopan.  

Namun dalam beberapa kasus, hal ini tidak bisa terterapkan semisal bahasa 

sumbernya adalah sebagai berikut:  

 

Ashort introduction of the setting: Andri is they ounger child in a 

family who reminds his father to attend a meeting at his school, but the 

father can not make it and will ask Pak Dimik (thedriver). 

 

English translation as subtitles, from Indonesian 

Father : I‘llaskDimikthen..whoelsecango? Andrigrumbles….. 

Andri : Dimik, again and again. It‘s not a good idea that Dimik goes 

to the meeting. AsifI didn‘t have afather! 

 

Dalam bahasa Inggris baik Ayah dan anak mengacu kepada supir yang 

sudah berusia tua dengan nama ‗Dimik‘, meski sebutan ini pas jika diucapkan 

oleh Ayah namun tidak untuk anak yang dianggap kurang sopan bila mengacu 

seseorang yang lebih tua hanya dengan sebutan namanya saja. Maka itu dalam 

penerjemahannya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris perlu kiranya 

ditambahkan kata acuan seperti ‗Pak Dimik‘dengan menggunakan konsep budaya 

Indonesia dan menggunakan teknik foreignisasi.  

Dari contoh terakhir tersebut diketahui bahwa maksim Grice terkadang 

kurang tepat untuk digunakan dalam kegiatan tuturan karena tidak ada aspek 
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kesantunan yang dibahas, terutama kesantunan dalam konteks budaya timur. 

Penerjemah perlu menggunakan alat analisis yang lain untuk menerjemahkan teks 

yang bermuatan kesantunan seperti maksim kesantunan miliki Leech.  

 

5. Implikasi Analisis Maksim Grice terhadap Pengajaran Bahasa di Era 

Revolusi Industri 
Apa sesungguhnya Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0)? Prof. Klaus Martin 

Schwab, teknisi dan ekonom Jerman, yang juga pendiri dan Executive Chairman 

World Economic Forum, yang pertama kali memperkenalkannya. Dalam 

bukunya The Fourth Industrial Revolution (2017), ia menyebutkan bahwa saat ini 

kita berada pada awal sebuah revolusi yang secara fundamental mengubah cara 

hidup, bekerja dan berhubungan satu sama lain. (https://www.maxmanroe. 

com/revolusi-industri-4-0.html diunduh pada 23 Oktober 2019).  

 Pada era RI 4.0, derasnya informasi dan teknologi akan sangat 

berpengaruh dalam segala aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah dalam 

aspek pendidikan. Dunia pendidikan akan mengalami disrupsi yang luar biasa 

sebagai dampak RI 4.0. Aktivitas di dunia pendidikan akan bergeser dari yang 

konvensional menuju yang modern sesuai dengan tuntutan jaman. Peran guru 

akan tergeser sebagai penyedia ilmu karena ilmu pengetahuan sudah tersedia di 

internet dan dengan begitu mudahnya dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun. 

Dalam era ini bermunculan segala macam bentuk teknologi yang membantu hidup 

manusa.  

Menurut Jack Ma dalam pertemuan World Economic Forum di tahun 2018 

menyampaikan bahwa tantangan terbesar abad ini adalah mengubah cara 

mendidik dan cara kegiatan belajar dan pembelajaran. Seperti kita ketahui 

bersama bahwa dengan adanya teknologi maka akan ada kemungkinan kegiatan 

tatap muka dalam kegiatan PBM akan ditiadakan. Pendidikan akan lebih 

bermuatan ilmu pengetahuan berbasis teknologi dan menyampingkan muatan 

sikap dan ketrampilan. Inilah yang dibutuhkan dunia pendidikan bagaimana 

merespon perkembangan jaman ini dengan RI 4.0. Hal yang dapat dilakukan 

adalah dengan mendukung kegiatan pemerintah yang mulai digerakkan pada 

tahun 2015 yaitu Gerakan Literasi Nasional.  

Ada tiga literasi yang sangat dibutuhkan manusia saat ini yaitu literasi 

digital, teknologi, dan manusia (Aoun, 2018). Literasi digital lebih diarahkan pada 

tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca, menganalisis, dan 

menggunakan informasi di dunia digital. literasi teknologi bertujuan untuk 

memberikan pemahaman pada cara kerja mesin dan aplikasi teknologi, dan literasi 

manusia diarahkan pada peningkatan kemampuan berkomunikasi dan penguasaan 

ilmu desain. Implikasinya dalam dunia pendidikan sangat massif, kita harus 

https://www.weforum.org/about/klaus-schwab
https://www.weforum.org/about/klaus-schwab
https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab
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mengubah segala hal dalam sistem PBM agar tercapai tujuan yang sama dengan 

RI 4.0. 

 Secara lebih spesifik, implikasi yang diberikan RI 4.0 terhadap pengajaran 

bahasa adalah bahwa pengajar harus lebih berteman dengan teknologi dalam 

kegiatan pembelajarannya dengan mengimplementasikan blended learning. Dan 

juga guru harus meningkatkan kompetensinya yang mengikuti RI 4.0 yaitu: 1) 

guru harus mampu melakukan penilaian secara komprehensif; 2) Guru harus 

memiliki kompetensi abad 21: karakter, akhlak dan literasi; 3) Guru harus mampu 

menyajikan modul sesuai passion siswa; dan 4) Guru harus mampu melakukan 

autentic learning yang inovatif (Https://Www.Researchgate.Net/Publication/ 

335463788_Pendidikan_di_Era_Revolusi_Industri_40. Diunduh Pada 23 Oktober 

2019). Guru juga harus mengajarkan ketrampilan yang dibutuhkan oleh siswanya 

untuk menghadapi era RI 4.0 baik soft skills maupun hard skills. .  

 Pragmatik lebih membahas kepada bagaimana kaidah kita ketika 

melakukan kegiatan tindakan berbahasa yang menekankan kepada konteks situasi. 

Di dalamnya juga dibahas hal terkait bagaimana makna yang tersampaikan harus 

sesuai dengan maksimnya dan diharapkan tidak ada pelanggaran yang dilakukan. 

Unsur kesantunan juga menjadi citra khusus pragmatik. Aspek-aspek tersebut 

dalam kaitannya menghadapi era RI 4.0 adalah bahwa kita sebagai pengajar harus 

mengajarkan perihal kesantunan berbahasa yang kemungkinan seiring dengan 

perkembangan jaman manusia akan sangat jarang sekali melakukan percakapan 

secara tatap muka, karena perkembangan teknologi kemungkinan di masa depan 

manusia hanya akan berkomunikasi secara virtual atau augmented reality. 

Disinilah nanti akan terkikis aspek kesantunan berbahasa dan kesetiaan pada 

kaidah maksim. Perlunya pengajaran bahasa yang interaktif dan kreatif dengan 

menekankan kepada pengembangan ketrampilan kritis siswa.  

 

C. Simpulan 

Manusia sebagai makhluk sosial perlu berkomunikasi antar sesamanya. 

Dalam kegiatan berkomunikasi dan terlibat dalam kegiatan tindakan berbahasa ini 

perlu adanya kaidah yang dipahami bersama antara penutur dengan mitra tutur 

agar percakapan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Penutur dan mitra 

tutur perlu kiranya memahami kaidah terkait maksim Grice yang memuat hal 

terkait, maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim relevansi, dan maksim cara. 

Inti dari maksim ini adalah buatlah tuturan yang secukupnya, yang benar, yang 

relevan dengan materi/topic percakapakan, dan gunakanlah cara yang benar untuk 

menyampaikan. Jangan berlebihan atau kurang dalam memberikan informasi, 

jangan menimbulkan multi tafsir dan jangan berbelit-belit ketika menyampaikan.  

https://www.researchgate.net/Publication/%20335463788_Pendidikan_di_Era_Revolusi_Industri_40
https://www.researchgate.net/Publication/%20335463788_Pendidikan_di_Era_Revolusi_Industri_40
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Pragmatik dan penerjemahan memiliki dasar yang sama yaitu berbicara 

mengenai masalah makna dan konteks. Pragmatik sangat berperan dalam 

membantu menganalisis ranah penerjemahan. Dalam hal ini maksim Grice bisa 

dijadikan pisau bedah untuk mengulik hasil terjemahan apakah terjemahan ada 

yang melanggar maksim atau kah tidak. Pada praktiknya, hasil terjemahan 

kebanyakan melakukan pelanggaran. Dalam contoh dii bagian isi dan 

pembahasan, maksim kuantitas dan relevansi memiliki capaian tertinggi untuk 

jenis maksim yang banyak dilanggar. Dalam konteks penerjemahan, seorang 

penerjemah yang baik haruslah setia kepada makna bahasa sumber namun bila 

hasil terjemahan mengarah melanggar prinsip kesantunan maka baiknya 

penerjemahn menggunakan teknik penerjemahan untuk mengatasinya. Kritik atas 

maksim Grice ini memang terkait kepada kesantunan. Bahwa maksim Grice tidak 

berterima ketika membahas konteks kesantunan terutama ketika berhadapan 

dengan budaya timur yang lebih pekat budaya.  

Kontribusi pengajaran pragmatik khususnya masalah maksim, kesantunan, 

tindak tutur sangat lah besar untuk menghadapi era RI 4.0. Pola percakapan tatap 

muka akan sangat jarang dilakukan manusia di masa depan, lebih mengarah pada 

virtual dan augmented reality. Pengajaran kaidah pragmatik adalah untuk 

mengasah soft skills siswa agar menjadi pembelajar yang kritis, kreatif, namun 

tetap berpegang teguh pada kaidah budaya yang menjadi ciri khasnya.  
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Abstrak. Seiring dengan perkembangan teknologi dan masuknya era disrupsi, pemanfaatan 

teknologi dalam dunia pendidikan sangat diperlukan. Untuk itu, penulis melakukan inovasi 

berupa pembelajaran mata kuliah linguistik bahasa Mandarin dengan menggunakan aplikasi 

berbasis web google classroom. Pemanfaatan google classroom dalam pembelajaran 

linguistik selain dapat membelajarkan konten linguistik, juga dapat melatihkan literasi 

teknologi dan literasi manusia. Namun demikian, kegiatan pembelajaran berbasis teknologi 

ini bukan berarti tanpa masalah. Tulisan ini bertujuan memaparkan permasalahan-

permasalahan yang muncul pada saat memanfaatkan google classroom dalam kegiatan 

pembelajaran linguistik bahasa Mandarin. 

 

Kata Kunci: google classroom, linguistik, bahasa mandarin 

 

A. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi dan masuknya era disrupsi, menuntut dunia pendidikan 

berbenah diri. Seiring dengan hal tersebut, rangkaian mata kuliah linguistik di Program 

Studi Pendidikan Bahasa Mandarin (PSPBM) UNJ mulai diberikan dengan menggunakan 

moda pembelajaran kombinasi antara tatap muka dan daring. Pembelajaran daring 

dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi berbasis web internet yaitu google classroom. 

Adapun mata kuliah linguistik yang telah memanfaatkan google classroom yaitu 

Pengantar Linguistik Umum serta Pengantar Sintaksis dan Semantik Bahasa Mandarin. 

Penggunaan aplikasi berbasis web dalam pembelajaran mata kuliah linguistik bahasa 

Mandarin bertujuan bukan hanya untuk menyampaikan konten materi linguistik, namun 

juga untuk melatihkan literasi baru. Dalam hal ini literasi baru yang dimaksud mencakupi 

literasi teknologi dan literasi manusia.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya, Trihardini (2019b) memperoleh tanggapan 

siswa mengenai pemanfaatan google classroom dalam pembelajaran linguistik. Menurut 

siswa, pemanfaatan google classroom membantu siswa lebih memahami linguistik. Siswa 

merasa lebih nyaman terlibat dalam pembelajaran linguistik melalui kombinasi tatap 

muka dengan google classroom. Selain itu, siswa juga merasa terlatih belajar linguistik 

secara mandiri. Namun demikian, kegiatan pembelajaran dengan moda pembelajaran 

kombinasi tatap muka dengan google classroom bukan berarti tanpa masalah. Tulisan ini 

akan memaparkan permasalahan yang muncul pada saat penulis sebagai dosen pengampu 

mempraktikkan pembelajaran mata kuliah linguistik bahasa Mandarin dengan google 

classroom. 

mailto:ayu.trihardini@unj.ac.id
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B. Isi dan Pembahasan 

Rangkaian mata kuliah linguistik pada PSPBM UNJ telah berlangsung kurang 

lebih 5 tahun. Selama kurun waktu itu, mata kuliah telah dilengkapi diktat. Seiring 

dengan hadirnya era teknologi industri, dan pentingnya melatihkan literasi baru, penulis 

yang juga merupakan pengampu mata kuliah mencoba memanfaatkan Teknologi 

Informasi Komunikasi (TIK) dan literasi teknologi melalui aplikasi produk teknologi 

google classroom sebagai media pembelajaran pada rangkaian mata kuliah linguistik 

PSPBM UNJ, yaitu mata kuliah Pengantar Linguistik Umum serta Pengantar Sintaksis 

dan Semantik Bahasa Mandarin. Berdasarkan data yang diperoleh dari 47 responden 

mahasiswa peserta mata kuliah, dalam hal literasi teknologi siswa yang merupakan 

generasi Z merasa lebih nyaman terlibat dalam pembelajaran linguistik dengan 

mengaplikasikan produk teknologi untuk mengakses materi, mengerjakan latihan, 

berinteraksi dengan pengajar, serta mengakses penilaian pengajar terhadap siswa. Dalam 

hal literasi manusia, mengerjakan tugas sesuai tenggat google classroom melatih siswa 

pada kebiasaan kerja yang positif; informasi tertulis dan gambar pada google classroom 

melatih keterampilan membaca dan komunikasi tertulis siswa, serta melatih keterampilan 

memecahkan masalah. Instruksi-instruksi pada google classroom dalam kegiatan 

pembelajaran melatih siswa belajar linguistik secara mandiri (Trihardini:2019b). 

Menurut Fitriani dan Aziz (2019:100), literasi baru mencakupi literasi data, 

literasi teknologi, dan literasi manusia. Yang termasuk dalam literasi data yaitu 

kompetensi membaca, menganalisis dan membuat konklusi berpikir berdasarkan data dan 

informasi data raya yang diperoleh. Yang termasuk literasi teknologi yaitu kompetensi 

memahami cara kerja mesin, mengaplikasikan teknologi dengan bekerja berbasis produk 

teknologi untuk mendapatkan hasil maksimal. Literasi manusia terkait dengan 

kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif dan inovatif. Dunia 

pendidikan dan pengajaran perlu mengintegrasikan capaian pembelajaran 3 bidang secara 

simultan dan terpadu, yaitu capaian bidang literasi lama, literasi baru dan literasi 

keilmuan.  

Pemanfaatan google classroom dalam kegiatan pembelajaran linguistik bahasa 

Mandarin pada PSPBM UNJ dilakukan secara kombinasi dengan tatap muka. Pertemuan 

daring atau tatap maya dengan google classroom ada sebelum tatap muka, yaitu berupa 

penugasan individu dan penugasan kelompok yang bersifat sebagai pembuka diskusi 

yang nantinya digunakan pula untuk memperbaiki pemahaman siswa. Penugasan oleh 

pengajar disusun berdasar tema sesuai dengan Rancangan Pembelajaran Semester (RPS), 

hal ini dilakukan untuk memudahkan siswa yang belajar secara mandiri untuk memahami 

ruang lingkup mata kuliah linguistik yang sedang dipelajarinya.  

Berikut tampilan google classroom pengajar pada mata kuliah Pengantar 

Linguistik Umum serta Pengantar Sintaksis dan Semantik Bahasa Mandarin. 
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Gambar 1. Tampilan Akun Google Classroom Pengajar  

pada Mata Kuliah Linguistik  
 

 

 

 

 

Gambar 2. Tampilan pada Menu Classwork yang disusun Berdasarkan RPS 

 



 

20 

 

 

 

 

Gambar 3. Tampilan pada Menu People yang Berisikan Peserta Mata Kuliah 

 

 Dalam praktiknya, pemanfaatan google classroom pada pembelajaran linguistik di 

PSPBM UNJ masih terbatas pada penugasan, dan belum pada pemberian materi. Materi 

disampaikan di diktat dan berberntuk diskusi pada saat tatap muka di kelas. Dengan 

demikian, google classroom berperan menjembatani antara materi dan alur pikir siswa 

sehingga tercipta diskusi yang lebih aktif di dalam kelas. Hal ini sejalan dengan paparan 

Yang (2018:1) bahwa pemanfaatan google classroom di era teknologi seperti saat ini 

memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan membuat siswa lebih aktif terlibat dalam 

kegiatan pembelajaran.  

Keutamaan dari belajar mandiri telah diungkapkan oleh Zhou (2018: 216) yaitu: 

(1) dalam hubungan pembelajaran yang tercipta antara pengajar dan siswa, pembelajaran 

terpusat pada siswa; (2) dalam proses pembelajaran, siswa bertanggungjawab terhadap 

kegiatan belajarnya sendiri, sehingga mempunyai hak tertentu untuk campur tangan 

dalam aktivitas pembelajaran; (3) pengajar memainkan peran sebagai ―pilar‖ di dalam 

pembelajaran, pengajar bertugas menciptakan lingkungan kondusif bagi pembelajaran 

siswa dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Selain kemandirian, hal yang perlu 

dilatihkan di era disruptif seperti saat ini yakni keterampilan memecahkan masalah dan 

kolaborasi. Untuk itu menurut Trihardini (2019b), pembelajaran bagi generasi Z 
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memerlukan teknologi dan informasi sebagai media pembelajaran terutama untuk 

berinteraksi dan berkolaborasi.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya, telah diketahui tanggapan siswa terhadap 

pemanfaatan google classroom pada pembelajaran linguistik bahasa Mandarin di PSPBM 

UNJ. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

Sebanyak 57% siswa setuju dan 28% siswa sangat setuju bahwa penggunaan 

google classroom menghidupkan suasana diskusi tatap muka di kelas. Sebanyak 79% 

siswa setuju bahwa informasi yang terdapat pada google classroom membantu alur pikir 

siswa sehingga memancing diskusi.  

Kemudahan akses terhadap google classroom membuat 53% siswa sangat setuju 

bahwa hal ini menjadikan mereka lebih nyaman belajar linguistik, 40% setuju. Sebanyak 

4,5% siswa mengalami kesulitan mengakses latihan pada aplikasi google classroom, dan 

2% siswa mengalami kesulitan mengakses penilaian pengajar pada aplikasi google 

classroom. Jumlah ini menampilkan bahwa google classroom melatihkan literasi 

teknologi, dan siswa yang merupakan generasi Z tidak mengalami kesulitan yang berarti 

dalam penggunaannya.  

Sebanyak 53% siswa setuju bahwa penggunaan google classroom melatihkan 

mereka pada pembelajaran mandiri, 36% sangat setuju. Dalam hal ini literasi teknologi. 

Mengenai kaitan penggunaan google classroom dengan interaksi pembelajaran, 

berikut adalah hasil yang diperoleh peneliti. Sebanyak 62% siswa setuju bahwa google 

classroom membantu siswa lebih berinteraksi dengan pengajar, 32% sangat setuju. 

Sebanyak 74% siswa setuju bahwa instruksi yang digunakan pengajar pada google 

classroom sederhana, dinamis dan dapat dipahami seperti tatap muka.  

Namun demikian, siswa mempunyai jawaban yang beragam ketika menanggapi 

pernyataan bahwa informasi tatap maya google classroom dapat seluruhnya 

menggantikan tatap muka. Seperti ditampilkan pada diagram di bawah ini: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tanggapan Responden Mengenai Google Classroom 

dapat Menggantikan Tatap Muka 
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Penyajian materi linguistik pada google classroom, mendapat respon sebagai 

berikut. Sebanyak 83% siswa menyatakan setuju bahwa penggunaan google classroom 

meningkatkan minat belajar; 74% siswa setuju bahwa penggunaan google classroom 

membantu mereka memahami materi linguistik; Menanggapi pernyataan google 

classroom menyederhanakan pembelajaran di kelas, 59% setuju dan sisanya 41% 

menjawab sangat setuju. Pada akhirnya, 83% siswa setuju merasa puas terhadap materi 

linguistik yang diberikan pada google classroom, 32% siswa sangat setuju, dan sisanya 

6% tidak puas. 

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan google 

classroom pada pembelajaran linguistik bahasa Mandarin mendapat respon yang positif 

dari peserta mata kuliah. Namun demikian, pengampu menemukan beberapa kendala. 

Diantaranya yaitu:  

1) Tingkat literasi dan keingintahuan lewat membaca masih rendah 

Telah disampaikan sebelumnya bahwa pemanfaatan google classroom hanya berupa 

penugasan, sedangkan keseluruhan materi berada di diktat. Dengan demikian, siswa 

seharusnya membaca diktat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh 

pengampu mata kuliah. Kenyataannya, siswa menjawab tidak mengacu pada diktat;  

2) Tingkat keaktifan pada diskusi tinggi, namun minim pada acuan  

Siswa pada era borderless seperti saat ini lebih berani mengemukakan pendapatnya 

dan aktif melakukan tanya jawab. Masih terkait dengan permasalahan sebelumnya, 

keengganan membaca menjadikan siswa peserta mata kuliah berbicara tidak 

berlandaskan pada acuan literasi. Padahal dengan adanya akses pada sumber belajar 

tidak terbatas yaitu internet, siswa seharusnya mampu mencari acuan literasi yang 

tepat dan sesuai dengan tema diskusi. Terlebih penugasan google classroom 

dilakukan sebelum tatap muka. Hal ini memungkinkan siswa mempunyai waktu 

untuk menggali pengetahuan linguistik dari berbagai sumber belajar untuk 

memperkaya diskusi; 

3) Permasalahan pemahaman instruksi 

Bentuk penugasan yang diberikan pada google classroom diawali dengan kalimat 

pengantar berupa pernyataan bersifat teoritis, dilanjutkan dengan pertanyaan, dan 

diakhiri instruksi. Instruksi mencakupi: penjelasan jenis penugasan apakah tergolong 

penugasan individu atau penugasan kelompok, penjelasan bentuk penyerahan tugas 

yang diminta pengampu apakah bentuk tertulis manual atau bentuk dokumen yang 

diunggah di google classroom. Kekurangpahaman terhadap instruksi membuat hasil 

penugasan beragam. Selain jawaban penugasan berbentuk manual dan dokumen, 

pengampu juga menerima jawaban siswa melalui kolom private comment yang 

tersedia di google classroom.  

4) Pemahaman ilustrasi gambar dan tabel 

Penugasan berbentuk gambar seperti menyebutkan alat ucap tertentu yang telah diberi 

nomor pada gambar artikulator manusia, atau berbentuk tabel seperti melengkapi 

tabel konsonan berdasarkan cara pengucapan dan daerah artikulasi telah disampaikan 
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di google classroom. Ilustrasi yang sama juga ada pada diktat. Namun ketika gambar 

tersebut dibahas, siswa belum sepenuhnya memahami apa yang dilihatnya.  

5) Kurangnya tanggung jawab 

Meskipun telah disepakati bersama bahwa selama perkuliahan berlangsung, kegiatan 

pembelajaran akan melalui tatap muka dan google classroom namun siswa belum 

secara mandiri memeriksa penugasan di google classroom. Penyerahan tugas tidak 

membaca atau tidak memperhatikan waktu tenggat yang sebenarnya telah dituliskan 

pengampu pada bagian bawah setiap tugas atau classwork.  

6) Kurangnya kemampuan interaksi interpersonal  

Ketika akun google classroom siswa bermasalah, siswa tidak menginformasikan 

kepada pengampu. Padahal dengan bermasalahnya suatu akun, akan mempengaruhi 

pada keseluruhan penilaian sejak awal penugasan. Pengampu menyadari adanya 

perubahan jumlah peserta mata kuliah, karena adanya notifikasi dan prosedur 

memeriksa ulang. Siswa yang bersangkutan tidak berusaha melaporkan ataupun 

menghubungi pengampu, padahal selalu hadir di perkuliahan tatap muka. 

Kemampuan berinteraksi dengan orang lain atau interpersonal merupakan salah satu 

kecerdasan pada teori kecerdasan majemuk. Adalah suatu tuntutan tersendiri, untuk 

menguasai hal tersebut. 

Seluruh permasalahan di atas bermuara pada satu permasalahan yaitu perilaku 

belajar siswa, terutama rendahnya literasi. Meskipun sudah dikelilingi berbagai sumber 

belajar yang mudah diakses, namun siswa masih belum sepenuhnya mandiri berusaha 

memahami materi linguistik yang sedang dipelajarinya lewat acuan literasi. Oleh sebab 

itu, perlu dirumuskan suatu strategi pembelajaran yang melatihkan kemandirian siswa. 

Pemanfaatan teknologi tetap dilakukan dengan moda pembelajaran kombinasi dan tidak 

dapat menggantikan tatap muka. Peran pengampu pada kegiatan pembelajaran tatap muka 

tetap diperlukan.  

 

C. Simpulan 

Seiring dengan perkembangan teknologi, pemanfaatan teknologi dalam dunia 

pendidikan sangat diperlukan. Untuk itu, penulis yang juga pengampu mata kuliah 

melakukan inovasi berupa pembelajaran mata kuliah linguistik bahasa Mandarin dengan 

menggunakan aplikasi berbasis web google classroom. Pemanfaatan google classroom 

dalam pembelajaran linguistik selain dapat membelajarkan konten linguistik, juga dapat 

melatihkan literasi teknologi dan literasi manusia. Melalui data yang diperoleh dari 

kuesioner, pembelajaran menggunakan google classroom mendapat respon positif dari 

siswa peserta mata kuliah. Namun demikian, kegiatan pembelajaran berbasis teknologi ini 

menemui beberaa permaslaahan seperti: (1) Tingkat literasi dan keingintahuan lewat 

membaca masih rendah; (2) Tingkat keaktifan pada diskusi tinggi, namun minim pada 

acuan; (3) Permasalahan pemahaman instruksi; (4) Pemahaman ilustrasi gambar dan 

tabel; (5) Kurangnya tanggung jawab; (6) Kurangnya kemampuan interaksi interpersonal.  

Seluruh permasalahan pemanfaatan google classroom pada pembelajaran 

linguistik bahasa Mandarin bermuara pada satu permasalahan yaitu perilaku belajar 

siswa, terutama rendahnya literasi. Untuk itu, perlu dirumuskan suatu strategi 



 

24 

 

pembelajaran yang melatihkan kemandirian siswa. Pemanfaatan teknologi tetap dilakukan 

dengan moda pembelajaran kombinasi dan tidak dapat menggantikan tatap muka. Peran 

pengampu pada kegiatan pembelajaran tatap muka tetap diperlukan.  
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Abstract. Lecturers have an important role in learning in the industrial era 4.0. 

Learning in the 4.0 era is a stage for the world of technology. Therefore, lecturers 

must be able to master not only science but also technology. Technology becomes 

important in helping the learning process. In addition to science and technology, 

lecturers also have an important role in building the character and skills of the 

students they guide. Without guidance, technology will backfire if it is misused 

especially by students. The research method used in this paper is descriptive 

qualitative. Data collection is done through observation and interviews. 

observations were made while on campus both during class and the interaction of 

students and lecturers within the campus of UNJ. Music learning in the industrial 

era 4.0 demanded the role of lecturers as university developers who are always 

innovating. So the role of lecturers is very important in the contribution of science 

and technology for students, universities, society, Nation and State. 
 

Keywords: Role of Lecturers, Music Learning, Industrial Era 4.0 
 

Abstrak. Dosen memiliki peran penting dalam pembelajaran di era industri 4.0. 

Pembelajaran di era 4.0 merupakan panggung bagi dunia teknolgi. Oleh karena itu, 

dosen harus mampu menguasai tidak hanya ilmu pengetahuan tetapi juga 

teknologi. Teknologi menjadi hal yang penting dalam membantu proses 

pembelajaran. Selain ilmu pengetahuan dan teknologi, dosen juga memiliki 

peranan penting dalam membangun karakter dan ketrampilan bagi mahasiswa yang 

dibimbingnya. Tanpa bimbingan, Teknologi akan menjadi bumerang yang 

berbahaya apabila di salah gunakan khususnya oleh mahasiswa. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data 

dilakukan melalui observasi dan wawancara. pengamatan dilakukan ketika berada 

di kampus baik saat dikelas maupun interaksi mahasiswa dan dosen dilingkungan 

kampus UNJ. Pembelajaran musik pada era industri 4.0 menuntut peran dosen 

sebagai insan pengembang perguruan tinggi yang selalu berinovasi. Sehingga peran 

dosen sangat penting dalam sumbangsih ilmu pengetahuan dan teknologi bagi 

kalangan mahasiswa, perguruan tinggi, masyarakat, Bangsa dan Negara. 

 

Kata Kunci: peran dosen, pembelajaran musik, era industri 4.0 
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A. Pendahuluan 

Dosen memiliki peranan penting dalam sebuah pembelajaran. Dosen 

adalah mediator utama sebagai penggerak ilmu pengetahuan bagi mahasiswa. 

Tanpa dosen, mahasiswa tidak tahu apa yang harus di eksplore dalam ranah 

pengetahuan yang hendak di pelajari. Oleh karena itu, setiap dosen harus memiliki 

bekal ilmu pengetahuan dan ketrampilan untuk menuntun serta mengarahkan 

mahasiswanya. Terdapat 981 dosen di lingkungan unj dengan disiplin ilmu 

berbeda-beda. 18 diantaranya adalah dosen program studi pendidikan musik, FBS, 

UNJ. Dari ke delapan belas dosen tersebutpun memilik latar belakang ilmu dan 

ketrampilan yang berbeda-beda. Setiap dosen memiliki kemampuan di bidangnya 

masing-masing sesuai dengan latar belakang pendidikan yang telah di tempuhnya. 

Ilmu pengetahuan dan ketrampilan sesuai disiplin ilmu yang dimiliki seorang 

dosen menjadi modal yang cukup dalam mengembangkan kompetensi peserta 

didiknya. 

 Selain bekal pengetahuan dan ketrampilan, dosen juga di tuntut untuk 

selalu siap menghadapi isu-isu dan permasalahan yang ada. Dosen juga di tuntut 

untuk selalu siap menghadapi perkembangan jaman. Bahkan inovasi-inovasi harus 

dilakukan bagi kalangan dosen agar memajukan dunia pendidikan khususnya 

dilingkungan UNJ. Perkembangan jaman saat ini membawa Indonesia pada 

kondisi dunia industri 4.0. Kondisi ini menuntut kemampuan dalam era 

perkembangan teknologi. Berdasarkan data terakhir kepegawaian UNJ pada bulan 

Juli tahun 2019, terdapat 45 dosen yang memiliki jabatan akademik sebagai 

profesor, 224 sebagai lektor kepala, 381 sebagai lektor, 316 sebagai asisten ahli, 

dan 15 sebagai tenaga pengajar. Dari jumlah tersebut, sekitar 90% berada 

dikisaran usia produktif antara 30 sampai 60 tahun. sisanya memasuki usia 

mendekati pensiun. Berdasarkan data tersebut maka sebagian besar dosen masih 

pada usia produktif. Usia produktif ini menuntut dosen dalam kegiatan 

pengajaran, penelitian, dan pengabdian. sehingga setiap dosen wajib melakukan 

inovasi dan harus mengikuti kemajuan teknologi.  

 Dosen memiliki peran penting dalam pembelajaran di era industri 4.0. oleh 

karena itu, dosen harus mampu menguasai tidak hanya ilmu pengetahuan tetapi 

juga teknologi. Teknologi menjadi hal yang penting dalam membantu proses 

pembelajaran. Tanpa peran teknologi, pembelajaran tidak akan berjalan secara 

maksimal. Peran media dan internet menjadi fasilitas dalam mengeksplor 

pengetahuan. Dosen yang tidak berinovasi dan tidak mengikuti perkembangan 

teknologi maka akan tertinggal. Ketertinggalan tersebut memberikan dampak 

negatif bagi mahasiswa dan membuat reputasi perguruan tinggi semakin menurun. 

Oleh karena itu, dosen perlu sekali menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.  
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Di era digitalisasi, seorang dosen harus mampu beradaptasi dengan 

kemajuan teknologi. untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi 

dan siap berkompetisi dibutuhkan dosen yang memiliki kompetensi yang kuat, 

mempunyai soft skill, critical thinking, kreatif, inovatif, komunikatif dan mampu 

berkolaborasi dengan baik dengan mahasiswa. Dosen dituntut untuk berinovasi 

agar bisa meningkatkan produktifitasnya sebagai pengajar dan pendidik. Dosen 

harus bisa menyesuaikan diri dengan menghadirkan berbagai pembelajaran 

berbasis teknologi. Dosen harus bisa menghadirkam pembelajaran berbasis 

aplikasi, game atau visual lainnya untuk mendukung proses pembelajaran di era 

saat ini. Selain itu, dosen harus mampu menguasai internet conference sehingga 

pembelajaran tidak hanya dilakukan dengan tatap muka dikelas, tetapi juga dapat 

dilakukan kapanpun dan dimanapun dapat membuat kelas tatap muka melalui 

berbagai aplikasi internet seperti zoom, web conference, skype, telegram, dan 

sebagainya. Sehingga proses pembelajaran dapat terlakasana sesuai kebutuhan 

dengan terbantunya teknologi digital era sekarang.  

Selain ilmu pengetahuan dan teknologi, dosen juga memiliki peranan 

penting dalam membangun karakter mahasiswa yang dibimbingnya. Teknologi 

akan menjadi bumerang yang berbahaya apabila di salah gunakan oleh siapa saja 

tidak terkecuali oleh mahasiswa. seorang dosen tidak hanya mentransfer ilmu 

pengetahuan atau keterampilan, tetapi juga memberi teladan dan motivasi bagi 

mahasiswa. Dosen merupakan figur bagi mahasiswa. Para mahasiswa akan 

melihat dan menyaksikan setiap gerakan yang dilakukan seorang dosen baik 

dalam berbicara maupun bertindak sehingga tidak jarang ada dosen yang akan 

menjadi bahan pembicaraan di kalangan mahasiswa. Maka dari itu seorang dosen 

harus memiliki karakter yang kuat, disiplin, memiliki komitmen, berkompeten, 

kerja keras, konsisten, sederhana, memiliki kemampuan berinteraksi, melayani 

secara maksimal, cerdas, ikhlas dalam bekerja, menjaga diri dan kehormatan, 

menjadi teladan bagi peserta didik, dan dinamis sehingga ketika mengajar di kelas 

memiliki daya dan spirit untuk menggerakkan mahasiswa untuk mengikuti materi 

yang disampaikan.  

Hal buruk akan terjadi apabila seorang dosen tidak memiliki kharisma di 

mata mahasiswa. Dosen akan tidak dihargai dan mahasiswa cenderung tidak dapat 

menyerap ilmu pengetahuan yang diajarkan karena tidak memiliki rasa 

ketertarikan dengan dosennya. Dosen harus mampu mengontrol situasi kelas dan 

mampu memahami psikis mahasiswanya sehingga seorang dosen akan tahu 

perlakuan yang tepat untuk dilakukan sesuai kondisi kelas dan mahasiswanya. 

Salah satu fenomena yang terjadi sebagai dampak bahwa dosen tidak melakukan 

inovasi adalah penggunaan materi yang selalu sama dari tahun ke tahun dan 

memberikan perlakuan yang sama di setiap kelas yang diajarnya. Padahal kondisi 
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baik mental maupun pengetahuan setiap mahasiswa pasti berbeda di setiap 

kelasnya bahkan di setiap angkatan. Maka seorang dosen perlu memiliki 

pemikiran yang selalu terbuka terhadap kebaruan dan menyikapi kondisi 

perkembangan jaman dari tahun ke tahun.  

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif 

kualitatif. Artinya, sebuah rangkaian penelitian yang pada akhirnya, menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

pelaku yang dapat diamati. Model pendekatan secara deskriptif kualitatif adalah 

suatu model pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, 

mengungkap, ataupun memecahkan masalah dengan melakukan pengukuran 

kualitas ataupun mutu daripada obyek penelitian tersebut, secara sistematis, 

faktual, dan akurat. Produk daripada model pendekatan ini, pada umumnya berupa 

kata-kata dan gambar, yang tidak mementingkan nilai berupa angka-angka 

(Moleong, 2012). Penulis menyakini bahwa model pendekatan semacam ini dapat 

secara tepat dan efektif untuk menggambarkan, mengkaji, dan membedah 

fenomena yang terjadi terkait peran dosen dilingkungan fakultas bahasa dan seni, 

UNJ. 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. 

pengamatan dilakukan ketika berada di kampus baik saat dikelas maupun interaksi 

mahasiswa dan dosen dilingkungan kampus UNJ. Data yang dipakai oleh penulis 

dalam artikel tentang peran dosen dalam pembelajaran di era industri 4.0 

dilingkungan FBS, UNJ adalah laporan hasil pengamatan yang dibuat oleh 

peneliti. Target pengamatan berfokus pada perilaku dan respon mahasiswa saat 

proses pembelajaran dikelas, interaksi mahasiswa dan dosen, serta bahasa dan 

perilaku yang dilakukan oleh dosen saat proses pembelajaran berlangsung. Data 

wawancara digunakan sebagai data pendukung. Wawancara dilakukan ke 

beberapa mahasiswa disetiap angkatan yang dipilih secara acak (random 

sampling) dan dilakukan secara semi terstruktur. Penulis melakukan identifikasi 

data yang didapat dari wawancara dan hasil pengamatan serta informasi lainnya 

tentang peran dosen dalam membimbing dan membina para mahasiswa. 

Setelah mengidentifikasi data yang diperoleh, penulis menyimpulkan 

tentang masalah yang dikaji kemudian dilakukan proses analisis. Analisis yang 

digunakan adalah 

analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain 

itu, semua data yang dikumpulkan dimungkinkan menjadi kunci terhadap apa 

yang sudah diteliti. Setelah analisis selesai maka dapat di tarik kesimpulan sebagai 

hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 
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B. Isi dan Pembahasan 

Pemanfaatan, penggunaan dan kompetensi digital mejadi solusi dan 

strategi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada pada perguruan tinggi 

khususnya dalam menghadapi era pendidikan modern. Mahasiswa dan dosen 

diharuskan memiliki kompetensi digital agar tidak tertinggal oleh yang lainnya. 

Selain itu teknologi digital mampu memberikan kontribusi besar terhadap 

tercapainya tujuan pendidikan dan mendukung proses pembelajaran. Fasilitas e-

learning yang berkembang sekarang ini dapat dimanfaatkan oleh dosen maupun 

mahasiswa. Dosen dapat mengirim bahan perkuliahan, melaksanakan kuis, 

menyampaikan informasi seputar perkuliahan hingga membuat forum diskusi 

yang membahas suatu hal. Begitu pula halnya dengan mahasiswa, mereka dapat 

mengunduh bahan perkuliahan yang diberikan dosen, mencari tahu informasi 

perkuliahan, ikut aktif dalam forum diskusi dan sebagainya. Teknologi digital 

membuat dunia pendidikan tinggi menjadi semakin produktif. Tahun ajaran 

2019/2020, UNJ membuka mata kuliah wajib bagi mahasiswa baru. mata kuliah 

tersebut adalah big data dan pemrogaman (coding). 

Semua mahasiswa UNJ wajib mengambil kedua mata kuliah ini tanpa 

terkecuali karena semua bidang ilmu di era revolusi industri ini sangat terkait 

dengan data. Pihak UNJ mewajibkan kedua mata kuliah tersebut karena di era 

Revolusi Industri 4.0, literasi data sangat penting. Sementara, kurikulum terdahulu 

belum mengarah pada kesiapan lulusan untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0. 

Melalui big data dan pemrograman diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang 

berdaya saing dan dapat membantu perubahan Indonesia di segala sektor. Selain 

mewajibkan mahasiswa untuk mengambil kuliah big data dan pemrograman, 

materi pembelajaran lanjutan dari mata kuliah ini dirancang mengedepankan pada 

pembelajaran yang mengasah 4C yakni communication, collaboration, critical 

thinking and problem solving, dan creativity and innovation. Semuanya 

merupakan kunci sukses pada era Revolusi Industri 4.0. Dengan adanya tuntutan 

perkembangan zaman, maka dosen juga dituntut untuk mengikuti perkembangan 

yang terjadi khususnya bagi dosen dikalangan fakultas bahasa dan seni, UNJ. 

Sehingga peran dosen sangat penting dalam sumbangsih ilmu pengetahuan dan 

teknologi bagi kalangan mahasiswanya. 

Era digital yang terus berkembang pesat memberikan manfaat bagi semua 

aspek bidang, khususnya pendidikan. Manfaat itu antara lain sarana pembelajaran 

yang lebih mudah, serta akses informasi perkuliahan juga lebih cepat. Mahasiswa 

tidak harus bergantung sepenuhnya pada dosen sebagai pemberi materi. 

Mahasiswa bisa secara aktif pula mencari sumber informasi atau materi kuliah 

melalui teknologi digital. Mahasiswa menjadi lebih banyak menyerap informasi 
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dan berbagai pengetahuan. Sehingga wawasan dan pemahaman terhadap bidang 

ilmu yang ditekuni bisa semakin baik. Dengan Kecanggihan teknologi digital 

mendorong mahasiswa jadi lebih kreatif mendapatkan informasi dan kreatif 

mengembangkan informasi.  

Teknologi digital juga mempermudah proses pembelajaran. Penggunaan 

teknologi jarak jauh audio video melalui fasilitas internet dengan aplikasi 

menawarkan beragam kesempatan dan kemudahan bagi dosen maupun mahasiswa 

untuk menembus ruang dan waktu bagi penggunaan kelas yang lebih luas dan 

mandiri. Teknologi ini dimanfaatkan pula untuk mengadakan pelatihan secara 

online. Dengan adanya teknologi, peluang belajar bisa lebih mudah dan 

memungkinkan semua dapat terjadi. Kemudahan teknologi berimplikasi 

mendorong kualitas SDM. Dalam kondisi inilah mahasiswa harus jeli dan pandai 

mengelola informasi tersebut. Sehingga pesatnya teknologi informasi menjadi 

selaras dengan harapan bersama. 

Pemanfaatan teknologi informasi, model perkuliahan dibuat lebih dinamis. 

Tidak lagi sekadar dosen mengajar, sementara mahasiswa mendengarkan. Sumber 

informasi bisa diperoleh dengan mudah lewat teknologi. Karena itu, kuliah satu 

arah sudah tak popular lagi. Model kuliah satu arah mulai ditinggalkan, karena 

model pembelajaran semacam itu tak mendorong mahasiswanya untuk berlaku 

aktif. Beberapa dosen program studi pendidikan musik, FBS, UNJ sudah mulai 

menerapkan model kuliah yang aktif dan dinamis. Materi perkuliahan sudah 

diberikan via email, dosen dalam kelas hanya bersikap sebagai mentor. Walaupun, 

model perkuliahan multi media bebrasis ICT belum diterapkan sepenuhnya di 

Program Studi Pendidikan Musik, FBS, UNJ karena adanya peraturan dan 

kurikulum nasional yang harus ditaati. 

Pembelajaran berbasis media merupakan hal yang sangat penting untuk 

diterapkan dilingkungan FBS, UNJ. Beberapa dosen khususnya di program studi 

pendidikan musik ada yang sudah menggunakan media mengajar. Media atau 

internet dapat menjadi sarana dan sumber ilmu dalam belajar. Program studi 

pendidikan musik tidak hanya menerapkan keilmuan secara teoritis saja, tetapi 

tuntutan untuk menguasai keilmuan praktis di bidang musik. Bagi kalangan 

mahasiswa pendidikan musik, media online seperty soptify, facebook, youtube, 

dsb merupakan media yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas belajar 

baik apresiasi musik maupun tutorial dalam berlatih alat musik. Sehingga, sumber 

ilmu tidak hanya berasal dari seorang dosen, tetapi bisa berasal dari sumber-

sumber lain. Seperti dari televisi, media massa, internet dan lainnya. Pengajar 

tidak lagi menjadi aktor utama. Tetapi, pembelajaran sudah bergeser 

paradigmanya dari Teacher Centered Learning (TCL) menjadi Student Centered 

Learning (SCL).  
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Di era Digital kekinian, dosen harus bisa memanfaatkan segala sumber 

ilmu untuk belajar. Belajar juga bisa dilakukan tanpa harus tatap muka. Pola 

Pembelajaran Bermedia adalah pola yang cocok dan relevan di zaman ini. Untuk 

mengaplikasikan pola pembelajaran berbasis media, dosen harus mampu menjadi 

produsen ilmu pengetahuan. Jika tidak, maka pengajar tidak akan mampu 

menterjemahkan pola pembelajaran berbasis media. 

Pembelajaran peserta didik harus disiapkan untuk bisa menyesuaikan 

dengan perkembangan zaman. Setiap mahasiswa memiliki gadget atau handphone 

yang tentunya mereka sering menggunakan alat tersebut. Jika pengajar tidak 

mampu mengikuti perkembangan teknologi tersebut maka tentunya pembelajaran 

yang disampaikan kurang diminati. Tetapi, jika pengajar mampu menjadi 

produsen ilmu pengetahuan dan menguasai teknolgi maka peserta didik bisa 

memperoleh ilmu secar4a maksimal dan tentunya pembelajaran yang dilakukan 

lebih menarik. 

Dosen tidak hanya dituntut memiliki kompetensi dalam hal penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga di tuntut memiliki komitmen, 

semangat bekerja dan berpikir, konsisten, sederhana, bijaksana, menjaga 

kehormatan, dan menjadi teladan. Seorang dosen yang memiliki komitmen yang 

tinggi akan memiliki ketajaman visi, terarah, dan bertanggung jawab terhadap 

tugas dan panggilan yang diembannya sebagai insan pendidik bangsa. dalam 

mengemban tugas ini, segala macam tantangan harus dihadapi dengan tegar dan 

kuat. Selain itu, kerja keras dan semangat merupakan suatu keharusan bagi dosen 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Banyak sekali tugas yang harus dilakukan 

dosen, karena tidak hanya melakukan tridharma, tetapi ada tugas-tugas lain yang 

selalu berdatangan di luar dugaan. Bahkan sering sekali tugas-tugas itu muncul 

tiba-tiba atau mendadak dan tuntutan tugas tersebut harus selesai segera. Maka 

mau tidak mau seorang dosen harus memiliki semangat yang tangguh dalam 

menyelesaikan tugas-tugas baik dari pimpinan, instansi, lembaga, negara, 

masyarakat, dsb.  

Demi menjaga nam baik, seorang dosen juga harus konsisten dalam setiap 

perkataan dan perbuatannya. Ketika dosen sekali melakukan tindakan yang tidak 

konsisten (plin plan) maka nama dosen tersebut akan tercemar baik di lingkungan 

perguruan tinggi maupun di lingkungan masyarakat. Seorang dosen juga harus 

memiliki karakter sederhan. Sederhana bukan berorientasi pada materi atau harta 

kekayaan. Sederhanan bagi seorang dosen dapat dikatakan jika mampu 

mengaktualisasikan sesuatu secara efektif dan efisien. Kesederhanaan seorang 

dosen terpancar lewat perilakunya seperti tidak bermewah-mewah baik 

penampilan maupun gaya hidup, tidak berlebihan, tepat guna yang berarti 

memanfaatkan segala sesuatu secara tepat, dan apa adanya. Terakhir, dosen harus 
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mampu menjadi teladan. Teladan bukan bearti harus menjaga wibawa atau image 

saja, tetapi teladan dapat terpancar lewat perilakunya. Teladan dapat ditunjukan 

melalui tutur kata, sikap, dan perbuatan. 

Pendapat peneliti tentang peran dan karakter seorang dosen khususnya di 

lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni, UNJ menjadi lebih lengkap dengan 

ditambahkannya ungkapan dari Zamroni (2011) yang menyatakan bahwa ada 

enam dimensi karakter yang bersifat universal bagi dosen. Pertama, dapat 

dipercaya (trustworthiness); seorang dosen dapat menjadikan dirinya dapat 

dipercaya jika memiliki kejujuran, integritas, loyalitas, dan reliabilitas. Dosen 

seperti ini tidak mungkin berbohong, mengutamakan institusinya sendiri daripada 

institusi lainnya, dan konsisten antara kata dan perbuatan. Kedua, respek 

(respect); seorang dosen yang memiliki karakter ini akan selalu menghormati dan 

menghargai orang lain tanpa memandang latar belakang yang menyertainya, 

termasuk latar belakang keilmuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat rekan 

sejawat dan para mahasiswa, memiliki sikap toleransi yang tinggi, dan mudah 

menerima semua mahasiswanya dengan tulus. Ketiga, tanggung jawab 

(responsibility); seorang dosen yang memiliki karakter bertanggung jawab 

senantiasa akan menunjukkan dirinya dan yang telah diperbuat. Watak ini akan 

melahirkan kerja keras dan bekerja sebaik mungkin untuk mencapai prestasi 

terbaik. Keempat, adil (fairness); seorang dosen memiliki watak ini akan tampak 

ketika akan memberikan penilaian terhadap para mahasiswanya. Ia tidak akan 

membeda-bedakan mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain. Pemberian 

nilai pun harus berdasarkan kriteria objektif dan juga berdasarkan aspek-aspek 

yang disepakati. Kelima, peduli (caring); seorang dosen yang memiliki watak 

peduli akan mempergunakan kehalusan budi dan perasaan sehingga dapat 

berempati terhadap para mahasiswanya, baik ketika mengalami kesulitan dalam 

perkuliahan, maupun mencapai prestasi yang baik. Keenam, menjadi warga 

negara yang baik (citizenship); seorang dosen adalah warga negara juga. Maka 

dari itu, seorang dosen perlu memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

warga negara yang baik. 

Tugas utama seorang dosen yaitu melaksanakan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, yaitu melaksanakan pendidikan dan pengajaran, melaksanakan penelitian, 

dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai pendidik, seorang 

dosen mempunyai peran penting dalam kehidupannya yaitu mendidik, mengajar, 

membimbing, melatih, dan menilai. 

Mendidik dapat diartikan sebagai proses bimbingan dan pengajaran dalam 

rangka mengalihkan nilai-nilai, bukan sekedar pengetahuan saja. Mendidik 

merupakan suatu pekerjaan yang dipikul guru untuk mengarahkan peserta didik 

dalam belajar dan dalam berperilaku yang baik, baik itu di kelas atau di 
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masyarakat. Jika demikian, dosen yang menjalankan tugas mendidik harus 

memiliki kemampuan-kemampuan tertentu. Menurut Kartadinata (2009) 

kemampuan seorang dosen sebagai pendidik sebagai berikut: merancang program 

pembelajaran yang memfasilitasi penumbuhan karakter sert soft skill, di samping 

pembentukan penguasaan hard skill, baik yang berdampak langsung dari tindakan 

pembelajaran maupun berdampak tidak langsung terhadap pembelajaran; 

mengimplementasi program pembelajaran dengan kewaspadaan penuh (informed 

responsiveness) terhadap peluang untuk mengoptimalkan dampak instruksional 

dan dampak pengiring pembelajaran yang dibingkai dengan wawasan 

kependidikan; mengakses proses dan hasil pembelajaran yang tercapai baik 

berdampak langsung maupun berdampang pengiring; memanfaatkan hasil 

asesmen terhadap proses dan hasil pembelajaran untuk melakukan perbaikan 

pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan.  

Tugas mengajar seorang dosen selalu dikaitkan dengan metode yang 

dipakai dalam pembelajaran. Metode adalah salah satu unsur dalam proses 

pembelajaran. Diharapkan seorang dosen dalam mengajar dapat memperkaya 

metodologi pembelajaran dan memberikan berbagai metode pembelajaran yang 

efektif. Dalam pembelajaran, seorang dosen dituntut memiliki paradigma yang 

benar, khususnya paradigma tentang belajar, membelajarkan, dan mahasiswa. 

Paradigma atau cara pandang akan berimplikasi langsung dalam pembelajaran, 

baik berkaitan dengan cara seorang dosen memerankan diri dalam pembelajaran 

maupun memposisikan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dewasa ini ada 

banyak paradigma atau sudut pandang yang dianut dalam pendidikan. Salah satu 

paradigma yang berkembangan sekarang ini adalah paradigma kosntruktivistik. 

Menurut paradigma ini, pengetuhan itu temporer, nonobjective, selalu berubah, 

dan tidak menentu. Belajar merupakan penyusunan pengetahuan dari pengalaman 

konkret, aktivitas kolaboratif, dan refleksi serta interpretasi. 

Lickona (2012) mengatakan bahwa dosen sebenarnya menjadi model yang 

secara aktif menjadi contoh dalam melakukan kegiatan belajar efektif seperti 

mencontohkan penggunaan strategi belajar atau cara mengungkapkan pemikiran 

secara verbal yang dapat membantu proses konstruksi pengetahuan. Maka dalam 

membimbing para mahasiswa, seorang dosen harus mampu menerapkan diri atau 

menjadikan diri sebagai orang yang ditiru atau digugu. Keteladanan dan budi 

pekerti seorang dosen akan memberikan pengaruh yang kuat terhadap para 

mahasiswa yang dibimbing. 

Seorang dosen berperan sebagai pelatih. Dalam melatih, seorang dosen 

menjadi pemicu atau pendorong, stimulus, memacu para mahasiswa untuk 

memaksimalkan potensi yang dimiliki. Dosen bertugas memberikan petunjuk dan 
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pengarahan terhadap upaya belajar mahasiswa. Mahasiswa sedapat mungkin 

mencoba memecahkan masalahnya sebelum memperoleh masukan dari dosen. 

Dosen juga memiliki peran sebagai penilai atau evaluator. Kegiatan 

evaluasi atau menilai berorientasi pada kegiatan mengukur dan menilai sejauh 

mana program pembelajaran sudah tercapai. Kegiatan evaluasi yang dirancang 

secara sistematis dan komprehensif akan memberikan gambaran sejauh mana 

proses pembelajaran memberikan hasil belajar. Oleh karena itu, perlu dirancang 

alat evaluasi proses pembelajaran yang valid, mendidik, berorientasi pada 

kompetensi, adil, terbuka, berkesinambungan, menyeluruh, dan bermakna.  

 

C. Simpulan 

Tugas pokok dosen adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

yaitu kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain 

tugas pokok tersebut, dosen memiliki tugas-tugas tambahan lainnya. Terkadang 

tugas-tugas tambahan tersebut datang mendadak dan harus diselesaikan dalam 

waktu yang singkat. Sehingga banyak satir yang mengungkapkan bahwa dosen 

merupakan singkatan dari kalimat bahasa jawa ―kerjane sak dos, bayarane sak 

sen‖ yang berarti kerjaannya banyak (sak dos = satu kardus) tetapi bayaranya 

sedikit (sak sen = satu sen). Sehingga dengan kondisi yang ada maka dosen 

dituntut memiliki karakter yang selalu semangat dan memiliki jiwa kerja keras. 

Terlebih dalam menghadi era industri 4.0 yang menuntut dosen dalam penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Pembelajaran era 4.0 yang berbasis teknologi dan multimedia merupakan 

hal yang sangat penting untuk diterapkan dilingkungan FBS, UNJ. Beberapa 

dosen khususnya di program studi pendidikan musik ada yang sudah 

memanfaatkan teknologi dan menggunakan multimedia dalam strategi 

pembelajaran. Media yang berupa internet dapat menjadi sarana dan sumber ilmu 

dalam belajar. Program studi pendidikan musik tidak hanya menerapkan keilmuan 

secara teoritis saja, tetapi tuntutan untuk menguasai keilmuan praktis di bidang 

musik. Bagi kalangan mahasiswa pendidikan musik, media online seperty soptify, 

facebook, youtube, dsb merupakan media yang dapat digunakan untuk 

mendukung aktivitas belajar baik apresiasi musik maupun tutorial dalam berlatih 

alat musik. 

Peran dosen di lingkungan UNJ tidak hanya dituntut memiliki kompetensi 

dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga di tuntut 

memiliki komitmen, semangat bekerja dan berpikir, konsisten, sederhana, 

bijaksana, menjaga kehormatan, dan harus mampu menjadi teladan. Dosen tidak 

hanya sebagai pengajar dan media pembelajar, tetapi berperan sebagai pendidik. 
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Sebagai pendidik, seorang dosen mempunyai peran penting yaitu membimbing, 

melatih, dan menilai.  

Pembelajaran musik pada era industri 4.0 menuntut peran dosen sebagai 

insan pengembang perguruan tinggi yang selalu berinovasi. Sehingga peran dosen 

sangat penting dalam sumbangsih ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kalangan 

mahasiswa, perguruan tinggi, masyarakat, Bangsa dan Negara. 
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Abstrak. Era Revolusi Industri 4.0 telah merambah di berbagai bidang dan hal ini 

tidak dapat dihindarkan. Perkembangan internet dan teknologi digital telah 

memasuki kehidupan manusia, termasuk di bidang pengajaran dan pembelajaran 

bahasa Prancis. Hal ini memunculkan banyak tantangan bagi pembelajaran dan 

pengajaran bahasa Prancis. Pendekatan aksional yang digagas oleh Cadre 

Européen Commun de Référence pour les langues dan diadopsi dalam pengajaran 

bahasa Prancis sebagai bahasa asing tak luput dari pengaruh teknologi. Makalah ini 

membahas tentang pengajar bahasa Prancis di era Revolusi Industri 4.0 dan 

kaitannya dengan pendekatan aksional yang konsep pembelajarannya 

memfokuskan pada tâches. Dengan pendekatan ini pengajar bahasa Prancis perlu 

memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi dalam kegiatan 

pengajarannya. Di samping itu pengajar perlu membekali pembelajar dengan sikap 

kritis dan kejujuran dalam manfaatkan teknologi digital.  

  

Kata Kunci: era revolusi, pengajaran bahasa Prancis, pendekatan aksional. 

 

A. Pendahuluan 

Era revolusi industri 4.0 atau yang disebut pula revolusi dunia ke empat 

telah bergulir dan tidak dapat dibendung. Teknologi hadir dan menjadi hal yang 

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Segala hal menjadi tanpa batas 

karena kehadiran internet dan teknologi digital. Oleh sebab itu era revolusi 

industri ini telah mempengaruhi berbagai aspek, seperti dalam bidang ekonomi, 

politik, kebudayaan, seni hingga sampai pada bidang pendidikan. Di dalam bidang 

pengajaran bahasa asing, teknologi digital membuat beberapa aspek pembelajaran 

bahasa menjadi lebih cepat dan efisien. Menjadi pertanyaan bagaimana guru 

mengaplikasikan Approche actionnelle, pendekatan yang dicanangkan oleh Cadre 

Européen Commun de Référence pour les langues dalam kegiatan pengajarannya? 

Bahasa Prancis sering dianggap salah bahasa asing yang sulit bagi 

pembelajar dan hal ini disebabkan oleh antara lain karena ketidakhadiran penutur 

asli sehingga pembelajar tidak memiliki ―lawan bicara‖ bahasa Prancis. Keadaan 

ini membuat mereka tidak dapat berkomunikasi langsung atau berinteraksi. 
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Padahal salah satu fungsi bahasa adalah piranti untuk berinteraksi. Namun dengan 

adanya teknologi digital, pembelajar cukup memiliki jaringan internet yang 

kemudian mengakses aplikasi Skype. Aplikasi ini sangat membantu mereka untuk 

dapat berkomunikasi dengan penutur asli yang berada jauh di negaranya. Kegiatan 

ini jelas lebih bersifat interaktif karena mereka dapat berkomunikasi langsung. 

Kemudian untuk belajar menyimak yang merupakan salah satu kerampilan bahasa 

asing yang sulit dikuasai, pembelajar dapat mengakses saluran Youtube. Tata 

bahasa Prancis yang dianggap rumit dapat dipelajari secara mandir oleh 

pembelajar. Mereka dapat menemukan latihan-latihan yang menarik dari yang 

mudah hingga yang sulit. Pembelajar dapat memilih aktivitas mana yang sesuai 

dengan kebutuhannya. Demikian pula dengan pencarian kata atau ungkapan yang 

sulit Google akan mencarikan dan menjelaskannya dengan cepat. Keakuratan dan 

kecepatan Google tidak perlu lagi diragukan, Kamus bahasa Prancis yang tebal 

dan berat atau kamus saku dengan tulisan kecil-kecil bagaikan semut berbaris 

tidak perlu lagi dibawa ke mana-mana. Kamus tersebut dapat diunduh langsung ke 

telepon genggam melalui aplikasi Play Store dengan mudah, sehingga menjadi 

praktis dan mudah dibawa. Untuk menonton film Prancis pun pembelajar tidak 

perlu susah-susah mencari bioskop yang memutarkan film Prancis karena semua 

ada di telepon genggam atau laptop.  

Revolusi industri 4.0 menuntut pengajar bahasa Prancis sebagai bahasa 

asing untuk menyesuaikan diri. Pengajar perlu mengikuti perkembangan teknologi 

yang sedang berkembang pesat serta memanfaatkannya dengan tujuan 

memudahkan komunikasi dan informasi. Fasilitas ini lebih cepat dan canggih 

untuk pembelajaran dan pengajaran. Menurut Schwab yang dikutip oleh 

Djiwandono (Djiwandono, 2018: 1), Revolusi Industri membawa 5 hal penting, 

yaitu IoT (Internet of Thinks), kecerdasan buatan, 3D printing, antar muka 

(interface) manusia dengan mesin, robot dan sensor. Kaitannya dengan pengajaran 

bahasa Prancis sebagai bahasa asing, maka teknologi yang telah menjadi basis 

dalam kehidupan saat ini perlu digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran. 

Konsekuensinya adalah bahwa guru dituntut tidak saja memiliki keterampilan 

berbahasa yang diajarkan dan pengetahuan pedagogis, tetapi juga memiliki 

pengetahuan teknologi yang berkaitan dengan penggunaan komputer dan internet 

yang merupakan sarana efektif bagi pembelajar bahasa Prancis sebagai bahasa 

asing. Di samping menambah pengetahuan, sarana tersebut juga dapat 

meningkatkan keterampilan berbahasa. 
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B. Isi dan Pembahasan  

1. Guru bahasa Prancis zaman now 

Banyak aplikasi dan situs yang dapat membuka cakrawala pembelajaran 

baru. Pengajar tidak lagi menjadi ―personne source‖, yaitu orang yang memiliki 

berbagai informasi tetapi kedudukannya bergeser menjadi pengajar yang 

memfasilitasi pembelajaran. Tehnologi digital saat ini banyak memberi 

kemudahan bagi pembelajar bahasa Prancis. Sebagai contoh, yaitu pembelajar 

dapat belajar secara mandiri ketika akan mengikuti ujian DELF-DALF. Dengan 

Youtube ia dapat berlatih tanpa bantuan pengajar. Berbagai latihan tersedia berikut 

penjelasanya. Hal ini jelas memudahkan dan membantu pembelajar dalam berlatih 

untuk ujian. Memang generasi milenial merupakan generasi ultra connectée, yaitu 

generasi yang selalu terkoneksi dengan internet. Mereka menguasainya dengan 

baik dibandingkan dengan orang tua mereka mungkin juga guru mereka di 

sekolah.  

Era Revolusi Industri 4.0 sangat mempengaruhi berbagai bidang termasuk 

dalam pengajaran dan pembelajaran. Yamnoon dalam Suwandi menjelaskan 

bahwa secara umum terdapat 18 kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat 

melaksanakan aktivitas pekerjaan di era Revolusi Industry 4.0. Kemampuan 

tersebut adalah 1). persepsi sensorik, 2). mengambil informasi, 3). kemampuan 

mengenali pola-pola atau kategori-kategori, 4). membangkitkan pola/kategori 

baru, 5). memecahkan masalah, 6). memaksimalkan dan merencanakan, 7). 

nenciptakan, 8). mengartikulasikan atau menampilkan output, 9). berkordinasi 

dengan berbagai pihak, 10). menggunakan bahasa untuk mengungkapkan gagasan, 

11). menggunakan bahasa untuk memahami gagasan, 12). mengindera sosial dan 

emosional, 13). membuat pertimbangan sosial dan emosional, 14). menghasilkan 

output emosional dan sosial, 15). Motorik halus/ ketangkasan, 16). motorik kasar, 

17). navigasi, dan 18). mobilitas (Suwandi, 2018: 5). Berdasarkan kemampuan 

tersebut, maka guru bahasa Prancis milenial memiliki beban yang cukup berat. Ia 

tidak saja mengajarkan bahasa Prancis sebagai piranti berkomunikasi tetapi juga 

mampu membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh Revolusi 

Industri keempat, yaitu kemampuan teknis, kreativitas, dan kemampuan 

memecahkan masalah yang inovatif, dll.  

Menurut Arends (2008) tantangan lain yang dihadapi seorang pengajar 

pada abad 21 adalah mencakup 1). Mengajar dalam masyarakat multikultual, 2). 

Mengajar untuk mengkonstruksi makna, 3). Mengajar untuk pembelajaran aktif, 

4). Mengajar dan akuntabilitas, 5). Mengajar dan pilihan, 6). Mengajar dengan 

pandangan baru tentang kemampuan, dan 7). Mengajar dan teknologi. Dengan 

tantangan tersebut, maka seorang pengajar bahasa Prancis sebagai asing di era ini 

harus melek teknologi informasi, kreatif dan dapat menciptakan pembejaran yang 
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aktif, yaitu pembelajaran yang membuat pembelajar menjadi aktif dalam 

mengakses berbagai informasi yang nantinya akan digunakan dalam pembelajaran 

di kelas. Dengan mencari berbagai informasi maka pembelajar akan memiliki 

berbagai pengetahuan dan kemampuan menganalisis dan sintesis akan terasah 

pula.  

Dalam pengajaran dan pembelajaran, diperlukan inovasi pembelajaran 

yang kreatif, menyenangkan dan produktif. Sadiman menjelaskan bahwa proses 

belajar mengajar pada hakekatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses 

penyampaian pesan dan sumber pesan melalui saluran/ media tertentu ke 

penerima pesan (Sadiman, 2009:11). Dengan demikian seorang pengajar harus 

berinovasi dalam pengajarannya dan menyenangkan dengan demikian kegiatan-

kegiatan pembelajaran tidak bersifat monoton tetapi bersifat kreatif dan 

menantang sehingga kelas bahasa menjadi hidup tidak membosankan. Pengajar 

pun wajib mengasah kemampuan pembelajar, yaitu tidak saja kemampuan 

kebahasaan tetapi juga kemampuan berkomunikasi yang efektif dan kemampuan 

bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran karena pusat pembelajaran tidak lagi 

pada pembelajar tetapi lebih pada kelompok pembelajar. Dimensi kolaborasi ini 

juga menjadi salah satu prinsip dalam pendekatan aksional. 

Pengajar atau guru bahasa Prancis perlu mencari informasi-informasi 

kekinian tidak saja dalam bidangnya, yaitu bahasa Prancis tetapi juga informasi 

ilmiah lain yang dapat diakses melalui Google maupun jurnal-jurnal akademik. Di 

samping itu di dalam pengajarannya, ia perlu memberdayakan teknologi digital 

tidak saja untuk persiapan pengajaran tetapi juga tugas-tugas yang diberikan 

kepada pembelajar karena tehnologi digital adalah dunianya. Mereka akan 

berantusias dengan tugas-tugas yang ditelusuri melalui internet. Aktivitas di kelas 

menjadi lebih menarik karena pusat pembelajaran tidak lagi terfokus pada 

pengajar tetapi dibalik menjadi pembelajar yang menjelaskan « pencarian »nya 

dan pengajar menambahkan atau meluruskan informasi yang kurang tepat (classe 

inversée). 

 

2. Approche actionnelle dalam era digital  

Pengajaran dan pembelajaran bahasa Prancis sebagai bahasa asing saat ini 

mengadopsi suatu pendekatan, yaitu approche actionnelle (pendekatan aksional). 

Buku-buku ajar bahasa Prancis yang digunakan di Indonesia, seperti Version 

Original, Alter ego +, Tendances adalah adalah contoh dari beberapa buku ajar 

yang menerapkan pendekatan aksional dan diterbitkan oleh penerbit Prancis. 

Pendekatan aksional merupakan suatu konsep pembelajaran dan pengajaran yang 

berorientasi pada tâches atau tugas yang direalisasikan di dalam pembelajaran 

bahasa. Tugas tersebut merupakan tugas yang dilakukan oleh seorang individu 
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dalam kehidupan sehari-hari sebagai aktor sosial, maka pembelajar dianggap tidak 

saja sebagai pembelajar tetapi juga sebagai individu yang hidup di dalam 

masyarakat: berinteraksi dengan individu lain, mencari informasi yang berkaitan 

dengan administrasi, menulis surat secara formal atau non formal, mengikuti 

kuliah, berbelanja, mengisi formulir, dll.  

Keanekaragaman bahasa dan budaya di Eropa serta keinginan untuk 

mendorong plurilinguisme dan multikulturalisme membuat Dewan Eropa 

menyusun Cadre Européen Commun de Référence (kerangka acuan) yang 

kemudian menelurkan pendekatan aksional. Salah satu prioritasnya adalah 

menjaga plurilinguisme dan keanekaragaman budaya. Warga negara Eropa 

diharapkan memiliki pengetahuan tentang bahasa lain di luar negaranya dan 

sekaligus menghormati budaya yang ada. Definisi Plurilinguisme menurut Cadre 

Européen Commun de Référence pour les langues adalah pengetahuan tentang 

beberapa bahasa yang berbeda dalam masyarakat tertentu (Cadre Européen 

Commun de Référence pour les langues , 2001: 11). Pendekatan plurilinguis ini 

memperluas dan memperkaya pengalaman individu yang didapat tidak saja dari 

lingkungan keluarga tetapi juga dari kelompok sosial lain, seperti dalam konteks 

pembelajaran, lingkungan sekolah, lingkungan kuliah, lingkungan pekerjaan, dll. 

Individu plurilinguis tidak mengklasifikasikan bahasa dan budaya yang berbeda-

beda, sebaliknya pengalaman tersebut membangun kompetensi komunikatif yang 

berkontribusi dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Dalam situasi yang berbeda 

pembicara dapat dengan mudah menggunakan keterampilan yang dimilikinya 

untuk berkomunikasi secara efektif dengan lawan bicara.  

Pendekatan aksional mengadopsi penelitian linguistik Canal dan Swain 

(1981) dan Bahman (1990). Tagliante menjelaskan bahwa pendekatan aksional 

mengambil semua konsep pendekatan komunikatif hanya menambahkan gagasan 

« tâches « yang harus diselesai dalam berbagai konteks yang akan dihadapi 

pembelajar dalam kehidupan sosial (Tagliante, 2006: 64). Ia menjelaskan lebih 

lanjut tentang prinsip-prinsip pendekatan aksionel sebagai berikut.  

 

 Pendekatan Aksionel 

Objectif général 

(Tujuan umum) 
 

- 

Publique visée  

(Pembelajar) 
 

Tous publiques. 

(Semua pembelajar). 

Théories sous-jacentes 

(Teori yang melandasi) 

Canale dan Swain. Bachman. 
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Statut de l‘enseignant  

(Peran pengajar) 

 

Anime. 

(Menghidupkan kelas) 

Statut des langues 1 et 2 

(Peran B 1 dan 2) 

Langue 1 et 2 selon l‘objectif. 

(Penggunaan bahasa 1 dan 2 pembelajar bila 

dibutuhkan). 
 

Place de l‘oral et de l‘écrit 

(Kedudukan bahasa lisan 

dan bahasa tulis) 
 

Priorité à l‘oral chez les débutants. 

(Prioritas pada bahasa lisan).  

Place de la grammaire 

(Kedudukan tata bahasa) 

Conceptualisation, systématisation, au service de 

la communication. 

(Konsep, sistematisasi, untuk berkomunikasi) 
 

Richesse du laxique 

(Kekayaan (Keluasan) 

kosa kata) 

Riche et varié, correspond aux spécifications des 

référentiels. 

(Kaya dan bervariasi sesuai dengan spesifikasi 

yang telah ditentukan). 
 

Progression 

(progresi) 

Sur six niveaux (A1 à C2). 

Pada enam tingkatan (A1 sampai dengan C2) 
 

Support d‘activité 

(Media) 

Supports authentiques, supports pédagogisés, 

écrits, oraux et visuels. Ils sont au service de la 

réalisation de tâches langagières communicatives. 

(Dokumen otentik, yang disesuaikan untuk tujuan 

pengajaran, dokumen tulis, lisan dan visual. Media 

tersebut akan membantu dalam realisasi tugas-

tugas komunikatif). 

(Tagliante, 2006: 53).  

 

Dari tabel di muka terlihat bahwa dalam pendekatan aksional 

pembelajaran bahasa tidak dibatasi usia, seperti usia remaja atau dewasa. 

Pembelajaran bahasa untuk semua usia. oleh sebab itu pengajar harus seorang 

pengajar yang bersemangat (animé) agar dapat menghidupkan kelas. Bahasa 

pertama atau bahasa kedua pembelajar dapat digunakan bila dibutuhkan. Prioritas 

pembelajaran terfokus pada bahasa lisan dan pengajaran tata bahasa diberikan 

agar pembelajar lebih memahami konsep dan sistematisasi aturan tata bahasa. 
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Kemampuan ini nantinya akan digunakan untuk tujuan berkomunikasi. Kosa kata 

yang disajikan pun bersifat luas dan bervariasi sesuai dengan yang ditentukan. 

Evaluasi pengajaran dilakukan berdasarkan 6 tingkatan, yaitu dari A1 sampai 

dengan C2.  

Pendekatan aksional meletakkan pusat pembelajaran pada kelompok 

pembelajar dan pada ―projet‖ yang direalisasikan secara bersama. Kerja sama 

atau kolaborasi menjadi kegiatan penting dalam pembelajaran. Di samping itu 

media yang digunakan dalam pengajaran berbentuk dokumen lisan, tulisan dan 

visual dengan tujuan membantu tugas bahasa yang bersifat komunikatif. 

Dokumen otentik mendapat tempat utama di dalam pendekatan ini. 

Realisasi berbagai tâches menjadi kegiatan yang penting dan dengan 

tujuan agar pembelajar bahasa dapat berintegrasi ketika berada di Negara-negara 

Eropa dalam, seperti untuk keperluan studi, bekerja, dll. Kata tâches dalam bahasa 

Indonesia dapat diartikan sebagai ―tugas‖, yaitu sesuatu yang harus dikerjakan. 

Namun tâches menurut kerangka acuan pengajaran bahasa di Eropa adalah cara 

untuk melakukan tindakan yang dilakukan pembelajar sebagai aktor sosial dan 

tindakan tersebut dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu untuk 

dapat merealisasikan suatu tindakan maka pembelajar menurut Goullier harus – 

être motive ―par un objectif ou un besoin, personnel ou suscité par la situation 

d‘apprentissage‖ (Goullier, 2006: 21). Kutipan tersebut dapat dijelaskan bahwa 

untuk dapat melaksanakan tindakan atau tugas maka seorang pembelajar harus 

termotivasi dengan suatu tujuan atau suatu kebutuhan pribadi yang disebabkan 

oleh situasi belajar. Di samping itu pembelajar juga harus dapat melakukan apa 

yang ia harapkan. 

Berard dalam Rosen menjelaskan bahwa tâche yang menjadi ―jantung‖ 

kerangka acuan pengajaran bahasa di Eropa dapat dibagi menjadi 3 jenis , yaitu 

1). les tâches « cible », de « répétition » ou « proche de la vie réelle » (tugas di 

dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan secara berulang-ulang dan sesuai 

dengan kehidupan nyata). 2). Les tâches de la communication pédagogique (tugas 

yang berorientasi untuk tujuan pengajaran). 3). Les tâches de pré-communication 

pédagogique (tugas pra komunikasi untuk tujuan pengajaran) (2009: 40)  

 Senada dengan Berard, Rosen mengklasifikasikan tindakan menjadi tiga 

jenis pula , yaitu 1). Les tâches de pré-communication pédagogiques, 2). Les 

tâches pédagogiques communicatives, 3). Les tâches « proche » de la vie réelle. 

(Rosen: 2009: 7). Les tâches de pré-communication pédagogiques adalah tugas 

yang berbentuk pra komunikasi pedagogis yang terdiri dari latihan-latihan yang 

difokuskan pada bentuk-bentuk. Les tâches pédagogiques communicatives adalah 

tugas komunikatif untuk tujuan pengajaran dan tugas ini sering digunakan di 

dalam pendekatan komunikatif. Pada tahap ini pembelajar diberi tugas untuk 
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menggunakan bahasa dengan bermain peran dan peran tersebut nantinya akan 

mengarah pada tugas yang mendekati dalam kehidupan sehari-hari, yaitu les 

tâches « proches » de la vie réelle. Pada tahap ini tugas yang diberikan 

disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar di luar kelas atau di luar konteks 

pembelajaran, misalnya membaca buku pedoman opersional (mode d‘emploi), 

mencari informasi yang berkaitan dengan administrasi, mengikuti perkuliahan, 

mencari tempat tinggal, menulis surat pengaduan (un mail de réclamation), dll. 

Sebagai aktor sosial pembelajar akan merealisasikan berbagai « tâches » atau 

tugas dalam kehidupan bermasyarakat. Ia harus mampu menggunakan semua 

keterampilan dan kemampuannya, seperti kemamuan strategis, kemapuan 

kognitif, kemampuan verbal dan non verbal yang ia miliki untuk merealisasikan 

« tugas » dalam kehidupan sehari-hari agar keberhasilan berkomunikasi tercapai.  

 Buku-buku ajar bahasa Prancis dengan pendekatan aksional menerapkan 

pengajaran bahasa Prancis dengan bantuan teknologi, seperti DVD, DVD-Rom, 

tableau blanc interactif (papan tulis interaktif), dll. Banyak realisasi tâches 

membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi. Sebagai contoh dalam Alter 

ego+ B1 terdapat foto dua orang politikus Prancis, yaitu Ségolène Royal, kandidat 

presiden Prancis tahun 2007 dan Dominique de Villepin, mantan Perdana Menteri 

Prancis tahun 2005. Tanpa penyelusuran informasi sulit bagi pembelajar 

menjelaskan siapa kedua orang tersebut. Demikian juga dengan informasi tentang 

les Grandes Ecoles, dll.  

Di samping itu Tema-tema yang diberikan pun merupakan tema-tema yang 

bervariasi dan aktual, seperti ekonomi kolaboratif, umur suatu produk 

(obsolescence), kesehatan, ekologi, dll. Tema-tema aktual tersebut menuntut guru 

untuk mencari informasi tambahan yang dapat diperoleh secara cepat dan akurat 

melalui Google, Youtube atau situs-situs lain.  

 

C. Simpulan  

Teknologi digital telah mempengaruhi berbagai bidang termasuk bidang 

pengajaran dan pembelajaran bahasa. Pendekatan aksional yang merupakan 

pendekatan yang lahir pada tahun 2001 juga tak luput dari pengaruh teknologi 

digital. Hal ini terlihat dari media pengajaran-pembelajaran yang harus digunakan. 

Tema-tema yang beragam menuntut pengajar dan pembelajar berkoneksi dengan 

internet untuk mencari informasi-informasi tambahan dan hal ini akan 

memudahkan pembelajar untuk mengekspresikan pendapatnya karena memiliki 

pengetahuan yang luas.  

Era digital memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan era saat 

pengajar hidup di zamannya. Pada era milenial ini, pembelajar telah mengenal 

teknologi, seperti komputer, permainan video sejak dini. Tidak demikian halnya 
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dengan pengajar yang mengenal tehnologi digital mungkin setelah menyelesaikan 

Sekolah Menengah Atas atau ketika kuliah. Oleh sebab itu pengajar perlu melek 

teknologi dan memadukannya dalam pengajaran mengingat pembelajar sangat 

terbiasa dengan teknologi. Era Revolusi Industri ini menuntut pengajar dan 

pembelajar memiliki jiwa kreatif dan kritis dalam kehidupan. Di samping itu 

mereka juga harus memiliki keterampilan dalam memanfaatkan sumber informasi 

berbasis teknologi. Namun dengan kemudahan yang ditawarkan teknologi digital, 

pengajar perlu waspada agar pembelajar tidak memiliki mental copy paste yang 

disebabkan karena pembelajar ingin selalu cepat menyelesaikaan tugasnya dan 

malas berpikir. Kejujuran perlu ditanamkan dan kemampuan hard skill dan soft 

skill menjadi suatu kemampuan yang sangat penting dalam era digital ini.  
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Abstrak. Tulisan inimembahas tentang peran dosen dan guru dalam pembelajaran 

tari di era Revolusi Industri 4.0, yang merupakanhasil refeksi berdasarkan 

penelitian yang berjudul kinerja dosen di Pendidikan Profesi Guru(PPG): Studi 

Kasus Dalam Pelaksanaan Workshop Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Bidang Studi Seni Budaya. Tulisan ini bertujuan untuk menghasilkan informasi 

yang deskriptif dan komprehensif tentang implikasi kinerja dosen dan guruterhadap 

penyiapan sumber daya manusia di era Revolusi Industri 4.0. Prosedur penelitian 

dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan 

adalah dosen, mahasiswa dan aktivitas dalam Workshop Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran Bidang Studi Seni Budaya.Datadiperoleh melalui teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumen,kemudiandata 

dianalisis dengan proses reduksi data, kategorisasi, display data, dan penarikan 

kesimpulan. Pengujian derajat keabsahan data menggunakan teknik kalibrasi 

keabsahan data dengan cara triangulasi metode, yaitu pengecekan kebenaran data 

hasil observasi dengan data hasil wawancara, studi dokumen dan hasil studi 

pustaka. Setelah itu, hasil analisis data yang telah diperolehdideskripsikan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perluadanya peningkatan kinerja dosen dan guru, 

agar proses dan pelaksanaan pembelajaran optimal untuk mengembangkan 

kemampuan critical thinking, creative thinking, collaboration, dan communication, 

serta penguasaan literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia bagi peserta 

didiknya.  

 

Kata Kunci: peran dosen dan guru, pembelajaran, era industri 4.0 

 

A. Pendahuluan 

Tulisan inibersumber dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada 

tahun 2016 tentang kinerja dosen di Pendidikan Profesi Guru yang disingkat PPG, 

studi kasus di dalam pelaksanaan workshop pengembangan perangkat 

pembelajaran di Bidang Studi Seni Budaya,danhasil observasi proses 

pembelajaran serta hasil refleksi diri selama melaksanakan tugas sebagai dosen di 

bidang Pendidikan Tari. Penelitian berawal dari kegelisahandalam menghadapi 

tuntutan sumber daya manusia di Era Industri 4.0 dan kenyataan di lapangan 

dalam praktik pembelajaran terlihat belum sepenuhnya sesuai harapanterkait 

mailto:dwikusumawardani@unj.ac.id
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dengan tuntutan tersebut. Pembelajaran bagi calon guru profesional masa depan 

yang seharusnya menerapkan prinsip-prinsip dalam pembelajaran PPG (Panduan 

PPG: 2016), meliputi: (1) belajar berbuat; (2) keaktifan peserta didik; (3) berfikir 

tingkat tinggi (Higher order thinking skills); (4) dampak pengiring yaitu dapat 

untuk pengembangan sikap dan kepribadian peserta didik sebagai guru di samping 

penguasaan materi perkuliahan; (5) mekanisme balikan dengan menerapkan 

tahapan eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan koreksi terutama pada saat 

presentasi hasil workshop, peer teaching, dan real teaching; (6) pemanfatan 

teknologi informasi; (7) pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning; serta (8) penggunaan 

multistrategi dan aneka sumber belajar. Penerapan prinsip-prinsip belajar tersebut 

dalam kategori baik. Namun, sedikit belum optimal karena adanya hambatan 

teknis non instruksionalyaitu kurang koordinasi teknis pelaksanaan workshopantar 

dosen yang terlibat dalam program PPG. .  

Kondisi lain yang menjadi bahan refleksi adalah hasil studi dokumen RPS 

yang ditulis oleh dosen. Masih ditemukan beberapa rancangan pembelajaran yang 

belum mengarahkan mahasiswa kepada pengembangan kemampuan critical 

thinking, creative thinking, collaboration, dan communication. Konsep 

pembelajaran masih terfokus kepada teacher centeredyang metode dan strategi 

pembelajaran masih didominasi oleh dosen. Pemanfaatan media belajar dan 

sumber belajar belum variatif untuk memfasilitasi mahasiswa dapat 

mengkonstruksi informasi dari pengalamannya berinteraksi dengan sumber 

belajar.  

Kondisi tersebut dapat menunjukkan betapa pentingnya peran dosen dalam 

merancang dan mengelola kegiatan pembelajaran agar mencapai tujuan 

pembelajaran. Dosen dan guru merupakan sub sistem penting dalampendidikan 

yang mengarahkan, membimbing, dan memfasilitasi peserta didik dalam 

menumbuhkembangkan potensi diri, sehingga peserta didik memiliki kemampuan 

yang dibutuhkan sesuai dengan tuntutan jaman terkini.  

Jargon revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan sumber daya manusia 

yang berkualitas dan mampu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, 

tentunya memiliki implikasi kepada berbagai aspek. Implikasi yang pertama 

adalahpada aspek kompetensi yang harus dikuasai oleh seseorang di bidang 

masing-masing. Kata-kata sumber daya manusia berkualitas di era industri 4.0 

dalam konteks dosen dan guru, dapat dimaknai bahwa dosen dan guru harus 

memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan di era industri 4.0. Implikasi 

yangkedua yaitu pada aspek penguasaan teknologi. Kata-kata mampu terus 

beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dapat dimaknai bahwa dosen dan 
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guru harus memiliki kemampuan memanfaatkan atau membuat teknologi untuk 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan di era industri 4.0.  

Terkat dengan implikasi tersebut, dalam rangka menghadapi era industri 

4.0 muncul pertanyaan seperti,―Sudahkah para dosen dan guru mengerti secara 

komprehensifkonsep kebutuhan di era industri 4.0?‖dan ―Apa perandosen dan 

guru dalam rangka mempersiapkan anak didiknya untuk mampu menghadapi 

tantangan dan kebutuhan di era industri 4.0?‖ serta―Bagaimanakah praktik 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan di era industri 4.0?‖ 

Tulisan ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan tersebut dengan 

menggunakan data hasil penelitian yang menggunakan prosedur penelitian 

kualitatif, melaksanakan langkah utama, yaitu tahap pra-penelitian, pekerjaan 

lapangan, analisis data dan pelaporan (Moleong, 2010:127-248). Penelitian 

dilaksanakan di Universitas Negeri Jakarta selama satu semester yaitu bulan 

Maret - Agustus 2016 dalam kegiatan Workshop Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran PPG Bidang Studi Seni Budaya Tahun 2016, dilanjutkan studi 

dokumen RPS di Program Studi Pendidikan Tari pada tahun 2019. Teknik 

pengumpuan data, meliputi: 1) Studi dokumen: PP No 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang 

standar Nasional Pendidikan Tinggi, Dokumen panduan PPG, Dokumen jadwal 

pelaksanaan workshop pengembangan perangkat pembelajaran PPG. Studi 

dokumen untuk memperoleh data standar pendidik; 2) Studi dokumen materi 

seminar yang bertema era industri 4.0 untuk memperoleh data ciri era industri 4.0; 

3) studi pustaka untuk memperoleh data teori dan konsep disrupsion yang 

memiliki relevansi dengan ciri era revolusi industri 4.0, suatu peradaban baru 

yang mengubah pola pikir ke arah a disruptive mindset; 4) Observasi, untuk 

memperoleh data aktivitas dosen pada tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi 

selama proses workshop pengembangan perangkat pembelajaran di program PPG 

untuk mengetahui peran dosen dalam mempersiapkan calon guru yang 

berkualitas; 5) Wawancara untuk memperoleh data hambatan yang dihadapi oleh 

dosen dan mahasiswa PPG dalam proses pembelajaran. Penelitian dilanjutkan 

hingga tahun 2019 menggunakan teknik studi dokumen RPS mata kuliah di 

Program studi Pendidikan Tari untuk memperoleh data peran dosen dalam 

menyiapkan generasi millenial untuk siap menghadapi tantangan di era revolusi 

4.0 melalui perencanaan pembelajaran yang dirancang.  

Seluruh data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis. Tahap analisis data 

adalah tahap ketikapeneliti bekerja dengan data dimulai dari mengorganisasi data, 

memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesa, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data 
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tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Creswell dalam Raco (2010:112) 

yaitu mulai dari data lapangan hasil wawancara, pengetikan data teks, membaca 

keseluruhan teks, koding dan klasifikasi selanjutnya dideskripsikan pola dan tema, 

selanjutnya disimpulkan.  

 Tulisan ini diharapkan menjadi bahan refleksi bagi dosen dan guru dalam praktik 

pembelajaran, sekaligus sebagai sumber inspirasi bagi pimpinan di perguruan 

tinggi atau di sekolah, selaku pemangku kebijakandalam upaya mendorong dan 

memfasilitasi pelaksanaan praktik baik pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan era industri 4.0.  

 

B. Isi dan Pembahasan 

Dosen dan guru adalah seorang pendidik yang secara profesional memiliki 

kompetensi khusus sesuai dengan bidang studi. Indikator dosen profesional, 

apabila dosen memiliki kompetensi khusus sesuai dengan bidang studi, serta 

mampu melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan terikat oleh etika profesi. 

Kompetensi di bidang pendidikan diukur dari kemampuannya dalam merancang, 

melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta 

didik dan penguasan teknologi sesuai dengan tuntutan jaman. Kompetensi di 

bidang penelitian diukur dari kualitas penelitiandan publikasi ilmiah yang 

bereputasi. Kompetensi pengabdian kepada masyarakat diukur dari peran dan 

tindakannya memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat.  

Keahlian yang harus dimiliki oleh pendidik di Indonesia dinyatakan di 

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 

yang menegaskan bahwa kompetensi guru adalah kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.Oleh 

karena itu, dalam rangka menyiapkan guru profesional, pemerintah 

menyelenggarakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diaturdalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas 

yang menyatakan bahwa Pendidikan Profesi Guru adalah pendidikan tinggi 

setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk 

memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Tujuan program PPG, 

seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 87 Tahun 2013 (sebagai pengganti Permendiknas No 8 Tahun 2009) 

adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi merencanakan, 

melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penelitian, 

melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik serta melakukan 

penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan. 

Nurwardani dalam Panduan PPG (2016:1) menyatakan bahwa dalam 
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penyelengaraan PPG bekerjasama dengan LPTK yang ditugasi oleh pemerintah 

dalam menyiapkan guru masa depan yang tidak hanya unggul secara akademik 

tetapi unggul secara karakter. Guru masa depan yang unggul dapat dimaknai guru 

yang memiliki kompetensi melebihi standar. Dalam konteks era revolusi 4.0 

adalah guru yang menguasai aplikasi-aplikasi teknologi informasi.  

Berdasarkan indikator dosen dan guru profesional tersebut, idealnya dalam 

bekerja dosen dan guru dapat menampilkan kinerjanya sebagai seorang 

profesional. Kinerja (performance)adalah penampilan bekerja sesuai dengan 

standar yang harus dikerjakan, hasil dari kemampuan atau keahlian.(Rothwell, 

William J dan H.C Kasanaz, 1992:5). Dalam konteks kinerja dosen adalah 

penampilan atau tindakan dosen karena keahlian pengetahuan, keterampilan dan 

sikapnya, sehingga mampu bekerja sesuai dengan standar yang harus 

dikerjakan.Arent (2013) mengemukakan pandangannya tentang pendidik efektif 

harus memiliki kualitas personal, keadilan sosial, mampu merefleksi dan 

pembelajaran seumur hidup, memiliki dasar pengetahuan dan menguasai repertoar 

teknik mengajar.Cruickshank, Jenkins dan Metcalf (2004:324-336) 

mengemukakan bahwa pendidik efektif harus memiliki atribut: (1) kepribadian 

memotivasi, yaitu memiliki antusiasme, hangat dan humoris, dan kredibilitas; (2) 

orientasi terhadap sukses, yaitu memiliki harapan tinggi terhadap sukses serta 

mendorong dan mendukung siswanya; (3) sikap profesional; (4) memiliki sikap 

lugas, yaitu berorientasi kepada tujuan, serius, disengaja, dan terorganisir; (5) 

memiliki sikap adaptif dan fleksibel; (6) berpengetahuan luas. Hal serupa 

dikemukakan oleh Silbermen (1996); Brown (2007). 

Dalam konteks kinerja pendidik di era revolusi industri 4.0 saat ini, dosen 

dan guru perlu memiliki kompetensi tambahan,yaitu kemampuan memahami 

konsep revolusi industri 4.0 dan perubahan yang terjadi,selanjutnya melakukan 

cara-cara baru dalam pembelajaran guna menjawab tantangan dan memenuhi 

kebutuhan pembelajaran di era revolusi industri 4.0, sehingga dapat membimbing 

peserta didiknya memiliki kompetensi yang relevan dengan dengan jamannya.  

Revolusi industri 4.0.merupakan era industri ke empat sejak revolusi 

industri pertama pada abad ke 18. Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan 

perpaduan teknologi yang mengaburkan batas antara bidang fisik, digital, dan 

biologis yang disebut dengan sistem-siber-fisik (Cyber-pysical system/CPS). Era 

ini ditandai dengan temuan-temuan aplikasi teknologi informasi dan terobosan 

teknologi, diantaranya: robotika, kecerdasan buatan (artificial intelligent /AI), 

nanoteknologi, komputasi kuantum, bioteknologi, internet of things, industri 

internet of things /IIot, teknologi nirkabel generasi kelima /5G, aditif 

manufaktur/pencetakan 3 D dan industri kendaraan otonomi penuh (Savitri, 2019: 

v-vi).  
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Revolusi industri 4.0 dipercepat oleh era destruction. Istilah destruction 

berasal dari kata disruption, diperkenalkan oleh Schumpeter kini amat populer, 

cirinya bergerak sejalan dengan muncul dan berkembangnya aplikasi-aplikasi 

teknologi informasi dan mengubah bentuk kewirausahaan biasa, menjadi 

pendatang baru (star-up) yang mendisrupsi industri, meremajakan, dan 

membongkar pendekatan-pendekatan lama dengan cara-cara baru. Anak-anak 

muda merevolusi,mencari cara untuk mendesrupsi segala jenis produk dan jasa 

membuatnya lebih murah. (Kasali, 2019: 149-151).  

Temuan-temuan teknologi baru tersebut, berpengaruh besar pada tatanan 

kehidupan manusia dan menjangkau seluruh bidang, termasuk bidang pendidikan. 

Prediksi dampak era ini pada dunia pendidikan adalah para mahasiswa lebih 

berminat pada keterampilan yang berbasis kepada keterampilan jangka pendek, 

sebab lebih relevan dengan dunia kerja saat ini, skill on demand diperlukan untuk 

dapat beradaptasi dengan peran dan tanggung jawabnya mereka yang terus 

berubah (Savitri, 2019: 164). Dosen dan guru sebagai elemen penting dalam 

bidang pendidikan, tentunya harus mengoptimalkan perannya sebagai orang yang 

akan menyiapkan sumberdaya manusia masa depan.  

Era ini membutuhkan sumber daya manusia yang menguasai teknologi 

digital dan sumber daya yang berkualitas.Beberapa kompetensi yang diperlukan di 

Abad 21(Bialik. Mayaand Charles Fadel., 2015:1) adalahkreatifitas , berpikir 

kritis, komunikasi, dan kolaborasi merupakan 4 hal penting yang harus disiapkan 

untuk generasi masa depan.  

Dosen dan gurumempunyai peran dalam rangka menyiapkan generasi 

yang memiliki kemampuan kreatifitas dan inovasi, berpikir kritis, komunikasi, 

dan kolaborasi, serta menguasai teknologi digital.Peran dosen dan guru adalah 

menyiapkan rancangan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan 

mengevaluasi pembelajaran yang berpotensi meningkatkan hasil belajar dan 

potensi individu peserta didik, hingga memiliki kemampuan kreatifitas dan 

inovasi, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi,menguasai teknologidigital, 

serta mengurangi permasalahan belajar yang dihadapi oleh peserta didik.  

Dosen dan guru dihadapkan pada tantangan untuk menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi berbagai tantangan dan 

tuntutan yang bersifat kompetitif.Inovasi-inovasi pendidikan sangat tergantung 

dari kemampuan dosen dan guru dalam mempraktikkannya dipembelajaran. 

Dosen dan guru saat ini dituntut memiliki standar kompetensi yang memenuhi 

kebutuhan sumber daya manusia di era revolusi 4.0. Oleh karena itu, praktek 

pembelajaran untuk abad 21 di era revolusi industri 4.0 ini, tidak dapat lagi 

menggunakan pola paradigma era industri.  
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Praktek pembelajaran sudah saatnya berlandaskan kepada pola 

pembelajaran abad 21 yang disebut juga dengan abad pengetahuan, dengan 

pendekatan pembelajaran campuran, yaitu perpaduan antara pendekatan belajar 

dari guru, belajar dari siswa lain, serta dari berbagai sumber belajar. Praktek 

pembelajaran abad 21 oleh Hasan (2003) dijelaskan, sebagai berikut: 

1) Guru sebagai fasilitator, pembimbing dan konsultan. 

2) Guru sebagai kawan belajar. 

3) Belajar diarahkan oleh siswa 

4) Belajar secara terbuka, fleksibel sesuai dengan keperluan. 

5) Terutama berdasarkan proyek dan masalah. 

6) Dunia nyata dan refleksi prinsip dan survey 

7) Penyelidikan dan perancangan 

8) Penemuan dan penciptaan. 

9) Colaboratif. 

10) Berfokus pada masyarakat. 

11) Hasilnya terbuka. 

12) Keanekaragaman yang kreatif. 

13) Komputer sebagai peralatan semua jenis belajar. 

14) Interaksi multi media yang dinamis 

15) Komunikasi tidak terbatas ke seluruh dunia 

16) Unjuk kerja diukur oleh pakar, penasehat, kawan sebaya dan diri sendiri 

 

Implikasi dari praktek pembelajaran abad 21 ini menuntut dosen 

dangurutampil professional. Tuntutan tersebut diantaranya:  

1) Mengubah peran guru yang semula sebagai orator yang verbalistismenjadi 

guru memiliki multi fungsi, sebagai fasilitator, motivator, informatory, 

komunikator, transformator, change agent, innovator, konselor, evaluator, dan 

administrator.  

a. (Soewondo,1972 dalam Ani M. Hasan).  

2) Merancang dan menyelenggarakan pembelajaran yang pengembangan critical 

thinking, creative thinking, collaboration, dan communication, mampu 

memfasilitasi anak didiknya menguasai literasi data, literasi teknologi, dan 

literasi manusia, serta guru yang mampu melaksanakan pembelajaran 

terintegrasi dengan teknologi digital .  

3) Menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu: (1) belajar berbuat; (2) 

keaktifan peserta didik; (3) berfikir tingkat tinggi (Higher order thinking 

skills); (4) dampak pengiring yaitu dapat untuk pengembangan sikap dan 

kepribadian peserta didik sebagai guru di samping penguasaan materi 

perkuliahan; (5) mekanisme balikan dengan menerapkan tahapan eksplorasi, 
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elaborasi, konfirmasi, dan koreksi terutama pada saat presentasi hasil 

workshop, peer teaching, dan real teaching; (6) pemanfatan teknologi 

informasi; (7) pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning; serta (8) penggunaan 

multistrategi dan aneka sumber belajar. (Panduan PPG: 2016) 

4) Menguasai berbagai teknologi (soft technology), yaitu konsep dan praktek 

berbagai model pembelajaran, seperti:Problem Based Learning (PBL),Project 

Based learning (PBL), Inquirydan Discovery learning, Attaning Concepts, 

Group Investigation, Cooperative learning (CL), Collaborative learning CbL), 

Role Play dan Simulation, Directed Instruction, Contextual learning (CTL), 

Berbasis reality (BR). 

5) Menguasai teknologi (hard technology), yaitu aplikasi-aplikasi teknologi 

informasi untuk media pembelajaran.  

 

Perancangan dan praktik pembelajaran yang memperhatikan beberapa hal 

tersebut, akan berguna untuk: 

1) Penyediaan pengalaman belajar yang beragam, dapat mengelola kegiatan 

pembelajaran , meliputi: penelolaan tempat/ ruang kelas, pengelolaan peserta 

didik, pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan materi pembelajaran, 

pengelolaan sumber belajar, pengelolaan strategi dan evaluasi kegiatan belajar 

sesuai dengan kebutuhan instruksional peserta didik sesuai dengan perilaku 

dan karakteristik peserta didik di era revolusi industri 4.0, dan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

2) Meningkatkan profesionalisme dosen dan guru yang mampu tampil di abad 

21pada revolusi industri 4.0, mampu mengantisipasi tantangan-tangan dunia 

pendidikan, yang diimplikasikan dalam kurikulum, menejemen pembelajaran, 

stategi dan metode pembelajaran yang berientasi kepada teori belajar yang 

relevan. 

 

C. Simpulan 

Menghadirkan guru-guru yang berkualitas tidak terlepas dari peran para 

dosen dalam menyiapkan calon guru yang berkualitas. Maka program 

pembelajaran di PPG dosen harus konsisten dan optimal menerapkan delapan 

prinsip-prinsip pembelajaran . Agar menghasilkan guru yang profesional memiliki 

kompetensi dapat mengarahkan, membimbing dan memfasilitasi peserta didiknya 

memiliki critical thinking, creative thinking, collaboration, dan communication 

dan menguasai teknologi informasi dalam pembelajaran.  

Baik dosen maupun guru sebagai elemen yang sangat penting 

dalampendidikan, keduanya memiliki tanggung jawab besar untuk menyiapkan 
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sumber daya manusia berkualitas di era industri 4.0. Oleh karena itu, dosen dan 

guru harus memiliki performance tampil bekerja profesional, memiliki 

kemampuan mengenal secara mendalam peserta didiknya, menguasai bidang studi 

secara keilmuan, serta memiliki kemampuan menyelenggarakan pembelajaran 

yang sistematis dan sistemik, meliputi: a) perancangan pembelajaran, b) 

pelaksanaan pembelajaran, dan c) penilaian proses dan hasil pembelajaran., yang 

berdampak kepada kualitas pembelajaran yang efisien, efektif, berpotensi 

mempertinggi hasil belajar peserta didik, dapat meningkatkan potensi individu 

peserta didik, mengurangi permasalahan belajar yang dihadapi oleh peserta didik.  

Dosen dan guru abad 21 di era revolusi industri 4.0 saat ini tidak hanya 

memilki tanggungjawab untuk mengembangkan critical thinking, creative 

thinking, collaboration, dan communication. Namun juga berteanggung jawab 

mengantarkan peserta didiknya memiliki penguasaan literasi data, literasi 

teknologi, dan literasi manusia.  
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Abstrak. Mobilitas manusia yang tinggi di era industri 4.0 seiring dengan 

globalisasi dan digitalisasi membawa dampak yang cukup signifikan, khususnya 

bagi para imigran yang mencari kehidupan lebih baik di negara tujuan. Di 

lingkungan baru ini mereka kerap mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri 

dengan kelompok sosial yang baru karena kedua negara memiliki budaya yang 

jauh berbeda bahkan terkadang saling bertolak belakang, sehingga proses mimikri, 

ambivalensi dan hibriditas pun terjadi. Kajian ini bertujuan untuk membongkar 

krisis identitas budaya yang dialami para imigran yang terefleksi di dalam memoar 

berjudul Americanized: Rebel without a Green Card karya Sara Saedi dengan 

mengaplikasi konsep-konsep paskakolonial dari Homi K. Bhaba dan Orientalisme 

dari Edward Said untuk menganalisis proses yang dialami Sara Saedi dalam 

menghadapi krisis identitas budaya. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa krisis 

identitas budaya kerap dialami oleh imigran terutama imigran yang berasal dari 

negara-negara Timur yang bermigrasi ke negara-negara Barat.Para imigran ini 

meniru budaya Barat agar dapat bersasimilasi dan diterima di lingkungan yang 

baru.Hal ini dapat menyebabkan ambivalensi apabila para imigran harus 

berhadapan dengan budaya Barat yang bertolak belakang dengan nilai ketimuran 

yang mereka miliki. Ketidaksadaran Sara akan hibriditas budayanya 

mengakibatkan krisis identitas budaya. Pada akhirnya Sara menyadari bahwa dia 

bukan hanya orang Iran ataupun hanya orang Amerika, tetapi dia adalah kombinasi 

keduanya, seorang hibrid Iran-Amerika. 

 

Kata Kunci: paskakolonialisme, mimikri, ambivalensi, hibriditas, orientalisme, 

imigran 

 

A. Pendahuluan 

Dalam era industri 4.0, teknologi informasi telah menjadi salah satu basis 

utama dalam kehidupan manusia.Kesuksesan suatu negara dalam menghadapi 

industri 4.0 terkait erat dengan inovasi yang diciptakan oleh sumber daya manusia 

yang berkualitas.Seiring dengan globalisasi yang mengubah dunia menjadi desa 

mailto:eka_nurcahyani@yahoo.com
mailto:olgajosephinebolang@gmail.com
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besar serta digitalisasi yang merambah ke hampir semua aspek kehidupan 

manusia, mobilitas manusiapun semakin tinggi.Tingginya mobilitas ini ditandai 

salah satunya dengan migrasi manusia dari negara asalnya ke negara tujuan yang 

menjanjikan kehidupan yang lebih baik, baik dari segi ekonomi maupun politik, 

budaya, sosial dan lain sebagainya.Salah satu dampak dari migrasi ini adalah 

krisis identitas budaya para imigran ini. 

Identitas bukan sesuatu yang permanen, tetapi suatu proses yang tidak 

pernah berakhir dalam kehidupan manusia, dan identitas terus bertransformasi 

sebagai suatu subyek dari suatu sistem budaya tertentu (Hall, 1992). Identitas 

budaya mengacu pada persepsi, perasaan, dan pemahaman seseorang terhadap 

fitur budaya, seperti sikap, kebiasaan, dan nilai yang direfleksikan dalam diri 

seseorang (Ferdman, 1990). Dengan kata lain, identitas budaya melekat kuat 

dalam diri seseorang seiring dengan bertumbuh kembangnya diri seseorang 

tersebut di dalam komunitas budayanya. 

Akan tetapi, migrasi yang dapat terjadi karena berbagai alasan seperti 

kebutuhan, kelebihan penduduk, atau intimidasi ini dapat mengakibatkan 

keterlepasan seseorang dengan kelompok asalnya yang menyebabkan krisis 

identitas budaya (Schwartz, Montgomery, & Briones, 2006).Dislokasi disebabkan 

oleh berbagai alasan seperti migrasi, perbudakan, fitnahan, dan opresi terhadap 

kepribadian dan budaya asli oleh ras atau model budaya yang dianggap superior 

dapat memadamkan perasaan jati diri aktif seseorang (Ashcroft et al., 2002).Krisis 

identitas budaya terjadi ketika imigran berjuang untuk mengidentifikasi diri 

mereka di antara budaya asal mereka dengan budaya yang lebih kuat yang 

dimiliki kelompok sosial baru.Ketika seseorang pindah ke lingkungan baru, dia 

harus berhubungan dengan kelompok sosial baru dengan fitur budayanya 

sendiri.Hal ini menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi imigran yang berasal 

dari negara-negara Timur yang pindah ke negara-negara Barat. 

Persoalan tentang bagaimana para imigran mengalami krisis identitas 

budaya dan bagaimana mereka mengatasi krisis identitas budaya ini akan dikaji 

dari perspektif paskakolonial melalui refleksinya di dalam memoar Americanized: 

Rebel without a Green Card karya Sara Saedi. Konsep-konsep Homi K. Bhabha 

seperti Mimikri, Ambivalensi dan Hibriditas serta konsep Orientalisme dari 

Edward Said akan digunakan untuk membongkar bagaimana Sara Saedi imigran 

yang berasal dari Iran yang bermigrasi ke Amerika Serikat mengalami krisis 

identitas budaya dan bagaimana dia mengatasi krisis identitas budaya tersebut. 

Mimikri adalah tingkah laku di mana seseorang meniru seseorang yang 

berkuasa untuk memperoleh kekuasaan yang sama. Bhaba (1984) menyatakan 

bahwa istilah mimikri dalam diskursus paskakolonial adalah salah satu strategi 

yang paling efektif yang digunakan dalam memperadabkan kaum yang dijajah 
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oleh kaum penjajah berdasarkan gagasan tentang manusia dan bukan manusia. 

Dengan kata lain, mimikri adalah salah satu cara untuk memproduksi subyek 

perbedaan yang hampir setara tetapi tidak terlalu setara.  

Bhabha(1984) menyatakan bahwa imigran kerap harus menekan identitas 

budaya asal mereka agar dapat diterima di dalam masyarakat baru dan hal ini 

menyebabkan ambivalensi di dalam diri imigran tersebut.Secara umum 

ambivalensi adalah keadaan di mana individu terjajah memiliki sentimen 

campuran, yaitu antara ketertarikan dan kebencian terhadap penjajah.Hal ini 

terjadi ketika imigran memiliki fluktuasi yang terus-menerus antara ingin 

beradaptasi di negara baru dengan meniru budaya lokal dan ingin menyimpan 

budaya aslinya sebagai bagian dari identitas dirinya (Daimari & Katharpi 

(2016).Ambivalensi dipandang sebagai gangguan dalam hubungan penjajah-

terjajah karena ambivalensi menghalangi otoritas penjajah terhadap individu 

terjajah (Mambrol, 2017).Dalam hal ini, ambivalensi mencegah imigran memiliki 

kesetiaan penuh pada tempat barunya.Pada titik inilah percampuran budaya terjadi 

dalam diri individu yang menciptakan hibriditas dalam diri seseorang. 

Bhabha (1994, p.18) mendefinisikan hibriditas sebagai campuran budaya 

antara Timur dan Barat yang menciptakan keintiman dalam diri seseorang di 

dalam realitas ‗di antara‘ dirinya.Hal ini kerap terjadi kepada seseorang di dalam 

komunitas transnasional yang menciptakan perasaan‘kebaruan‘ di dalam diri 

seseorang dan menghasilkan identitas baru(Bhabha, 1994, p.7).Alasan imigran 

mencampur budaya mereka disebabkan identitas mereka di masa lalu dan masa 

kini yang meresahkan berpotensi menyebabkan konflik antar budaya dan 

kesalahpahaman dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka akan mengalami 

perasaan ambivalen karena kebutuhan untuk mengasimilasi diri mereka dengan 

budaya dominan terlepas dari perbedaan ras dan budaya (Ang, 2003, p.8-9). 

Dengan kata lain, imigran mencampur dua budaya yang berbeda di sekitar mereka 

dengan mengintegrasi budaya asli dan budaya barat untuk membentuk identitas 

budaya baru yang merepresentasi masa lalu dan masa kini mereka. 

Said (1978, p.2) mendefinisikan orientalisme sebagai gaya berpikir 

berdasarkan pada perbedaan antara ―Orient atau Timur‖ dan ―Occident atau 

Barat.‖Orientalisme biasanya digunakan oleh Barat untuk mendominasi, 

merekstrukturisasi dan memiliki otoritas terhadap Timur.Seiring dengan gagasan 

itu, Barat kerap mendefinisi Timur sebagai terbelakang, tidak beradab atau ras 

inferior dibandingkan mereka yang membuat Timur menjadi subyek pemikiran 

dan tindakan yang tidak bebas.Selain itu, gagasan tentang Timur ini juga 

digunakan oleh Barat untuk mendefinisikan diri mereka sebagai citra yang 

bertolak belakang dengan Timur (Said, 1978, p. 3, 7). Seperti di Amerika Serikat, 

gagasan orientalisme juga dipengaruhi cara media merepresentasikan para imigran 
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dan budaya mereka secara berbeda dibandingkan dengan Barat yang berperan 

penting dalam mempengaruhi cara orang Amerika membayangkan dan 

mengintepretasi budaya-budaya itu (El-Aswad, 2013, p.40). 

 

B. Isi dan Pembahasan 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengalami krisis 

identitas budaya, baik yang bersifat internal maupun eksternal seperti pengaruh 

keluarga dan masyarakat yang kesemuanya saling berkelindan.Keluarga memiliki 

peran penting dalam perkembangan identitas dan tingkah laku anak-anak. Anak-

anak menerima paparan awal dari unsur praktik budaya orang tuanya yang 

mempengaruhi cara mereka merepresentasi diri mereka atau kompetensi sosial 

mereka. Mereka secara alami akan merefleksikan budaya orang tua mereka dan 

selanjutnya mengadopsinya sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Bahne 

(2018, p. 20-24) menemukan bahwa bahasa, agama, dan nilai sebagai unsur 

budaya praktis yang dimiliki oleh orang tua berperan penting dalam 

mempengaruhi identitas budaya anak-anak mereka. Jones (2009, p. 20) 

menyimpulkan bahwa orang tua terlibat dalam menunjukkan kepada anak-anak 

konteks budaya mereka, termasuk etnisitas, praktik agama, kebiasaan sosial, 

afiliasi kelompok, dan atribut gaya hidup. Paparan budaya yang telah 

terinternalisasi sebagai identitas budaya anak-anak ini membutuhkan pengakuan 

dan dukungan terus-menerus dari orang tua mereka karena identitas budaya terkait 

dengan rasa kepemilikan dalam diri anak-anak mereka terhadap budaya asal 

mereka. 

Orang tua Sara juga menanamkan nilai Iran kepada anak-anak mereka 

karena dalam budaya Iran ―definisi seorang yang terhormat adalah orang yang 

jujur, etis, baik hati, dan dapat dipercaya (The Simorgh Foundation, 2013, p.51). 

Nilai-nilai Iran ini mempengaruhi tingkah laku dan cara Sara berinteraksi dengan 

orang-orang di sekitarnya yang merefleksikan budaya Iran yang telah 

terinternalisasi dalam dirinya sebagai bagian dari identitas budayanya. Orang tua 

Sara berhasil membuat Sara membangun rasa kepemilikan terhadap budaya 

Timurnya, sebagai contoh, Sara merasa tidak nyaman kapanpun teman 

Amerikanya masuk ke dalam rumah tanpa menyapa orang tuanya, yang dalam 

budaya Iran dianggap tidak sopan dan tidak menghormati orang yang lebih tua. 

 

―Tidak menggeneralisasi, tetapi menjadi OCD tentang tata karma tidak 

benar-benar dianggap ciri klasik Amerika.Dan bukan untuk lingkaran 

sosial sekolah menengahku.Sebagai permulaan, aku memiliki teman-

teman yang tidak merasa perlu mengucapkan halo pada orang tuaku 

ketika mereka datang ke rumahku. Mungkin mereka terintimidasi 
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dengan keasingan mereka, tetapi aku masih dapat mengingat 

bagaimana kegelisahanku meningkat ketika ibuku berbisik padaku 

dalam bahasa Farsi: ―Apa yang salah dengan temanmu? Apakah dia 

bisu?Mengapa dia bahkan tidak mengatakan halo?‖‖(Saedi, 2018, 

p.71). 

 

Tidak seperti stereotipe tentang orang tua Iran yang hanya mengizinkan 

anak-anak mereka bekerja dalam bidang tertentu seperti kedokteran, hukum dan 

teknik yang dianggap memiliki masa depan yang cerah, orang tua Sara tidak 

pernah memaksa Sara mengejar karir dalam bidang-bidang tersebut. Karena 

alasan utama migrasi mereka ke Amerika Serikat adalah keinginan orang tua Sara 

agar anak-anak mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan bahagia, 

maka mereka mendukung anak-anak mereka mengejar karir impian 

mereka.Sebagai contoh, mereka mendukung Sara mengejar impiannya menjadi 

artis besar dengan mengizinkannya mengikuti kursus akting di A.C.T Young 

Conservatory, meskipun mereka harus bersusah payah untuk membiayainya. 

 

―Hampir sepanjang masa kecilku, aku berpikir bahwa semua ayah 

bekerja enam hari seminggu, tetapi aku mulai memperhatikan bahwa 

kebanyakan ayah temanku libur pada hari Sabtu dan Minggu. Ketika 

aku minta diantar ke kelas aktingku di San Fransisco, ayahku tidak 

menunjukkan fakta bahwa dia telah berkendara selama empat puluh 

menit ke tempat kerja setiap hari, dan ini artinya dia harus 

mengantarku satu jam ke kota pada satu-satunya hari liburnya. Dia 

tampak gembira menghabiskan waktu berkualitas ayah-anak 

perempuan bersama di dalam mobil, dan menunggu di kota sampai aku 

keluar kelas‖(Saedi, 2018, p.60). 

 

Pengorbanan ini menunjukkan bahwa orang tua Sara tidak seperti tipikal orang tua 

dari Timur yang mengontrol pilihan karir anak-anak mereka. Alih-alih mereka 

justru memberi kepercayaan pada anak-anak mereka apa yang terbaik bagi mereka 

dan masa depan mereka seperti yang umum dirasakan anak-anak Amerika 

lainnya. 

Lingkungan seseorang juga memegang peranan penting dalam 

mempengaruhi identitas budaya seseorang.Pengalaman sekolah dan teman-teman 

sekolah menguatkan persepsi mereka terhadap identitas budaya yang mereka 

pelajari di rumah.Perkembangan identitas, khususnya di antara siswa minoritas 

dengan latar belakang budaya yang kompleks dapat mempengaruhi jenis dan 

kedalaman konflik teman-teman mereka yang beragam, dan juga seberapa 
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baiknya mereka belajar di sekolah (Glenn, 2003).Meskipun Sara telah pindah dan 

menetap di Amerika Serikat pada usia dua tahun, status Sara sebagai imigran Iran 

masih memposisikannya sebagai siswa minoritas dengan latar belakang budaya 

yang berbeda.  

―Suatu hari, aku pulang dari taman-kanak-kanak merasa bingung 

karena tidak ada satupun teman-teman baruku yang mau dicium 

olehku.Bagi orang Iran sudah menjadi kebiasaan saling menyapa 

dengan ciuman di kedua belah pipi, tetapi anak-anak Amerika berusia 

enam tahun berpikir tidak ada seorangpun mengajariku tentang ―ruang 

pribadi.‖ Ibuku dengan lembut memberitahuku bahwa orang Amerika 

lebih suka saling menyapa hanya dengan ―halo‖ atau lambaian ramah 

dan jabat tangan‖ (Saedi, 2018, p.149).  

 

 Perbedaan budaya ini membuat Sara kecil mengalami gegar budaya karena 

evolusi dan variasi budaya di tempat-tempat yang berbeda di dunia menyebabkan 

persepsi yang berbeda.Sesuatu yang dianggap normal di suatu masyarakat dapat 

terlihat berlebihan di masyarakat lainnya (Latin American Center on Sexuality 

and Human Rights, 2012, p.11).Dalam budaya Iran mencium pipi orang yang 

dikenal adalah hal yang lumrah, namun tidak demikian dalam budaya Amerika 

yang menjunjung tinggi privasi atau ruang pribadi, mencium pipi merupakan 

pelanggaran pada ruang pribadi orang lain. Pengalaman ini mempengaruhi cara 

Sara bereaksi dan berpikir tentang identitas budayanya dan setelah mendapat 

penjelasan dari ibunya tentang perbedaan budaya itu, Sara mulai meniru dan 

menginternalisasi cara orang Amerika menyapa orang sehingga dia dapat diterima 

di lingkaran sosialnya. 

Orangtua Sara kerap merasa kuatir jika anaknya akan terpengaruh budaya 

Amerika yang menjunjung kebebasan individu yang bertolak belakang dengan 

tradisi budaya Iran mereka. Sara memiliki teman dekat seorang gadis Amerika 

yang bernama Izzy McConnell.Orang tua Izzi tidak pernah mempersalahkan jika 

Izzy dan kekasihnya berduaan di dalam kamar tertutup, sedangkan orang tua Sara 

kuatir jika Sara berkencan.Dalam hal ini, orang tua Izzy menganggap aktivitas 

seksual anaknya sebagai bentuk dari nilai kebebasan Amerika.Izzy juga bebas 

mengenakan pakaian apapun sebagai bagian dari kebebasan berekspresi termasuk 

menunjukkan belahan dadanya sebanyak mungkin. 

 

―Aku tidak pernah malu meminta Izzi menutup belahan dada ketika dia 

berada di dekat keluargaku, tetapi ketika dia datang ke rumah 

mengenakan atasan berpotongan rendah…Aku pikir bukan payudara 

Izzi yang menjadi masalah, tetapi apa yang direpresentasi oleh 
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payudaranya. Ketakutan bahwa teman terdekat dan terbaik Amerikaku 

mungkin mempengaruhiku dengan cara yang tidak mereka 

inginkan‖(Saedi, 2018, p. 69). 

 

Konsep kebebasan ala Amerika inilah yang dikuatirkan orang tua Sara akan 

menggerus identitas budaya anaknya sehingga kehilangan jati diri ketimurannya.  

 

1. Orientalisme: Timur (Iran) vs Barat (Amerika Serikat) 

Orientalisme adalah perspektif Barat terhadap negara-negara Timur yang 

dianggap sebagai kebenaran dan dipercaya oleh masyarakat lintas generasi (Said, 

1978, p. 5).Said juga menjelaskan bahwa hubungan Occident dan Orient adalah 

tentang ―kekuasaan, dominasi, dalam hegemoni yang kompleks dalam tingkat 

yang bervariasi‖ (1978, p.5). Barat memposisikan diri mereka sebagai yang 

berkuasa sementara Timur dianggap sebagai subordinat Barat.Said menaruh 

perhatian tentang fakta bahwa karena Barat yang menentukan realitas bagi Timur, 

mereka dapat meyakinkan Timur tentang keinferioran mereka.Dalam kasus Sara, 

Sara kerap merasa bahwa asal-usul Irannya adalah sesuatu yang membuatnya 

malu. 

―Di belakang pikiranku, aku hidup dalam ketakutan bahwa menjadi 

orang Timur Tengah dianggap sebagai penyimpangan bagi anak laki-

laki seusiaku. Tidak ada seorangpun di sekolah menengahku tahu 

banyak tentang Iran dan kebanyakan menghubungkan budayaku 

dengan terorisme dan karpet ajaib…. Aku bertanya-tanya apakah rasku 

secara otomatis menempatkanku dalam posisi yang tidak 

menguntungkan‖ (Saedi, 2018, p. 51). 

 

Sebagai gadis remaja yang sedang mengalami pubertas, perasaan 

diinginkan oleh lawan jenis menjadi penting karena hal tersebut secara tersirat 

menunjukkan pengakuan terhadap feminitas seorang gadis remaja. Dengan ciri 

fisik Timur Tengahnya yang menonjol seperti hidung yang besar dan alis mata 

yang menyatu, Sara dianggap berbeda dalam konotasi negatif dengan gadis kulit 

putih lainnya karena ciri-ciri Barat seperti kulit putih, rambut lurus, hidung 

mancung, bibir tipis, mata yang berwarna dan tubuh langsing menjadi standar 

kecantikan yang diterima lintas budaya (Chapman, 2007), ciri-ciri fisik yang tidak 

dimiliki oleh Sara yang dia duga menjadi penyebab dia tidak diminati teman-

teman laki-lakinya. 

Alis matanya yang menyatu, ciri khas Irannya, membuatnya mendapatkan 

hinaan dari seorang teman laki-lakinya, Gideon Wright, dan penghinaan dari 

Gideon ini menggambarkan bagaimana Orientalisme bekerja. Said menjelaskan 



 

64 

 

bahwa konsep Orientalisme menjadi hidup ketika orang Barat menciptakan batas 

antara Timur dan Barat, atau Occident dan Orient, atau Diri (Self) dan Liyan 

(Other), di mana Barat memposisikan diri mereka sebagai ras superior 

dibandingkan Timur.Gideon menghina Sara karena dia memiliki ciri fisik yang 

berbeda yang dianggap Gideon sebagai sesuatu yang tidak normal atau tidak 

menarik.Di mata Gideon, Sara dianggap Liyan dan selama proses per-liyan-an ini, 

Gideon sebagai penjajah memperlakukan Sara sebagai orang yang dijajah sebagai 

‗bukan manusia seutuhnya.‘Sara diperlakukan tidak manusiawi oleh Gideon 

karena dia tidak terlihat dapat menjadi bagian dari ‗Diri‘(Moosavinia, Niazi, & 

Ghaforian, 2011).Komentar Gideon tentang alis matanya membuat Sara berhasrat 

untuk mengubah dirinya sehingga dia dapat menjadi ‗Diri dan mendapat validasi 

yang benar-benar dia inginkan dari penjajahnya. 

Opini terhadap rasnya dari orang-orang di sekelilingnya juga berperan 

dalam membentuk pola pikirnya tentang rasnya sendiri ―tidak ada seorangpun di 

sekolah menengahku tahu banyak tentang Iran dan kebanyakan menghubungkan 

budayaku dengan terorisme dan karpet ajaib‖ (Saedi, 2018, p. 51).U.S Department 

of State (2019) pada 19 Januari 1984 menyatakan bahwa Iran ditetapkan sebagai 

salah satu negara yang berkali-kali menyediakan dukungan atas tindakan 

terorisme internasional.Sebagai imigran dari Iran, Sara terdampak oleh pelabelan ini 

yang menyebabkan teman-temannya memandang dirinya dengan pandangan negatif 

dan secara tidak langsung menghubungkan dia dengan terorisme meskipun faktanya 

dia tidak terlibat sama sekali dalam tindakan terorisme apapun. 

Iran adalah tempat mitos karpet ajaib berasal.Sebelum tahun 1935, secara 

resmi Iran dikenal sebagai Persia di dunia Barat.Pemerintah Iran kemudian meminta 

negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Iran untuk menyebut 

Persia sebagai Iran (Yarshater, 1989).Tradisi menenun karpet popular di Iran sejak 

2.500 tahun yang lalu dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikut sampai 

sekarang.Cerita tentang karpet ajaib muncul di sastra Eropa Barat melalui cerita 

Seribu Satu Malam tahun 1706 di bawah judul Hiburan Malam Arab.Cerita itu 

tentang Scheherazade yang menikah dengan raja Persia yang memiliki kebiasaan 

menikahi pengantin perempuan baru setiap hari dan memenggalnya keesokan 

harinya sehingga perempuan itu tidak memiliki kesempatan untuk menyeleweng 

(Wilkins, 2014). Cerita ini populer di masyarakat Barat dan melekat di dalam 

pikiran mereka yang kemudian memunculkan imaji tentang kebiadaban dan 

kecintaan pada tindakan kekerasan orang Persia (Iran) yang kemudian 

menjustifikasi ―suburnya‖ terorisme di Iran. 

Terlepas dari label negatif yang disematkan oleh orang Amerika tentang 

tanah airnya, Sara tidak takut dengan penilaian dari orang yang menanyakan asal-

usulnya.Sara masih percaya diri mengakui identitas budaya dirinya sebagai orang 



 

65 

 

Iran dibandingkan orang Farsi, ―ketika orang bertanya tentang etnisitasku, aku 

lebih suka mengatakan bahwa aku orang Iran.Selalu terasa bahwa ―orang Persia‖ 

adalah jawaban yang lebih mewah, dan istilah yang digunakan ketika kau tidak 

ingin orang menghubungkanmu dengan negara yang dihubungkan sebagai bagian 

dari poros kejahatan‖ (Saedi, 2018, p. 37).Rasa kepemilikan Sara terhadap negara 

dan budaya Iran mencegahnya tunduk pada konsep yang diciptakan oleh orang 

Amerika yang menyatakan bahwa negara asalnya tidak lebih dari pendukung 

terorisme dan oleh karenanya tidak beradab dibandingkan dengan Amerika Serikat. 

Tetapi di sisi lain, ada beberapa tradisi Iran yang masih diterapkan orang 

keluarganya membuat Sara malu, salah satunya adalah kaleng penyiram yang 

diletakkan di dalam kamar mandi. 

 

―Jika kau pernah berkunjung ke rumah orang Iran dan memperhatikan 

bahwa mereka menyimpan kaleng penyiram di dalam kamar mandi 

mereka, kaleng penyiram itu bukan menyiram tanaman kami, meskipun 

itu kebohongan yang akan aku katakan kepada teman-temanku ketika 

mereka datang ke rumahku. Terkadang aku bertindak jauh dengan 

menyembunyikan kaleng penyiram itu di bawah tempat cuci piring 

sehingga tidak ada seorangpun temanku yang akan melihatnya. Inilah 

yang sebenarnya: Kami menggunakannya untuk membersihkan bokong 

kami‖ (Saedi, 2018, p. 107). 

 

Sara merasa malu karena keluarganya menggunakan kaleng penyiram untuk 

membersihkan diri setelah buang air besar.Orang Amerika tidak memahami konsep 

kaleng penyiram karena mereka menggunakan tisu toilet untuk membersihkan diri 

mereka. Rasa malu Sara terkait perbedaan budaya ini menyiratkan bahwa dia 

merasa takut tentang bagaimana reaksi teman-teman Amerikanya jika mereka 

mengetahui tentang kegunaan kaleng penyiram itu karena dia akan dianggap 

berbeda dan dilabeli seorang barbar. Tinggal di Amerika Serikat hampir sepanjang 

hidupnya membuat Sara benar-benar terpengaruh oleh kebiasaan dan kepercayaan 

Amerika sehingga perbedaan budaya itu membuat Sara tidak nyaman. Dia percaya 

bahwa cara orang Iran membersihkan diri itu salah dan seharusnya dia 

membersihkan diri dengan menggunakan tisu toilet seperti cara orang Amerika. 

Sekali lagi, Sara melihat Barat sebagai pemandu apa yang benar dan apa yang 

salah dan memposisikan budaya Iran sebagai subordinat. 

Hal lain yang membuat Sara malu sebagai imigran yang tinggal di Amerika 

Serikat adalah fakta bahwa orang tuanya menikah karena dijodohkan. Pernikahan 

yang dijodohkan umum terjadi di Iran, meskipun jarang terjadi di daerah perkotaan 

(UK Home Office, 2017, p. 7). 
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―Tetapi ada satu detail kecil aku tinggalkan setiap kali aku bercerita 

tentang bagaimana orang tua bertemu. Aku sengaja melupakan (atau 

menolak) untuk menyebutkan bahwa mereka…menikah karena 

dijodohkan. Aku malu dengan detail ini. Mungkin aku telah 

terpengaruh penggambaran Barat tentang artinya jatuh cinta‖ (Saedi, 

2018, p. 171-172). 

 

Dalam konteks Orientalisme, kata ―malu‖ menyiratkan bahwa Sara memandang 

cara pernikahan orang tuanya yang dijodohkan sebagai bagian dari tradisi Timur 

yang tidak beradab. Dia percaya bahwa idealnya dua orang menikah karena cinta 

seperti yang dipertontonkan media Barat dalam bentuk film romantis. Sara 

diyakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tuanya bukanlah sesuatu yang 

dapat dibanggakan, tetapi dia tidak ingin teman-temannya melabeli orang tuanya 

sebagai barbar atau menggolongkan mereka sebagai Liyan. Oleh sebab itu, 

meskipun Sara bangga memiliki orang tua yang selalu romantis, Sara selalu 

menghindari menyebutkan fakta tentang pernikahan orang tuanya yang 

dijodohkan setiap kali dia membicarakan orang tuanya. Hal ini mengkonfirmasi 

apa yang menjadi kekuatiran Said bahwa Sara meyakini tentang inferioritas 

keluarganya berdasarkan pandangan Barat terhadap pernikahan yang ideal. 

Sebagai generasi pertama imigran, orang tua Sara juga menyadari 

perbedaan budaya antara pola asuh Timur dan kebiasaan Barat. 

 

―Tetapi ketika membicarakan masalah berkencan atau pasangan masa 

depan, kakak perempuanku dan aku tidak pernah dipaksa untuk 

menikahi laki-laki Iran. Orang tuaku tahu bahwa pasar jodoh sudah 

cukup sempit dan satu-satunya cara kita dapat berhubungan dengan 

laki-laki Iran adalah jika dia juga dibesarkan di Amerika seperti kami. 

Mereka suka dengan gagasan seorang laki-laki menjadi anggota 

keluarga kami yang dapat berbahasa Farsi, tetapi mereka bahkan 

memperingatkan kami tentang mertua Iran. ―Mereka terlalu terlibat 

dengan anak-anak mereka,‖ ibuku akan berkata. ―Mereka hanya akan 

menempelkan hidung mereka dalam urusan kalian.Kalian sebaiknya 

menikahi orang Amerika‖(Saedi, 2018, p.51). 

 

Bukan hanya Sara yang merasa inferior terhadap budaya Barat, orang tua Sara 

juga merasa bahwa orang dari kelompok budaya mereka inferior.Mereka 

meyakini bahwa orang Iran tidak memahami konsep privasi dan cenderung 

mengganggu, terutama terhadap kehidupan anak-anak mereka. Kata ―sebaiknya‖ 
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yang digunakan oleh orang tua Sara menyiratkan bahwa orang Amerika yang 

tidak pernah turut campur dalam masalah orang lain lebih baik karena 

mencampuri urusan orang lain itu bertentangan dengan norma Barat termasuk 

urusan anak-anak mereka. Amerika Serikat adalah contoh masyarakat dengan 

rangking indeks individualisme tinggi.Hal ini menunjukkan bahwa Amerika 

memliki tendensi untuk fokus pada individualitas dan hubungan pribadi yang 

longgar (Kumaraguru, Cranor, & Newton, 2005, p. 4).Nilai Amerika ini dianggap 

superior oleh orang tua Sara sehingga mereka berharap agar anak-anak mereka 

menikahi orang Amerika dibandingkan orang Iran agar anak-anak perempuan 

mereka tidak harus menghadapi mertua Iran yang suka ikut campur. 

  

2. Proses Mimikri pada diri Sara 

 Bhabha(1984, p. 86) memandang mimikri sebagai ―…hasrat Liyan untuk 

menjadi lebih baik, dikenali sebagai subyek perbedaan yang hampir sama, tetapi 

tidak terlalu sama.‖Mimikri adalah tindakan meniru penjajah oleh yang 

dijajah.Namun, Gupta (2012, p.1) menyatakan bahwa konsep mimikri lebih rumit 

daripada yang tampak.Ketika yang dijajah mulai meniru sikap dan budaya 

penjajah, hal ini memicu perasaan superioritas penjajah.Kondisi ini menyebabkan 

yang dijajah memandang diri mereka sebagai inferior. Mimikri tampaknya 

menjadi cara untuk memperoleh posisi setara dengan seseorang yang berkuasa 

(Gupta, 2012, p. 5). Dalam konteks Sara sebagai imigran, Sara dan keluarganya 

adalah yang orang yang dijajah yang menetap di negara penjajah yang mencoba 

memperoleh posisi yang setara dengan penjajah sehingga mereka dapat diterima 

di negara penjajah. 

Ketika Sara dan keluarganya bermigrasi ke Amerika Serikat, mereka harus 

berinteraksi dengan kelompok sosial baru dengan budaya mereka sendiri.Keluarga 

Sara harus meniru tingkah laku, budaya dan bahasa Amerika untuk menciptakan 

koneksi dan memposisikan diri mereka di antara masyarakat baru.Pada usia dua 

tahun, Sara telah terpapar dengan dua bahasa, bahasa Farsi dan bahasa Inggris. 

Kemampuan anak untuk memahami bahasa diwariskan secara genetik, tetapi 

bahasa tertentu yang digunakan anak-anak ditransmisi secara budaya dan 

lingkungan kepada mereka (Hutauruk, 2015). Tinggal di Amerika Serikat berarti 

bahwa Sara selalu berhubungan dengan bahasa Inggris, sehingga dia meniru 

berbicara bahasa Inggris, merengkuh bahasa Inggris sebagai bagian dari identitas 

budayanya, dan membuat dirinya ―hampir sama‖ dengan orang Amerika. 

Ketika di sekolah menengah, Sara bertekad mengikuti standar kecantikan 

Barat setelah dia dicemooh oleh Gideon Wright karena alis matanya menyatu. 

―Aku tidak mengerti mengapa ibuku bersikukuh membuatku menderita. Apakah 

dia tidak tahu bahwa semua gadis di kelas tujuh lainnya mendambakan tampilan 
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dua alis mata yang gaya?‖ (Saedi, 2018, p. 45). Sara bersikeras untuk meniru 

tampilan dua alis mata seperti gadis lain di kelasnya karena dia ingin ―…anak 

laki-laki berusia empat belas tahun yang benar-benar buta tentang kecantikan 

batinku untuk memberikan validasinya untukku‖(Saedi, 2018, p. 50). Bhabha 

(1984) mengatakan bahwa mimikri sebagai rencana yang efektif digunakan dalam 

memperadabkan orang yang dijajah oleh penjajah.Dalam konteks paskakolonial, 

perasaan Sara terhadap Gideon adalah gambaran bagaimana orang yang dijajah 

tertarik kepada penjajahnya yang melihat Sara sebagai orang yang tidak beradab 

yang butuh diperadabkan.Kata ―validasi‖ yang digunakan Sara menyiratkan 

bahwa dia memposisikan dirinya sebagai subordinat Gideon yang membutuhkan 

persetujuan Gideon sebagai pihak superior. Selain itu, Sara merasa butuh meniru 

tampilan alis mata teman-teman perempuan sekelasnya untuk memperoleh posisi 

setara dengan mereka (―penjajah‖). 

Sebagai remaja, Sara menaruh perhatian dan mengikuti tren berbusana 

Amerika. Melalui teman Amerikanya, Izzy, Sara meniru gaya berpakaian dan 

pilihan aksesorisnya. 

 

―…orang tuaku berpikir aku tidak kompeten secara mental untuk 

membeli pakaian di Goodwill.Mengapa aku perlu pakaian bekas ketika 

mereka senang memberiku uang mingguan dan ketika aku akhirnya 

memiliki nomer Sekuritas Sosial, aku mencari uangku sendiri?Lebih 

penting, mengapa aku memiliki persamaan terhadap sweater berbahan 

velour yang menyerupai pakaian ayahku tahun 1972 dan berbau seperti 

seseorang yang menarik nafas terakhirnya mengenakan pakaian 

itu?‖Kau tidak mengerti,‖ aku berkata pada mereka.―Grunge sedang 

tren‖ (Saedi, 2018, pp. 69-70). 

 

Hasrat Sara untuk meniru tren berbusana Amerika pada saat itu (grunge) terlihat 

jelas. Stafford (2018) menjelaskan bahwa apa yang membuat grunge menarik 

orang adalah bahwa grunge adalah gaya berpakaian untuk semua orang tanpa 

memandang jenis kelamin mereka. Mereka berpakaian agar tampak tidak menarik 

dengan mengenakan bahan yang tidak cocok dan warna yang membosankan tanpa 

menyesuaikan stereotipe gaya maskulin atau feminin. Pilihan kata-kata Sara 

dalam mendeskripsikan grunge menunjukkan bahwa tren itu pada dasarnya tidak 

nyaman untuk diikuti, namun tetap dia kenakan agar dapat tampil sama dengan 

teman-teman Amerikanya sehingga dia dapat menjadi bagian dari lingkungan 

sosial Amerikanya.  

 Dalam usaha lainnya meniru teman-teman Amerikanya, Sara tergoda 

mencoba mengkonsumi obat-obat terlarang. Sebuah penelitian yang dilakukan 
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tahun 2017 menunjukkan bahwa 36% siswa sekolah menengah di Amerika 

Serikat mengkonsumsi ganja sekali atau lebih (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2017). Presentasi itu menunjukkan bahwa ganja cukup umum 

dikonsumsi siswa sekolah menengah di Amerika Serikat. 

 

―Mungkin tidak ada yang salah dengan sedikit ganja untuk mengobati 

ICGCku.Ditambah, jika aplikasi kami untuk memperoleh kartu hijau 

ditolak, aku ingin bersenang-senang dalam kegembiraanku menjadi 

remaja Amerika sebelum INS membunuh getaranku.Rasanya merokok 

ganja menjadi hak patriotikku‖(Saedi, 2018, p. 83). 

 

Pendapatnya tentang mencoba obat-obat terlarang dipicu oleh hasratnya 

untuk diperhatikan, dianggap keren, dan untuk mendapatkan pengakuan dari 

teman-temannya yang secara teratur mengkonsumsi obat-obat terlarang (Saedi, 

2018, pp. 82-83).Fakta bahwa dia berpikir mengkonsumsi ganja sebagai hak 

patriotiknya dan bahwa dia harus mencobanya agar tampak keren menjadi bukti 

bahwa Sara menghubungkan penyalahgunaan obat-obat terlarang sebagai budaya 

Amerika. Dia sadar bahwa mengkonsumi ganja lebih banyak mengakibatkan 

keburukan daripada kebaikan, tetapi sebagai orang Timur Sara merasakan 

kebutuhan akan validasi terhadap eksistensinya dari teman-teman Baratnya, dan 

ganja tampaknya menjadi jawaban untuk memperbaiki status sosialnya di mata 

teman-teman Amerikanya. 

Sejalan dengan pandangan Bhabha tentang mimikri, meskipun Sara telah 

tinggal di Amerika sejak dia berusia dua tahun dan telah meniru budaya Amerika 

sepanjang hidupnya, namun akan selalu ada sesuatu yang membedakan dirinya 

dengan orang Amerika. Tampilan fisik Sara adalah salah satu dari beberapa faktor 

yang mencegahnya menjadi tiruan yang sempurna dari orang Amerika 

(―penjajah‖). 

 

―Sepanjang hidupku, ibuku dan bibiku memujiku betapa Amerikanya 

penampilanku.Merupakan suatu anugrah memiliki kulit yang lebih 

pucat dibandingkan kebanyakan orang Iran, juga rambut yang lebih 

terang beberapa tingkat dibandingkan anggota keluargaku. Bulu-bulu 

yang lebat di lenganku hampir pirang, dan alis mataku tidak setebal 

yang dimiliki kakak perempuanku‖(Saedi, 2018, p. 43). 

 

Sara memiliki tampilan fisik yang sedikit berbeda dengan stereotipe fisik 

orang Iran pada umumnya yang berkulit lebih gelap dan memiliki bulu lengan dan 

alis mata yang gelap dan tebal, dan sedikit menyerupai ciri fisik orang Amerika 
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yang berkulit dan berbulu lebih terang dan alis mata yang lebih tipis. Namun, 

meskipun dengan tampilan fisik yang demikian dan upaya kerasnya meniru 

budaya Amerika, Sara tidak pernah benar-benar sama dengan orang Amerika 

lainnya. Daimari & Katharpi (2016, p. 657) mengungkapkan bahwa hasil dari 

peniruan orang yang dijajah bukan representasi sederhana atau reproduksi dari 

sifat-sifat yang ditiru, alih-alih hasilnya adalah tiruan yang kabur dari penjajah, 

yang terkadang dapat menjadi ancaman bagi penjajah karena tiruan itu 

memproduksi kelas masyarakat campuran. 

 

―Kecuali kalau kau bekerja sebagai supermodel, kau tahu apa rasanya 

memiliki setidaknya satu ketidaksempurnaan fisik yang membuatmu 

merasa jelek. Itu adalah salah satu fitur yang akan kau ubah dalam satu 

detakan jantung jika kau bisa. Bagiku, ketidaksempurnaan itu selalu 

hidungku yang dominan.Mengapa aku tidak bisa menjadi orang Iran 

pertama dalam sejarah yang lahir dengan hidung yang bulat?Mengapa 

wajahku harus mengkonfirmasi stereotipe yang menyebar luas tentang 

orang-orang kami?‖(Saedi, 2018, p. 42). 

 

Meskipun Sara mendapat pujian dari keluarga Irannya karena kulit 

pucatnya, rambutnya yang berwarna terang, dan betapa Amerika penampilannya, 

struktur hidung dominan Sara menjadi indikasi yang jelas bahwa dia orang 

Iran.Hidung Iran Sara menyiratkan bahwa betapapun dia telah ter-Amerikanisasi, 

selalu ada sesuatu yang mencegahnya menjadi tiruan Barat yang sempurna. 

 

3. Proses Ambivalensi pada Diri Sara 

Selalu ada ambivalensi dalam situs dominasi kolonial.Bhaha (1994, p. 

123) menganggap ambivalensi sebagai fluktuasi dalam diri yang dijajah yang 

disebabkan oleh keterpesonaan dan kemuakan terhadap penjajah. Pengalaman 

Sara terkait dengan cara menyapa yang berbeda antara budaya Iran dan budaya 

Amerika pada masa taman kanak-kanaknya menimbulkan ambivalensi di dalam 

dirinya. Penjelasan ibunya tentang perbedaan budaya ini membuat Sara sebagai 

imigran mengalami fluktuasi antara ingin beradaptasi di lingkungan barunya 

dengan meniru kebiasaan teman-teman Baratnya dan ingin mempertahankan 

kebiasaan asli Timurnya.Ambivalensi yang dialami Sara ini akhirnya dapat diatasi 

karena dia belajar untuk menyukai konsep ruang pribadi dan memutuskan tradisi 

Irannya dalam hal menyapa, sehingga dia dapat diterima di lingkungan sosialnya. 

―Sampai hari ini, segala bentuk pameran kasih sayang di depan umum membuatku 

tersentak‖ (Saedi, 2018, p. 149). Kata ―tersentak‖ mengindikasikan 

ketidaknyamanannya kapanpun dia melihat interkasi yang melanggar konsep 
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ruang pribadi Barat. Sara benar-benar telah mengadopsi pentingnya ruang pribadi 

dan telah menyingkirkan cara Timur dalam menyapa orang lain.  

Sebagai remaja, Sara kerap mengalami ambivalensi seperti ketika dia begitu 

tercengang melihat betapa banyak kebebasan yang teman-teman Amerikanya 

dapatkan dari orang tua mereka, terutama dalam hal kebebasan berbicara. 

 

―Ada waktu-waktu aku menyaksikan pertengkaran sengit antara teman-

temanku dan ibu-ibu merekayang membuatku dalam keadaan 

katatonik.Aku tidak percaya seseorang dapat selamat ketika menyuruh 

ibunya tutup mulut.Aku cukup pintar untuk tahu kau tidak pernah 

bermaksud mengucapkan kata-kata itu keras-keras.Kau bermaksud 

menuliskannya di dalam buku harian, tersembunyi di bawah 

kasur.Tetapi ada waktu ketika orang tuaku mengomeliku dan aku 

mencoba untuk membela diriku dengan membalasnya. Kesalahan 

besar. SANGAT BESAR‖(Saedi, 2018, p. 71). 

 

Salah satu karakteristik budaya paling penting orang Iran adalah rasa 

hormat mereka terhadap orang yang lebih tua, dan hal ini tertanam kuat dalam diri 

Sara.Sara sadar bahwa membalas perkataan orang tua dengan kasar melanggar 

norma budaya, namun dia tertarik dengan gagasan menyuarakan pikirannya 

kepada orang tuanya dengan mengabaikan batasan-batasan itu. Kerap kali ketika 

orang tuanya mencelanya, dia terjebak dalam ambivalensi antara mencoba untuk 

tetap berpegang teguh pada budaya yang telah diajarkan padanya dan tetap diam, 

atau membela dirinya seperti yang dilakukan oleh teman Amerikanya kepada ibu 

mereka.Suatu saat dia memilih untuk mengabaikan nilai budaya Irannya dan 

akhirnya mencoba membalas perkataan orang tuanya tanpa menghiraukan batasan 

di antara mereka.―Kesalahan besar.SANGAT BESAR‖ (Saedi, 2018, p. 71)adalah 

bentuk penyesalan dan kekecewaan pada dirinya sendiri setelah meniru perbuatan 

teman Amerikanya.Penyesalan yang dirasakan Sara karena dia melanggar nilai 

Timur yang telah ditanamkan oleh orang tuanya sebagai bagian dari identitas 

budayanya.Dia menyadari bahwa ternyata dia tidak dapat membabi buta dalam 

mengikuti kebiasaan dan nilai-nilai Barat. 

 Sara membenci hidungnya yang besar dan panjang khas Iran karena 

membuatnya berbeda dengan teman-teman Amerikanya dan hidungnya tidak 

memenuhi standar kecantikan Barat.Berdasarkan sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh Masyarakat Peneliti Rinologi Iran yang bekerjasama dengan 

Universitas Johns Hopkins Amerika, Iran memiliki angka tertinggi operasi plastik 

hidung di dunia (Tehran Bureau, 2013). Kebanyakan perempuan dalam keluarga 

Sara telah menjalani operasi hidung untuk memperbaiki hidung Iran mereka, 



 

72 

 

termasuk kakak perempuan dan ibunya.Seperti semua keluarganya, Sara tertarik 

dengan prospek memiliki hidung yang cantik, kecil, bulat yang sesuai dengan 

standar kecantikan Barat.―Ada cukup tentang diriku yang tidak tampak 

Iran.Hampir semua orang Persia yang kutemui terkejut ketika aku membersitkan 

bahasa Farsiku yang terpatah-patah…Tetapi hidungku tidak dapat dipungkiri 

Persia, dan mengubahnya akan terasa menolak bagian paling penting dari 

diriku‖(Saedi, 2018, p. 138).Sara mengalami ambivalensi terkait hidungnya.Dia 

membenci hidungnya karena membuatnya tidak terlihat cantik.Standar kecantikan 

Barat yang telah terinternalisasi dalam dirinya membuat Sara merasa kurang 

diminati dibandingkan teman-teman Amerikanya karena dia memiliki bentuk 

hidung yang berbeda.Dia tertarik melakukan operasi hidung seperti kebanyakan 

perempuan Iran lainnya untuk memperbaiki tampilan hidungnya dan terlihat lebih 

Amerika.Dalam konteks paskakolonial, Sara mengalami ambivalensi antara ingin 

mengikuti standar penjajah dan ingin mempertahankan ciri budayanya sendiri 

sebagai yang dijajah.Secara tersirat Sara sadar bahwa betapa ter-Amerikanisasi-

nya dirinya dia tetaplah seorang Iran.Hidungnya menjadi simbol identitas 

budayanya, dan mengubahnya menjadi indikasi bahwa dia malu dengan identitas 

Timurnya. 

 

4. Proses Hibriditas dan Krisis Identitas pada Diri Sara 

Hibriditas dipahami sebagai potensi untuk melampaui biner bahwa 

―hibriditas muncul dari interaksi budaya yang terinternalisasi antara ―penjajah‖ 

dan ―yang dijajah‖ dan formasi dikotomi dari identitas-identitas ini (Yadhiza, 

2010, p.31). Dalam konteks imigran, tahap ―di antara‖ atau ―liminalitas‖ dalam 

konsep hibriditas yang dikemukakan Bhabha adalah ruang di mana imigran 

tinggal, di antara dua budaya sambil membentuk identitas budaya hibrid atau 

campuran mereka.  

Sejak kecil hingga beranjak remaja, Sara terpapar dengan budaya Iran dari 

kedua orang tuanya. ―Ketika kau dibesarkan oleh imigran, mereka tidak 

memperkenalkanmu pada budaya pop Amerika. Sebagai anak-anak, kami terbiasa 

mendengarkan musisi Iran‖ (Saedi, 2018, p. 154).Selain musik Iran, makanan 

serta norma dan nilai Iran juga diajarkan dan dibiasakan orang tuanya sejak dia 

berusia dini.―Salah satu ketakutan terbesar orang tuaku setelah kami bermigrasi ke 

Amerika adalah bahwa kami akan mengabaikan kualitas paling penting dari 

budaya Iran: moral kami, kesetiaan dan kecintaan kami pada keluarga kami, 

kesopanan kami, dan hasrat sepanjang hidup untuk menjadi baik dan sopan pada 

orang lain‖ (Saedi, 2018, p. 72).Upaya keras orang tuanya untuk menanamkan 

budaya Iran mereka pada Sara dengan memperkenalkan padanya semua hal 
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tentang Iran, yaitu kebiasaan, nilai dan tradisi Iran berhasil melekat dalam diri 

Sara dan menjadi bagian dari identitas budaya Sara. 

Memiliki dua identitas budaya yang berbeda menjadi perjuangan yang 

tiada habisnya bagi Sara dan sebelum dia menyadari bahwa dia seorang hibrid, 

perlahan-lahan dia mulai kehilangan jati dirinya.Identitas budaya hIbrid berada di 

ruang ―di antara.‖Seorang hibrid dapat mengalami keterasingan dari budaya 

asalnya sekaligus tersingkir dari masyarakat dari budaya baru dan berkuasa 

(Schumann, 2011, p. 5).Di dalam memoarnya, Sara mengakui bahwa dia kerap 

merasa menjadi seorang yang terbuang di antara kerabat Irannya terutama yang 

tinggal di Iran. 

Karena dia pindah ke Amerika ketika baru berusia dua tahun, Sara tidak 

dapat mengingat kehidupannya di Iran. Paparan bahasa Inggris sejak usia dini dan 

kebutuhan untuk menggunakan bahasa itu untuk berinteraksi dengan orang-orang 

di lingkungan barunya di Amerika Serikat menyebabkan dia lebih menguasai 

bahasa Inggris dibandingkan bahasa Farsi. Terlepas dari usaha orang tuanya untuk 

mengajarkan bahasa Farsi padanya, Sara hanya mampu memahami percakapan 

dasar untuk membantunya berkomunikasi dengan kerabatnya di Iran melalui 

telefon. 

 

―Bahasa Farsiku tidak seperti yang dulu, dan aku malu dengan aksen 

Amerikaku yang kental sekarang.Aku tidak dapat menyembunyikan 

fakta bahwa aku tidak lagi seperti mereka.Aku ingin memiliki 

percakapan yang bermakna dengan nenek dan bibi-bibiku yang dapat 

menangkap humor lancangku dan gemar sarkasme, tetapi aku tidak 

dapat berkomunikasi melebihi frase-frase biasa bahasa Farsi‖(Saedi, 

2018, pp. 146-147). 

 

Sara merasa teralienasi dari kerabatnya karena dia fasih berbahasa Inggris 

tetapi tidak dapat berbicara lebih dari―Delam yek zareh shodeh‖, ―Jotoon khaley 

kholly‖, dan ―Be omideh deedar‖ (Saedi, 2018, p. 147)kepada mereka melalui 

telefon. Ketidakmampuannya berbicara bahasa Farsi dengan fasih membuatnya 

merasa terasing dari kerabat Irannya karena dia sadar bahwa bahasa Farsi adalah 

bagian dari identitas budayanya namun terasa asing baginya.―Bahasa Farsiku 

berada pada tingkat pertama dalam menulis dan membaca.Pada dasarnya aku buta 

huruf dalam bahasa asliku‖ (Saedi, 2018, p. 269).Itulah sebabnya setiap kali dia 

berbicara atau berinteraksi dengan kerabat Irannya dalam bahasa Farsi, Sara 

merasa seakan dia telah mengabaikan identitas budaya Timurnya sehingga tidak 

lagi menjadi bagian dari kelompok budaya Iran di mana dia dilahirkan. 
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 Sebagai imigran, Sara merasa ambivalen terhadap identitas budayanya. Di 

satu sisi, Sara mencoba untuk beradaptasi dengan budaya Barat sehingga dia dapat 

bertahan hidup di Amerika Serikat, di sisi lain dia ingin menjaga budaya 

Timurnya karena budaya ini yang diajarkan orang tuanya untuk dipercaya dan 

dicintai. Tampaknya Sara hidup dalam ruang liminal yang ―menjadi proses 

interaksi simbolik, jaringan koneksi yang mengkonstruksi perbedaan antara atas 

dan bawah‖ (Bhabha, 1994, p. 5).Ruang yang ditempati Sara adalah di mana sisi 

budaya Irannya berinteraksi dengan nilai-nilai Amerika yang kemudian 

mengkonstruksi identitas yang benar-benar baru yang menentang dikotomi 

kategori kami/mereka, Timur/Barat, atau yang dijajah/penjajah. 

 

―…hal itu tidak berarti aku tidak terus-menerus menyeimbangkan ke-

Amerika-anku dengan ke-Iran-anku. Aku telah menjalani garis itu 

cukup lama untuk mengetahui keseimbangan itu tidak akan pernah 

dapat aku sempurnakan atau pertahankan. Aku dapat tetap 

mengusahakannya, tetapi aku selalu tampak terlalu Iran untuk orang 

lain dan terlalu Amerika untuk yang lainnya‖ (Saedi, 2018, p. 265). 

 

Sepanjang hidupnya sebagai anak dan remaja, Sara berulang-ulang harus 

mengkompromikan budaya Irannya sehingga dia dapat mengambil bagian dalam 

tradisi Amerika dan melepaskan tradisi Amerika agar dapat tetap terhubung 

dengan identitas Irannya. Tindakan mengkompromikan budaya yang berulang-

ulang ini pada dasarnya adalah suatu proses menciptakan identitas budaya baru, 

yaitu campuran dari budaya Iran dan budaya Amerika. Namun ditengah proses ini, 

Sara mengalami krisis identitas budaya yang disebabkan oleh kebingungan dan 

ketidakamanan yang dirasakannya terhadap gagasan termasuk di dalam budaya 

apakah dirinya: Iran (Timur) atau Amerika (Barat). Dia tidak yakin apakah dia 

masih termasuk di dalam budaya Timur asalnya atau budaya Barat di mana dia 

sekarang tinggal.Perasaan malu dan menyesal yang terus-menerus dia rasakan 

manakala dia harus mengkompromikan kedua budaya itu serta perasaan terasing 

dan tersingkir dari kedua budaya itulah yang menimbulkan krisis identitas budaya 

pada diri Sara. Perasaan tidak diinginkan itu muncul karena Sara berpikir dengan 

mengkompromikan salah satu budaya maka dia tidak akan digolongkan dalam 

identitas budaya lainnya, atau bahkan tidak digolongkan di dalam kedua identitas 

budaya itu. Sara terjebak dalam dikotomi kategori Timur dan Barat dan 

keinginannya untuk digolongkan ke dalam salah satu kategori itu.Kesadaran 

tentang identitas budayanya muncul ketika dia makan nasi dengan ayahnya. 
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―Kau makan dengan garpu sekarang?‖ ayahku bertanya beberapa tahun 

yang lalu ketika dia mengamatiku makan malamku.Itu adalah 

pertanyaan polos, tetapi aku dapat merasakan kekecewaan dalam nada 

bicaranya. Pada saat it aku telah tinggal dengan kekasih yang menjadi 

suamiku lebih dari lima tahun. Kami bahkan jarang makan nasi, tetapi 

ketika kami makan nasi, aku mulai terbiasa menggunakan garpu, sama 

dengan cara makannya, bahkan jika peralatan makan itu tidak pernah 

masuk akal dalam konteks itu. Butir kecil nasi pasti terjatuh melalui 

mata garpu.―Mengapa aku tidak menggunakan sendok?Aku 

berpikir.‖Setelah ayahku menunjukkan pilihan peralatan makanku 

yang buruk, perasaan bersalah menerpaku dan aku kembali 

menggunakan sendok. Membutuhkan beberapa saat untuk 

membiasakan kembali dengan kebiasaan lamaku, tetapi ketika aku 

menyendok nasiku dengan sendok, aku sadar: aku spork. Aku 

kombinasi dua budaya dan dunia.Aku mungkin bukan pilihan yang 

paling tradisional atau jelas.Mungkin tidak ada tempat yang dibuat di 

dalam nampan perkakas standar, tetapi itu tidak masalah.Aku tidak 

harus cocok di dalam kotak untuk bangga darimana aku berasal 

(bagaimanapun ilegalnya) dan di mana aku sekarang‖(Saedi, 2018, p. 

266). 

 

Di akhir memoar, Sara akhirnya sampai pada suatu kesadaran dan 

pengakuan bahwa dia adalah seorang hibrid yang dia simbolkan dengan kata 

―spork‖ yang merupakan gabungan antara ―spoon‖ (sendok) dan ―fork‖ (garpu). 

Spork adalah peralatan makan yang berbentuk seperti sendok dengan empat 

gigi.Bhabha (dalam Meredith, 1998, p. 2)menyatakan bahwa identitas hibrid atau 

posisi subyek muncul dari jalinan komponen-komponen dari penjajah dan yang 

dijajah.Dalam hal ini, Identitas budaya Sara adalah hasil dari jalinan antara 

budaya Iran dan budaya Amerika. Setiap peristiwa dalam hidupnya ketika dia 

harus meniru, mempertimbangkan, menerima, dan menolak norma dan nilai 

Amerika adalah bentuk interaksi antara identitas budaya Timur dan identitas 

budaya Baratnya. Interaksi budaya yang terinternalisasi di dalam dirinya 

membentuk dirinya ke dalam entitas yang benar-benar baru yang tidak sesuai 

dengan dikotomi kategori Timur/Barat atau yang dijajah/penjajah.Kesadaran 

tentang hibriditas identitas budayanya mengakhiri persaingan kekuasaan antara 

identitas budaya Timur dan identitas budaya Barat di dalam dirinya atau dalam 

perspektif Bhabha, ―Bagian pengantara antara identifikasi-identifikasi tetap ini 

membuka kemungkinan hibriditas budaya yang menyuguhkan perbedaan tanpa 

hirarki yang dipaksakan (Bhabha, 1994, p. 5).Sara akhirnya memahami bahwa 



 

76 

 

alih-alih mencoba untuk memenuhi tuntutan masing-masing identitas budaya 

Timur dan Baratnya, dia hanya perlu untuk menerima bahwa dia melampaui 

dikotomi itu. Dia akan selalu ―terlalu Amerika bagi beberapa orang dan terlalu 

Iran bagi yang lainnya‖ (Saedi, 2018, p. 265) karena dia adalah kombinasi dari 

keduanya.  

 

C. Simpulan 

Sara Saedi sebagai penulis dan tokoh utama dalam memoarnya mengalami 

krisis identitas sebelum dia menyadari bahwa dia seorang hibrid.Sebagai imigran 

Iran yang dibesarkan di Amerika Serikat, Sara terpapar dua kebudayaan yang 

berbeda.Pola asuh orang tuanya yang menerapkan budaya dan nilai-nilai Timur 

kerap berbenturan dengan budaya dan nilai-nilai Barat di lingkungan sosialnya. 

Persaingan dua budaya yang berbeda di dalam diri Sara membuatnya kerap 

mengalami kebingungan dan ketidakamanan untuk menentukan di posisi manakah 

identitas budayanya berpijak: Iran (Timur) atau Amerika (Barat). Setelah 

melewati proses panjang dari mimikri dan ambivalensi serta sempat merasa 

terasing dan kehilangan jati dirinya, pada akhirnya Sara dapat menerima sekaligus 

mengakui bahwa dirinya adalah seorang hibrid, seorang yang memiliki identitas 

budaya yang merupakan kombinasi dari kedua budaya tersebut. Krisis identitas 

budaya yang kerap menghinggapi imigran ini dapat diatasi jika mereka menyadari 

bahwa mereka tidak perlu memaksakan diri mereka untuk dimasukkan ke dalam 

kategori budaya asal maupun budaya baru mereka.Yang terbaik yang dapat 

mereka lakukan adalah bahwa mereka harus merengkuh kedua budaya yang 

menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan karena kedua budaya itu menjadi 

bagian integral dari identitas budaya mereka. 

Di era industri 4.0 ini, migrasi dan diaspora menjadi hal yang lumrah 

terjadi karena mobilitas manusia semakin tinggi akibat dari tuntutan hidup yang 

semakin tinggi pula.Kesempatan hidup yang lebih baik bisa didapatkan di setiap 

bagian dunia yang mendorong manusia yang memiliki kemampuan profesional 

yang tinggi berbondong-bondong ke luar dari negerinya untuk bekerja dan 

menetap di negara-negara yang memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan 

taraf hidup dan karir mereka. Kajian paskakolonial ini memberikan suatu 

gambaran dan sekaligus menawarkan solusi bagi para imigran dan diaspora ini 

untuk mengantisipasi terjadinya krisis identitas budaya yang mungkin akan 

mereka alami. 
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Abstrak. Era digital 4.0 memberikan tantangan tersendiri bagi dosen Sastra 

Inggris. Di satu sisi ia harus beradaptasi dengan teknologi, di sisi lain ia harus 

mengintegrasikan teknologi tersebut dengan pembentukan karakter mahasiswa 

melalui karya sastra Inggris. Melalui metode blended learning dengan model 

flipped classroom, dosen diharapkan tidak lagi menjadi pusat ilmu pengetahuan 

(teacher centre), namun memiliki peran penting sebagai fasilitator, mentor, 

pembangun nilai (values constructor) dan motivator. Peran-peran ini diharapkan 

dapat menjembatani antara teknologi dengan values (nilai), sehingga tercipta 

pembelajaran Sastra Inggris yang adaptif terhadap teknologi namun tidak abai 

terhadap nilai, norma dan etika yang berlaku di Indonesia.  

 

Kata kunci: Sastra Inggris, blended learning, flipped classroom, peran dosen, 

values 

 

A. Pendahuluan 

Era 4.0 merupakan era di mana kehidupan manusia dipengaruhi dengan 

teknologi. Pada era ini cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, dan 

merefleksikan diri telah berubah total termasuk dalam bidang pendidikan. Jika 

dahulu guru menjadi pusat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan (teacher centre), 

maka hari ini siswa dapat mengaksesnya dengan sangat mudah melalui internet di 

mana saja dan kapan saja. Jika dahulu siswa harus duduk di ruang kelas untuk 

mendengarkan guru mengajar dan mencatat apa yang diajarkan, maka hari ini 

mereka dapat belajar di mana saja dengan hanya bermodalkan gawai dan koneksi 

internet.  

Pada era 80-90an, saat teknologi belum berkembang pesat di Indonesia, 

seorang mahasiswa sastra Inggris harus menekuri buku-buku di perpustakaan dan 

membaca berbagai karya sastra klasik yang cukup sulit dipahami. Ia harus 

membawa berbagai buku tebal dan kamus ke kelas untuk memahami dan 

menganalisis teks sastra klasik dan modern. Di era ini pula, Sastra Inggris klasik, 

yang masih menggunakan bahasa Inggris klasik seperti pada era pertengahan 

hingga Renaissance, cukup sulit dipahami oleh mahasiswa. Dosen pun harus 

bekerja ekstra untuk menjelaskannya di ruang kelas. Selain itu, pembacaan puisi 
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Inggris klasik dan modern dengan stress dan unstressed syllable untuk memahami 

metrical pattern pun terkadang sulit disampaikan oleh dosen dan dipahami oleh 

mahasiswa yang bukan penutur asli bahasa Inggris. Drama-drama Inggris pun 

demikian, pemaknaan terhadap karya-karya tersebut sering mengalami hambatan 

karena kurangnya data dan informasi mengenai unsur yang melingkupinya. Hal 

tersebut harus ditambah lagi dengan beragam teori sastra yang harus diberikan 

oleh dosen dan harus dipahami oleh mahasiswa. 

Akan tetapi, hari ini hambatan tersebut sudah hampir tidak ada lagi. 

Hampir semua data dan informasi mengenai karya sastra Inggris dapat ditemukan 

dengan mudah di berbagai laman di internet. Mahasiswa dapat dengan mudah 

menemukan berbagai informasi mengenai karya-karya sastra Inggris klasik dan 

modern dengan membaca informasi mengenai latar belakang sosial budayanya, 

simbol-simbol di dalamnya, majas yang digunakan, dan bahkan analisis lengkap 

unsur intrinsiknya di berbagai laman yang berkaitan dengan sastra Inggris atau 

bahkan hanya dengan mendengarkan pembahasannya di kanal Youtube.  

Pada era ini, mahasiswa milenial yang merupakan digital native menyukai 

belajar dengan berselancar melalui hyperlink secara acak dan berkomunikasi 

secara simultan dengan banyak orang (Wartomo, 2016: 270). Mereka juga 

menyukai data dan informasi yang bisa diakses secara instan tanpa harus berlama-

lama melacaknya melalui buku-buku fisik.  

 Fenomena ini harus dapat ditangkap oleh para pengajar atau dosen di 

seluruh perguruan tinggi. Mereka harus dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan serba digital dan mulai meninggalkan pola-pola lama yang 

menuntutnya untuk terus menerus menjadi pusat belajar dengan segala 

keterbatasan dirinya. Maka era 4.0 ini harus disambut dengan penyesuaian diri 

yang cepat agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif, efisien, 

menyenangkan dan bermakna bagi pengguna (user) yaitu mahasiswa milenial.  

 Kemudahan akses dan kelimpahan data dan informasi mengenai sastra 

Inggris harus diimbangi dengan kemampuan dosen untuk mengolahnya menjadi 

pengalaman dan nilai yang berharga bagi mahasiswa. Maka, hari ini dosen Sastra 

Inggris dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan 

memanfaatkan teknologi untuk membantu mahasiswa dalam memahami pelajaran 

dengan lebih baik. 

 Salah satu model yang dapat digunakan dalam pembelajaran Sastra Inggris 

adalah flipped classroom. Flipped classroom ‗is a student-centred learning 

method consisting of two parts with interactive learning activities during lesson 

and individual teaching bases directly on computer out of lesson‘ (Bishop and 

Verleger, dalam Ozdamli & Asiksoy, 2016). Dengan kata lain, model ini 

memungkinkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran melalui aktivitas belajar 
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yang interaktif melalui teknologi. Menurut Milman (dalam Ozdamli & Asiksoy, 

2016) ‗it is an approach aims the efficiency of lessons by transferring knowledge 

to students via videos and vodcasts as well as by discussions, group works and 

applications during course.‘ (Flipped classroom merupakan sebuah pendekatan 

yang bertujuan untuk efesiensi pembelajaran dengan melakukan transfer ilmu 

pengetahuan pada siswa melalui video dan podcast, dan juga diskusi-diskusi, kerja 

kelompok dan aplikasi selama pembelajaran berlangsung). 

 Pada dasarnya, flipped classroom merupakan salah satu model blended 

learning yang ‗membalikkan‘ model konvensional dengan menyampaikan materi 

pembelajaran, baik berupa video, podcast, dan file melalui sarana digital (online) 

di luar ruang kelas. Pada model ini, mahasiswa dapat mengakses materi yang 

diberikan oleh dosen melalui gawainya dengan akses internet di mana saja dan 

kapan saja. Ia juga dapat terlibat dalam diskusi online dengan mahasiswa lain dan 

melakukan project kolaboratif dengan panduan yang diberikan oleh dosen sebagai 

mentornya.  

Di ruang kelas, mahasiswa dan dosen dapat melakukan diskusi lanjutan 

untuk memperdalam materi atau diskusi yang telah dilakukan secara online. 

Dengan demikian, ruang kelas berfungsi untuk pendalaman materi dan diskusi 

yang mungkin kurang dapat dilakukan secara online, karena pada umumnya, 

mahasiswa enggan untuk menulis dengan banyak karakter pada platform yang 

digunakan.  

 Dalam pengajaran Sastra Inggris, secanggih apapun teknologi di luar sana, 

ruang kelas tetap diperlukan sebagai sarana untuk pembentukan karakter 

mahasiswa, sarana untuk menyampaikan dan menginternalisasi nilai (values) dan 

pembelajaran etika kesantunan mahasiswa pada dosen yang akhir-akhir ini mulai 

memudar seiring dengan perkembangan teknologi dan arus globalisasi. 

 Terkait dengan pembentukan karakter dan internalisasi nilai, dosen sastra 

(Inggris) memiliki modal yang telah diakui urgensinya sejak dahulu, yaitu karya 

sastra. Umar bin Khattab, seorang sahabat nabi Muhammad SAW bahkan pernah 

mengatakan ‗Ajarkanlah sastra pada anak-anakmu, agar mereka berani melawan 

ketidakadilan, berani menegakkan kebenaran, dan agar jiwa-jiwa mereka hidup. 

Ajarkanlah sastra pada anak-anakmu, sebab sastra akan mengubah pengecut 

menjadi pemberani.‘ Bahkan semua orang dengan profesi apapun dianjurkan 

untuk membaca sastra, agar ia memiliki pemaknaan terhadap kehidupan, alam, 

masyarakat, dan budaya di sekelilingnya.  

 Fungsi sastra juga telah lama disampaikan oleh penulis dari Yunani kuno, 

Horace, sebagai dulce et utile (sweet and useful). Karya sastra harus dapat 

mengajarkan moral melalui keindahan bahasanya dan sekaligus dapat menghibur 

pembacanya. Atas dasar fungsi ini, maka dosen sastra (Inggris) harus dapat 
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menjadi fasilitator bagi mahasiswa untuk memeroleh pemaknaan terhadap karya 

sastra dan sekaligus menginternalisasi nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Pada 

era ini, dosen harus dapat memanfaatkan teknologi sekaligus menanamkan nilai 

(values) yang berharga pada mahasiswa melalui karya-karya sastra yang dibahas 

di kelas.  

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada para dosen 

Sastra Inggris di Indonesia pada umunnya dalam menggunakan internet sebagai 

sarana belajar mahasiswa dan bagaimana peran mereka pada era digital 4.0. 

Tulisan ini terbagi dalam dua diskusi, yaitu mengenai pemanfaatan model flipped 

classroom dalam pengajaran sastra Inggris dan mengenai peran dosen Sastra 

Inggris di era ini.  

 

B. Isi dan Pembahasan  

1. Pembelajaran Prosa, Drama, dan Puisi Inggris Melalui Flipped Classroom 

Keberlimpahan informasi mengenai karya sastra Inggris klasik dan 

modern di era 4.0 memberikan kemudahan bagi dosen untuk membantunya dalam 

pemenuhan keterampilan kognitif mahasiswa. Melalui teknolgi, mahasiswa Sastra 

Inggris dimudahkan untuk memahami isi, elemen instrinsik dan ekstrinsiknya 

sebuah karya sastra. Akan tetapi, sisi negatif dari hal ini adalah mahasiswa kurang 

memiliki daya juang untuk belajar. Ia hanya cukup memasukkan kata kunci di 

Google, dan apa yang ia ingin ketahui akan muncul dalam sekejap. Budaya instan 

ini harus diimbangi dengan penugasan online dan diskusi di kelas yang mampu 

memancing high thinking order mahasiswa. Mahasiswa harus dapat mengingat, 

memahami dan mengaplikasikan data dan informasi yang mereka dapatkan pada 

sumber-sumber hyperlinks di internet mengenai teks karya sastra yang tengah 

dipelajari. Kemudian ia diharapkan dapat menganalisis teks dengan modal data 

dan informasi yang ia dapatkan untuk kemudian dapat menyarikan values yang 

dapat ia gunakan dalam memahami dan memecahkan masalah pada kehidupan 

sebagai individu dan makhluk sosial. 

Agar mahasiswa tetap memiliki cara berpikir kritis meskipun telah banyak 

disuplai informasi melalui internet, maka ketika mahasiswa diminta untuk 

menganalisis teks sastra, mereka harus dapat mensintesakan bukti-bukti yang 

terdapat dalam teks. Apa yang mereka dapatkan di internet hanya berperan 

sebagai suplai informasi, namun proses analisis dengan pemberian bukti harus 

tetap dapat dilakukan oleh mahasiswa.  

Dalam proses belajar di era digital ini, maka model blended learning mau 

tidak mau, suka tidak suka, harus dapat dilakukan oleh dosen sebagai fasilitator. 

Model pembelajaran di masa depan akan dibedakan bukan berdasarkan ‗on 

whether they blend but rather by how they blend‘ (bukan pada apa, tapi 
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bagaimana) (Bryan, 2016). Model blended learning yang dapat digunakan oleh 

dosen (Sastra Inggris) adalah flipped classroom, yang memungkinkannya untuk 

mengirimkan materi terlebih dahulu pada platform tertentu untuk kemudian 

dipelajari oleh mahasiswa. Setelah itu, mahasiswa dan dosen melakukan 

pendalaman materi dan diskusi di ruang kelas.  

Platform yang dapat digunakan untuk melaksanakan model ini adalah 

Google Classroom. Platform ini memiliki keunggulan yang memungkinkan 

pengguna dosen untuk (1) membuat beragam topik, (2) mengunggah materi 

pembelajaran berupa video, podcast dan file, (3) mengatur sistem tenggat 

(deadline) pengumpulan tugas, (4) memberikan penilaian langsung dan 

memberikan umpan balik pada pekerjaan mahasiswa yang telah diunggah (5) 

berdiskusi online dengan mahasiswa. Sedangkan mahasiswa dapat (1) 

mempelajari materi yang telah diunggah oleh dosen di mana saja dan kapan saja 

(2) mengunggah tugas secara online (3) mendapatkan notifikasi jika ada unggahan 

baru dari dosen, termasuk nilai dan komentar yang diberikan oleh dosen (4) 

berdiskusi dengan mahasiswa lainnya (yang menjadi anggota) dan dosen secara 

online (tertulis) pada platform yang tersedia. 

 

 
 

Gambar 1. Tampilan Google Classroom dengan beragam topik  

yang dapat dibuat oleh pengguna 

 

Selain Google Classroom, dosen juga dapat memanfaatkan platform 

padlet. Dalam platform ini, dosen dapat mengunggah materi berupa video dan 

file, namun kapasitasnya lebih kecil dibandingkan Google Classroom. Dosen dan 
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mahasiswa juga dapat berdiskusi online di ruang yang tersedia. Akan tetapi, 

tampilan padlet tidak serapi Google Classroom jika mahasiswa sudah mulai 

mengunggah tugas-tugasnya. Selain itu, dosen juga tidak dapat mengatur tenggat 

waktu pengumpulan tugas pada platform ini. Dosen juga tidak dapat memberikan 

nilai secara langsung di sini. Platform lebih cocok untuk penugasan yang sifatnya 

display (dipajang) seperti penulisan kreatif puisi. Hal ini karena semua karya 

dapat ditampilkan secara bersamaan seperti majalah dinding. 

 

 
 

Gambar 2. Tampilan padlet dengan beragam topik mata kuliah  

yang dapat dibuat oleh pengguna 

 

Selain kedua platform di atas, dosen juga dapat memanfaatkan platform 

Blogspot dan Wordpress sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengunggah hasil 

karyanya, terutama yang berkaitan dengan penulisan kreatif. Selain itu, terdapat 

satu platform penulisan yang tengah menjadi trend bagi kaum milenial, yaitu 

Wattpad. Jika seorang dosen memilih platform ini, ia harus memberikan rambu-

rambu moralitas dalam penggunaannya kepada mahasiswa sejak awal, karena 

platform ini menampung berbagai tulisan fanfiction dan genre lainnya tanpa filter 

konten pornografi sama sekali. Wattpad juga memberikan ruang khusus untuk 

tulisan dengan konten LGBT yang dapat diakses secara bebas oleh siapapun.  
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Selain berbagai platform di atas, dosen juga dapat memanfaatkan aplikasi 

Kahoot dan Quizziz dalam melakukan proses assessment kepada mahasiswa untuk 

topik-topik tertentu. Melalui kedua aplikasi ini, dosen dapat membuat beragam 

pertanyaan pilihan ganda kepada mahasiswa. Mahasiswa hanya memerlukan 

gawai dan koneksi internet yang baik untuk mengikuti quiz. Dalam aplikasi 

Kahoot, penjawab benar dan tercepat akan langsung dapat ditampilkan. Aplikasi 

ini juga dapat secara langsung menayangkan pemenang pertama, kedua dan ketiga 

di akhir sesi quiz. Kelemahan aplikasi ini adalah dosen harus menyediakan layar 

atau sarana lain untuk menampilkan pertanyaan dan pilihan jawaban (beserta 

simbolnya), karena di gawai mahasiswa hanya akan muncul pilihan jawaban 

berupa simbol-simbol. Kelemahan Kahoot ini dapat diatasi dengan menggunakan 

aplikasi Quizziz yang hanya cukup menggunakan gawai saja sebagai 

perangkatnya. Pemilihan aplikasi ini tentunya harus mempertimbangkan sarana 

dan prasarana yang tersedia.  

 Dalam pencarian sumber data dan informasi terkait prosa dan drama 

Inggris klasik dan modern, dosen dan mahasiswa dapat memanfaatkan berbagai 

website seperti enotes.com, cliffsnotes.com, sparknotes.com, dan 

shortstoryguides.com. Sedangkan untuk puisi, mereka dapat memanfaatkan 

website poetryfoundation.org.  

Website enotes memberikan banyak informasi mengenai karya sastra 

dalam bentuk Q&A (Question and Answer) atau tanya jawab, sehingga 

memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi detail terhadap 

pertanyaan-pertanyaan spesifik mengenai karya sastra yang sedang dipelajari. 

Pengguna juga dapat mengirimkan pertanyaan terkait karya sastra tertentu dengan 

mudah dan akan mendapatkan jawaban dari admin web yang memiliki kapasitas 

untuk menjawabnya. Website ini juga menyediakan lesson plan bagi para 

pengajar untuk membuat suasana kelas lebih hidup dengan ide-ide menarik terkait 

karya sastra yang tengah dibahas. Sedangkan website cliffsnotes menyediakan 

informasi yang cukup lengkap mengenai karya sastra Inggris dan 

menampilkannya dalam bentuk pilihan item unsur intrinsik untuk diklik. Sebagai 

tambahan daftar informasi mengenai sastra Inggris, dosen dan mahasiswa juga 

dapat mengunjungi laman sparknotes.com yang menyediakan naskah secara utuh 

(full text) yang dapat diklik per-bab, menyediakan summary dan analisis per-bab 

pula, sehingga memunginkan pengguna untuk memahami karya sastra tersebut 

lebih dekat. 

Pada website shortstoryguides.com, dosen dapat memilih cerita pendek 

berbahasa Inggris dengan tema-tema tertentu untuk dihadirkan dan didiskusikan di 

kelas. Website ini menyediakan berbagai cerita pendek dari era klasik hingga 
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modern dan mengklasifikasikannya dalam tema-tema tertentu, sehingga 

memudahkan pengguna untuk memilih cerpen berdasarkan tema yang diinginkan.  

Untuk mengunjungi ribuan koleksi puisi Inggris dari era klasik hingga 

kontemporer, dosen dan mahasiswa dapat mengunjungi website 

poetryfoundation.org. Web ini juga menyediakan audio pembacaan puisi yang 

memungkinkan mahasiswa untuk mengamati pelafalan kata dan mencermati 

adanya stress dan unstressed syllable sehingga dapat digunakan untuk 

menganalisis metrical pattern pada puisi yang tengah dibahas di kelas. Selain itu, 

web ini juga selalu update dengan majalah Poery Magazine-nya yang berisi 

informasi-informasi terkini mengenai puisi Inggris.  

Dalam pembelajaran pada komunitas digital global, menurut Wartomo 

(2016), hendaknya dilakukan tiga hal yang menekankan pada: (a) konstruksi 

pencarian dan penemuan, (b) kreativitas dan inisiatif, dan (c) interaksi dan 

kerjasama. Maka berdasarkan hal ini, penggunaan flipped classroom harus dapat 

mengakomodasi ketiganya agar pembelajaran dapat dilakukan secara efektif, 

efisien dan menyenangkan. 

Melalui flipped classroom, dosen dapat merancang isi pembelajaran yang 

menuntut mahasiswa untuk aktif mencari dan menemukan data dan informasi 

yang berkaitan dengan tugas yang diberikan. Dengan demikian, dosen tidak lagi 

menjadi pusat pembelajaran (teacher centre). Mahasiswa juga dapat 

mengoptimalkan potensinya untuk mencari data dan informasi selengkap-

lengkapnya untuk mendapatkan pengetahuan yang utuh. Melalui model ini pula, 

dosen dapat mendorong kreativitas dan inisiatif mahasiswa untuk menyajikan data 

dan informasi yang ia dapatkan semenarik mungkin. Mahasiswa yang terdorong 

untuk kreatif, dalam sebuah presentasi misalnya, akan menyajikan multimedia 

yang kreatif. Mereka dapat mengintegrasikan antara power point, video yang 

mereka ambil dari Youtube, potongan film, dll, dan bahkan mereka dapat 

menyajikan quiz untuk teman-teman sekelasnya (sebagai audiens) usai presentasi 

untuk membuktikan kecermatan mereka dalam menyimak presentasi. Mereka juga 

dapat memberikan hadiah-hadiah kecil bagi para pemenang quiz. Artinya, 

mahasiswa milenial dapat berbuat sesuatu yang lebih dari ekspektasi dosen jika 

mereka didorong dan dipacu untuk kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan 

teknologi.  
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Gambar 3. Penggunaan Kahoot oleh mahasiswa usai presentasi  

dalam mata kuliah History of English Literature 

 

Metode flipped classroom juga dimanfaatkan untuk membangun 

kolaborasi dengan pembentukan team works untuk mengerjakan project tertentu 

yang melibatkan pencarian, pengolahan dan penyajian data. Dengan demikian, 

mahasiswa akan belajar bekerja dalam tim dengan pemanfaatan teknologi.  

Teknologi mungkin bukanlah satu-satunya pendekatan yang memberikan 

garansi kesuksesan proses belajar mengajar, namun dengan penggunaan yang 

dirancang dengan baik dan dengan integrasi yang bagus, maka teknologi dapat 

menjadi alat penting yang sangat efektif baik bagi dosen maupun mahasiswa. Di 

sisi lain, dosen juga harus memahami fakta bahwa penggunaan teknologi yang 

berlebihan dapat memberikan efek samping serius bagi masa depan mahasiswa. 

Dengan demikian, pada akhirnya menjadi pilihan bagi dosen untuk menentukan 

tujuan menggunakan teknologi dan bagaimana mencegah pengaruh negatifnya 

pada mahasiswa (KABA, 2017). Bagaimanapun, teknologi seperti pisau bermata 

dua yang dapat menyelamatkan jika digunakan sebagaimana mestinya, dan dapat 

mencelakakan jika digunakan secara tidak bertanggung jawab. 

 

2. Peran Dosen Sastra Inggris di Era Digital 

Pada era disruption saat ini diperkirakan bahwa pada masa yang akan 

datang, banyak universitas akan tutup, karena belajar di masa depan tidak lagi 

membutuhkan ruang fisik dan waktu yang tertentu. Mahasiswa dapat mengakses 

ilmu melalui berbagai platform di internet di mana saja dan kapan saja. Bahkan di 
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Indonesia saat ini telah marak sistem belajar secara online semisal Ruang Guru. 

Keberadaan Ruang Guru telah mengubah sistem belajar konvensional yang 

membutuhkan ruang dan tatap muka langsung dengan guru. Pada sistem ini, 

pelajar hanya membutuhkan gawai dan akses internet, lalu ia akan dapat belajar 

apa saja dari video-video pembelajaran yang disampaikan oleh para tutor Ruang 

Guru. Lalu apakah dosen di masa depan juga hanya akan hadir dengan beberapa 

klik melalui akses internet dan tidak lagi perlu bertemu dengan mahasiswa secara 

langsung (face to face)? 

Beragam kasus pelecehan hingga penganiayaan terhadap guru oleh murid 

akhir-akhir ini mengindikasikan bahwa murid telah kehilangan adab terhadap 

guru. Hal ini dapat dipicu oleh teknologi yang memungkinkan murid untuk tidak 

mengandalkan guru sebagai sumber ilmu. Mereka dapat mengakses ilmu dengan 

mudah melalui Google dan sistem pencari lainnya. Kehadiran guru ‗online‘ 

memunculkan sikap ‗equal‘ atau setara dengan guru, karena guru ‗online‘ tidak 

akan dapat mengomentari cara murid berpakaian, tidak menuntutnya untuk 

mendengarkan dan memperhatikan apa yang ia ajarkan, dan tidak dapat mengatur 

bagaimana posisi belajar yang baik. Seoarang murid yang belajar secara online 

dapat leluasa belajar sambil memakan camilan dalam posisi tiduran dan tidak 

memedulikan adab-adab dalam belajar. Tidak ada aturan apapun dalam belajar 

secara online. Oleh karena itu, hal ini dapat menumbuhkan sikap ketidakbutuhan 

terhadap guru di dunia nyata dan kemudian mengabaikan adab terhadap mereka. 

Di Indonesia, rasa hormat terhadap yang lebih tua, terlebih lagi kepada 

guru masih harus terus ditumbuhkan. Meskipun dunia digital sudah jauh 

berkembang meninggalkan era 4.0, guru tidak dapat tergantikan. Adab terhadap 

guru akan mengajarkan seorang anak untuk menumbuhkembangkan sisi 

humanitasnya. Seorang murid masa kini dan masa datang tetaplah manusia 

sebagai makhluk sosial yang hidup dengan aturan-aturan sosial bersama dengan 

lingkungannya, bukan seseorang yang hidup dalam hiperrealitas, yang hanya 

hidup dengan manusia-manusia simulacra; akun-akun yang entah siapa, 

bagaimana dan dimana pemiliknya.  

Dalam hal sebagai dosen Sastra Inggris, maka mereka memiliki peran 

yang sangat penting dalam membangun karakter mahasiswa dan menghidupkan 

sisi humanitasnya melalui karya sastra. Dosen tidak hanya sekedar mengajarkan 

mahasiswa untuk dapat menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra, 

namun membangun nilai, mengajak mereka menjelajahi pola pikir manusia 

melalui budaya dari masa ke masa dan mengaitkannya dengan kehidupan mereka 

saat ini.  

Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai suplai informasi 

yang menguatkan pengetahuan mahasiswa, dan kehadiran dosen menjadi 
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fasilitator sekaligus mentor yang mengarahkan mahasiswa agar berbagai data dan 

informasi yang mereka dapatkan dapat berujung pada nilai (values) yang dapat 

dipetik oleh mahasiswa. Mahasiswa dengan demikian diberikan kebebasan untuk 

berselancar mencari data dan informasi yang ditugaskan kepadanya, namun 

mereka tetap dibersamai dalam menemukan values pada karya-karya sastra yang 

dibahas di kelas. Dengan demikian, maka dosen Sastra Inggris tidak hanya 

memiliki kemampuan untuk mengajar, namun juga membangun nilai.  

Dengan kata lain, dosen di era 4.0 tidak lagi menjadi sumber belajar satu-

satunya, ia lebih berperan sebagai fasilitator, mentor, value constructor, dan 

motivator dalam pembelajaran model blended learning. Peran-peran tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut: (1) Sebagai fasilitator, dosen menyediakan platform 

khusus dengan menggunakan model flipped classroom, memberikan arahan dan 

rambu-rambu pada mahasiswa mengenai apa yang harus dilakukan pada platform 

tersebut, termasuk pemberian tenggat pada tugas-tugas yang diberikan; (2) 

sebagai mentor, dosen berperan membantu dan mendampingi mahasiswa dalam 

melakukan pemaknaan karya sastra Inggris yang tengah dipelajari; (3) sebagai 

values constructor, dosen berperan untuk membantu mahasiswa dalam 

menemukan nilai dalam karya sastra, mengangkatnya menjadi bahan diskusi 

dengan menghubungkannya dengan isu terkini atau dengan nilai yang dianut oleh 

kebanyakan orang di era ini, dan menginternalisasikannya pada diri mahasiswa. 

Dalam peran ketiga tersebut, dosen juga dapat memberikan arahan tentang 

nilai apa yang pantas dan tidak pantas jika dikaitkan dengan karakter bangsa 

Indonesia. Hal ini untuk memberikan batasan pada mahasiswa mengingat bacaan-

bacaan fiksi yang mengandung konten pornografi, seks bebas, LGBT, dll yang 

tersembunyi di balik cerita-cerita teenlit, fanfiction, dan genre lainnya semakin 

tidak terbendung di internet dengan pertumbuhannya yang hanya dalam hitungan 

jam. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para dosen untuk 

memberikan pagar atau batasan-batasan bagi mahasiswa untuk menggunakan 

internet secara bijak. Oleh karena itu, dosen juga dituntut untuk dapat mengaitkan 

nilai yang terdapat pada karya sastra yang tengah dibahas dengan isu kekinian. 

Dalam menjalankan peran ini dosen juga dituntut untuk memberikan tauladan 

yang baik dari sikap dan pemikiran dalam kerangka agama, nilai dan norma yang 

berlaku di Indonesia. 

Dalam peran terakhir (4) sebagai motivator, dosen memiliki peran untuk 

memotivasi mahasiswa untuk tidak hanya sekedar mendapatkan hasil terbaik, tapi 

melalui proses belajar yang terbaik, yaitu dengan menerapkan sikap kerja keras, 

disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Hal ini harus terus ditekankan mengingat 

mudahnya akses data dan informasi membuat budaya instan tumbuh subur, 

sehingga tidak menafikkan adanya upaya-upaya plagiarisme oleh mahasiswa. 
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C. Simpulan 

Di era digital 4.0 dosen tidak lagi menjadi sumber belajar ilmu kognitif, 

namun ia memiliki peran penting sebagai fasilitator, mentor, pembangun nilai 

(values constructor), dan motivator. Sebagai fasilitator dan mentor, dosen (Sastra 

Inggris) dapat memanfaatkan model blended learning seperti flipped classroom 

untuk menjalankan proses belajar mengajar dengan pengguna (user) mahasiswa 

milenial yang merupakan digital native. Dalam penggunaan model ini, dosen 

Sastra Inggris dapat memanfaatkan berbagai website yang menyediakan data dan 

informasi lengkap mengenai karya sastra Inggris dari beragam genre dan berbagai 

era, dari klasik hingga modern. Dalam penggunaan teknologi, dosen harus 

menekankan pembelajaran pada konstruksi pencarian dan penemuan, kreativitas 

dan kolaborasi, sehingga menciptakan atmosfer pembelajaran yang efektif, 

efisien, menyenangkan dan bermakna.  

Dosen Sastra Inggris memiliki alat (tools) yang sangat penting, yaitu karya 

sasta, untuk membangun karakter dan menginternalisasi nilai (values), termasuk 

etika dan moralitas, dan menghidupkan sisi humanitas mahasiswa. Melalui tools 

ini, dosen dengan perannya sebagai values instructor dapat mengarahkan agar 

data dan informasi yang didapatkan oleh mahasiswa di kelas tidak hanya sekedar 

menjadi ilmu pengetahuan, namun menjadi nilai yang dapat diserap dan 

diinternalisasikan dalam diri mereka. Dengan demikian, dosen dapat berkontribusi 

dalam penggunaan teknologi untuk membentuk karakter mahasiswa ke arah yang 

positif.  
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penggunaan literasi 

digital mahasiswa digunakan untuk menghasilkan penulisan karya sastra melalui 

media blog. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

dalam menghasilkan suatu proses penulisan kreatif untuk karya puisi, prosa, revew 

dan editorial. Data penelitian merupakan hasil observasi dan angket terhadap 

mahasiswa dalam mata kuliah Introduction to Creative Writing yang ditujukan 

untuk mengembangkan model penulisan karya sastra berbasis blog. Dari hasil 

penelitian didapatkan hasil bahwa literasi digital menggunakan blog bisa dijadikan 

model pembelajaran penulisan kreatif untuk penulisan puisi, prosa, review dan 

editorial. Di samping itu, dari hasil angket ditemukan bahwa 96 % mahasiswa 

menyatakan terdapat dampak positif dan efesiensi penggunaan blog bagi penulisan 

kreatif mereka, meskipun 32 % diantaranya menyatakan mengalami kendala, di 

antaranya mengenai tata bahasa, kendala teknis sambungan internet, dan kurang 

percaya diri tulisannya dibaca publik. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

literasi mahasiswa berbasis blog dapat menghasilkan model penulisan kreatif karya 

sastra berupa puisi, prosa, dan esai pendek dalam mata kuliah penulisan kreatif.  

 

Kata kunci: penulisan kreatif, blog, literasi digital 

 

A. Pendahuluan 

Perkembangan media sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi 

selama dua dekade terakhir. Komputer digunakan sebagai sarana komunikasi baru 

dalam kehidupan sehari-hari dengan basis koneksi online (computer mediated 

communication). Komunikasi menggunakan CMC ditengarai telah mengubah pola 

interaksi masyarakat dan praktek sosial sehingga menimbulkan genre dan pola 

komunikasi jenis baru dengan tujuan dan maksud yang berbeda-beda. Ini juga 

mengakibatkan terjadinya pergeseran definisi teks dari teks konvensional yang 

merupakan lembaran kertas dan dibaca secara manual, mengalami perubahan 

menjadi teks digital yang bisa dibaca melalui perangkat media digital. Seperti 

yang diutarakan Mackey (2002, 14), proses penulisan teks digital ini tidak hanya 

menggunakan teks tulisan konvensional, tetapi juga dapat menggunakan bunyi 
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dan simbol-simbol emotikon, atau gambar visual. Jenis dan genre teks yang 

muncul di media lanjut Mackey juga mengalami perkembangan sangat cepat, 

yang memungkinkan pembaca berinteraksi dengan teks yang dibaca dalam bentuk 

hypertexts, web, atau game, sehingga teks bisa dimaknai oleh pembaca secara 

langsung, dan menimbulkan terjadinya kontrol pembaca terhadap teks yang 

diproduksi penulis. Teks digital seperti games menurut Johnston dalam Mackey 

(2002:14) memungkinkan pembaca melibatkan empat keterampilan kebahasaan 

sekaligus, yakni writing, reading, listening dan viewing, yang juga 

memungkinkan pembaca atau pemain memberikan respon terhadap teks atau 

game tersebut.  

Partridge (2006) menyatakan bahwa komunikasi dalam sosial media sudah 

menjadi komunikasi alternatif seiring dengan perkembangan dan kemajuan 

teknologi. Media komunikasi semacam ini menjadi lebih masif penggunaannya 

karena memungkinkan pembicara dan pendengar melakukan komunikasi tanpa 

ada batas jarak dan waktu. Bentuk komunikasi online seperti chat, email, web-

cam dan lain-lain sudah dianggap sebagai media budaya komunikasi baru yang 

mengalahkan bentuk interaksi face to face yang biasa digunakan sebelumnya. 

Komunikasi semacam ini dipilih oleh masyarakat yang cenderung mobile dan 

terikat oleh rutinitas yang sangat padat, sehingga perangkat teknologi seperti 

handphone, ipad, dan komputer berbasis internet menjadi solusi atas keterbatasan 

mereka oleh ruang dan waktu.  

Ini menyebabkan masyarakat terutama generasi muda mengalami 

peningkatan kemampuan dalam memahami dan menggunakan media, yang 

diartikan sebagai literasi digital. Media sosial seperti Facebook, Twitter, 

WhatsApp, Line, Instagram, Skype, Vibe,You Tube, paling banyak digunakan 

sebagai sarana komunikasi karena memiliki aspek instan dan efektifitas. Ini 

menimbulkan peningkatan jumlah penggunaan media digital oleh masyarakat 

dengan sangat pesat. Literasi digital di kalangan generasi muda, khususnya 

mahasiswa, bisa dilihat dari aspek pengaruhnya terhadap pengguna, jenis literasi 

yang dimiliki, serta manfaatnya bagi pengguna.  

Media digital juga juga sudah lama digunakan dalam proses pembelajaran. 

Penggunaan ICT (information and communication technology) membuat proses 

pembelajaran terutama pembelajaran bahasa bisa dilakukan dengan lebih efektif 

dan dinamis, sehingga dapat membantu pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini 

akan berimplikasi terhadap pengembangan proses pembelajaran dan materi ajar 

dalam mata kuliah terkait dengan kompetensi dasar mereka, terutama dalam 

bidang menulis. Mata kuliah Introduction to Creative Writing (MK ICW) 

merupakan salah satu mata kuiah keterampilan berbahasa yang diajarkan untuk 

menunjang kemampuan menulis kreatif. Salah satu tujuan mata kuliah ini adalah 
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agar mahasiswa mampu menghasilkan tuisan kreatif berupa karya fiksi (puisi, 

prosa dan drama) serta karya non fiksi (esai, feature, review, kritik sastra, 

editorial, iklan), yang disesuaikan dengan profil mahasiswa sebagai penulis esai, 

jurnalis dan pewarta dalam kurikulum. 

 Penggunaan media dalam pengajaran kreatif mahasiswa bisa dilakukan 

dengan memanfaatkan literasi digital yang sudah mereka miliki. Dalam MK ICW, 

pemanfaatan literasi digital mahasiswa berbasis blog akan digunakan sebagai 

model dalam pengajaran penulisan kreatif, sehingga dapat diarahkan menjadi 

lebih positif dan kreatif. 

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai penggunan 

media sosial dalam pengajaran memperlihatkan bahwa literasi digital dalam 

pendidikan bisa meningkatkan keterampilan sosial, kognitif, dan meningkatkan 

kemampuan membangun relasi sosial, di samping membantu meningkatkan 

kemampuan menulis (Esshet dan Soffer, 2012; Hafner, et al , 2013: Hicks dan 

Turner, 2013). Penggunaan media sosial juga dianggap penting dalam membantu 

siswa meningkatkan kemampuan komunikatif dalam bahasa asing karena dalam 

kehidupan sehari-hari mereka menggunakan media sosial secara daring dan tanpa 

sekat dengan bagian dunia lain. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, masalah penelitian yang akan 

dianalisis adalah 1) Bagaimanakah literasi digital mahasiswa Program Studi 

Sasing khususnya mahasiswa yang mengambil MK ICW?, 2) Bagaimanakah 

tanggapan mahasiswa mengenai penggunaan model penulisan kreatif melalui 

literasi digital berbasis blog?, 3) Bagaimanakah proses penggunaan model 

penulisan kreatif melalui literasi digital berbasis blog?, 4) Bagaimanakah hasil 

penulisan kreatif mahasiswa melalui penggunaan model penulisan kreatif melalui 

literasi digital berbasis blog?  

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai literasi 

digital mahasiswa Program Studi Sasing khususnya yang mengambil MK ICW, 

mengkaji tanggapan mahasiswa mengenai penggunaan model penulisan kreatif 

melalui literasi digital berbasis blog, mengkaji proses penggunaan model 

penulisan kreatif melalui literasi digital berbasis blog, dan mengevaluasi 

bagaimana penggunaan blog sebagai media digital data menunjang keterampilan 

menulis kreatif mahasiswa. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap MK ICW 

terutama dalam pengayaan model pembelajaran menggunakan literasi digital 

mahasiswa berbasis blog. Penelitian juga berimplikasi terhadap penggunaan 

media digital berbasis ICT dalam proses pembelajaran, khususnya dalam 

penyusunan rencana pembelajaran (RPKPS) dan kurikulum secara umum, karena 

komunikasi di era global sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang 
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sangat pesat dan masif sehingga menyebabkan munculnya pergeseran pola 

komunikasi dan gaya hidup bagi penggunanya.  

Perkembangan teknologi juga menyebabkan penggunanya memiliki 

informasi yang tak terbendung yang memungkinkan mereka menggunakan 

teknologi informasi dengan fungsi dan tujuan yang berbeda (Ros & Nightingale: 

2003, Lewis & Athinson: 2001).  

Kemampuan masyarakat khususnya generasi muda dalam menggunakan 

perangkat media komunikasi digital disertai dengan perubahan gaya hidup, 

paradigma, bahkan identitas, seperti dikutip dari Barker dan Galasinski (2001). 

Bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam bentuk tertulis dan lisan 

dalam media juga dipakai untuk memahami dunia dan membentuk budaya. 

 Ong (dalam Hanrahan & Madsen, 2006), mendefinikan literasi diartikan 

secara umum sebagai kemampuan atau keterampilan membaca dan menulis. 

Namun perkembangan teknologi khususnya media baru (new media) telah 

menyebabkan definisi tersebut mengalami pergeseran menjadi kemampuan 

membaca dan menulis menggunakan media baru, yang tidak hanya melibatkan 

keterampilan menulis dan membaca, tapi juga melibatkan proses encoding dan 

decoding, proses produksi dan konsumsi, dengan tujuan yang beragam (Hanrahan 

dan Madsen, 2006:1). 

Pengguna media bisa memproduksi produk media dengan berbagai genre 

dan format dan dikonsumsi oleh pengguna sehingga muncul interaksi secara 

langsung karena media baru sangat memungkinkan terjadinya interaksi langsung 

antara penulis dan pembaca, seperti dalam media sosial. Dalam pengajaran, 

ketersediaan informasi melalui media yang sangat beragam ini memungkinkan 

dilakukannya proses belajar mandiri (independent learning) sekaligus 

pembelajaran seumur hidup long life learning), seperti dikatakan Rabkin dalam 

Hanrahan & Madsen (2006), bahwa pembelajaran manusis seharusnya dilakukan 

berkelanjutan dan terus menerus melalui media yang tak terbatas, untuk 

memproduksi yang mengkonsumsi ilmu yang diinginkan. 

Dari definisi di atas dapat terlihat pentingnya literasi digital dalam proses 

pembelajaran, khususnya dalam membaca dan mengkonsumsi keilmuan yang 

dibutuhkan. Penggunaan websites, e-book. atau situs pembaca mengenai bidang 

keilmuan tertentu sangat banyak diminati karena lebih aksesibel, kaya informasi, 

praktis dan lebih hemat dalam penggunaannya. Kemunculan media baru telah 

mengakibatkan proses penyampaian informasi menjadi sangat cepat dan instan. 

Teknologi telah mengubah dimensi ruang dan waktu dalam berkomunikasi, 

sekaligus telah mengubah mode komunikasi, misalnya dari surat menyurat di era 

media konvensional, menjadi komunikasi via teleconference (spoken) di era 

media baru (new media).  
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Salah satu yang tergolong ke dalam media baru adalah media sosial yang 

sekarang banyak digunakan yang berfungsi tidak hanya sebagai pembentuk status 

sosial secara imajiner, tapi juga untuk menambah jejaring sosial di bidang bisnis 

dan marketing, bahkan untuk mendukung agenda politik untuk tujuan politik 

tertentu. Penggunaan jejaring media sosial di seluruh dunia telah merombak batas 

komunikasi secara geografis dan filosofis, sehingga memungkinkan interaksi 

sosial terjadi di seluruh belahan dunia, dengan bahasa media yang lebih mudah 

dipahami, karena didasarkan atas konvensi media baru seperti pemilihan kata, 

penggunaan gambar atau emotikon, dan sebagainya.  

Cameron dalam Aithison dan Lewis (2003) menyatakan komunikasi di 

media sosial telah memungkinkan terbentuknya komunikasi yang mengglobal, 

sehingga memungkinkan kata-kata dalam bahasa Inggris mengalami proses 

nativized, sehingga pengguna dimungkinkan untuk berbicara bahasa Inggris dalam 

dialek lokal. Dalam komunikasi di media sosial, hal ini dimungkinkan dengan 

adanya fitur digital seperti emotikon dan digital sound yang memungkinkan 

pengguna lebih gampang dalam menyampaikan pesan dalam sebuah proses 

komunikasi. Lebih lanjut, Aitchison dan Lewis (2001), menjelaskan pengguna 

media sosial seperti Facebook mengalami peningkatan yang sangat signifikan 

dalam kurun waktu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Ini menunjukkan 

bahwa penggunaan media sosial tidak hanya sebagai alternatif komunikasi instan 

yang meleburkan jarak dan waktu, tapi sekaligus sebagai media yang 

memungkinkan peningkatan jejaring (network) dan koneksi yang dibutuhkan 

dalam banyak aspek.  

 Media baru (new media) dapat diartikan sebagai media yang menggunakan 

perangkat komputer dan teknologi dalam menyampaikan informasi, misalnya 

dalam bentuk teks online, imej, suara, gambar, video dan sebagainya sehingga 

mempengaruhi semua mode komunikasi. Green (2010) menyatakan bahwa hampir 

semua orang di dunia global memiliki keterkaitan dengan internet, baik hanya 

untuk sekedar memperoleh informasi tertentu yang dibutuhkan maupun sebagai 

media komunikasi melalui chat, email, post dan blog. Ini menjadikan media baru 

sebagai alternatif media komunikasi dan menjadi pilihan yang sangat disukai oleh 

masyarakat khususnya mereka yang sangat mengikuti perkembangan teknologi, 

terutama kalangan anak muda, termasuk pelajar dan mahasiswa, yang sudah 

menjadikan teknologi sebagai bagian dari kebutuhan. 

 Media sosial melahirkan genre baru dalam melibatkan proses produksi 

oleh penulis dengan tujuan tertentu, serta konsumsi oleh pembaca dengan latar 

belakangkeilmuan yang dimiliki. Kebanyakan teks media sosial seperti Facebook, 

Twitter, dan blog, berfungi tidak hanya sebagai perekat komuniksi secara instan, 

tapi bisa juga sebagai pembentuk identitas berdasarkan tujuan penulisannya.  
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 Seperti halnya televisi dan radio di masa media lama (old media), 

penggunaan internet sebagai perangkat komunikasi telah memasuki ranah 

domestik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat global. Menurut Green (2010, 

p.159), internet telah memberikan manfaat yang sangat signifikan dalam 

kehidupan masyarakat, baik dalam aspek sosial, pendidikan maupun hiburan. 

Internet juga berguna membangun status sosial dan jejaring komunikasi sosial. 

Silverstone dalam Green (2010: p. 160) menyatakan bahwa batasan yang selama 

ini ada dalam komunikasi telah hilang dengan adanya komunikasi media sosial 

sehingga membentuk suatu komunitas yang lebih luas. Semua komunitas yang 

tidak memiliki kontak komunikasi face-to-face dianggap sebagai komunitas yang 

bersifat imajiner seperti dijelaskan Anderson dalam Green& Livington (2002) dan 

menambahkan fungsi new media sebagai pembentuk budaya multimedia, di mana 

masyarakat sudah bertransformasi ke dalam bentuk telekomunikasi yang bersifat 

audiovisual di berbagai bidang, seperti perdagangan digital (e-commerce) kelas 

digital (virtual class), budaya konsumsi global, kebebasan cyber-democracy, dan 

sebagainya. 

 Fungsi media sosial tersebut tentu saja memberikan efek yang luar biasa 

terhadap gaya hidup masyarakat penggunanya, sehinggga mengubah banyak pola 

dalam kehidupan mereka terutama dalam berkomunikasi. Carey (dalam 

Livingston, 2010) menjelaskan terdapat tiga aspek mengenai komunikasi di sosial 

media, yakni sebagai media untuk menyampaikan makna dan pesan tertentu, 

sebagai alat komunikasi dengan menggunakan kode bahasa, gramatika dan 

retorika dan sebagai tersebut, sebagai media dalam pembelajaran untuk tujuan 

kreatif, dan sebagai produk yang memperlihatkan kompetensi menulis kreatif. Ini 

sejalan dengan salah satu tujuan dari mata kuliah ICW yakni membuat mahasiswa 

mampu menghasilkan tulisan kreatif fiksi dan non fiksi baik dalam media cetak 

maupun online, seperti facebook, twitter, whatsapp, blog, instagram, dll. 

 Facebook adalah satu situs jejaring sosial pertama yang didirikan tahun 

2004 oleh Mark Zuckenberg dan sangat popular di seluruh dunia. Aplikasi ini 

memungkinkan penggunanya untuk mempostingkan tulisan dengan jumlah 

karakter yang terbatas dalam aplikasi Post, dan dengan jumlah karaker yang lebih 

banyak di aplikasi ‗Note‘. Hal ini memungkinkan penggunanya untuk menuliskan 

semua hal yang tidak berindikasi ekstrim di laman Facebook mereka, meskipun 

ini tidak bisa diseleksi oleh administrator Facebook. Semua anggota situs ini bisa 

terhubung dengan menjalin link dengan anggota lainnya. Sebagai situs jejaring 

sosial, Facebook telah berhasil mempertemukan banyak orang karena beberapa 

aspek kesamaaan ke dalam situs ini, misalnya karena latar belakang tempat asal, 

pendidikan atau profesi yang sama.  
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 Selain Facebook, situs jejaring sosial yang juga sekarang banyak 

digunakan adalah Twitter. Berbeda dengan Facebook, situs ini memungkinkan 

semua pengikutnya untuk terhubung secara langsung hanya dengan menjadi 

pengikut salah satu anggota. Percakapan yang berlangsung bisa terlihat secara 

lebih luas tanpa ada batasan seperti halnya di laman Facebook. Anggota bisa 

memberi respon secara langsung terhadap semua tulisan atau postingan anggota 

lainnya kalau salah satu anggota sudah menjadi pengikut anggota lainnya.  

 Sebagai media sosial yang menggabungkan bayak orang dengan latar 

belakang yang berbeda, Twitter membagi laman akunnya menjadi beberapa 

diversifikasi, seperti Twitter for Business, Twitter for Media, untuk mereka yang 

ingin berbagi informasi mengenai dunia hiburan, video, lagu dsb seperti 

dijelaskan melalui websitenya (https://about.twitter.com/). Twitter memungkinkan 

penggunanya mengunggah berbagai informasi dan postingan pribadi tentang 

semua hal, dan bisa disertai foto dan video seperti halnya di laman Facebook.  

 Jenis media sosial lainnya yang banyak digunakan adalah blog. Kata ini 

digunakan sebagai istilah untuk menggambarkan artikel yang ditulis mengenai 

segala informasi secara berkelanjutan. Komunitas blogger menggunakan blog 

yang disediakan oleh banyak situs tertentu untuk menuliskan banyak informasi, 

baik yang bersifat personal maupun umum. Catatan yang ditulis di blog juga bisa 

bersifat sangat pribadi dan umum, tergantung bagaimana penulis blog (blogger) 

mengaturnya. Blog bisa berfungsi sebagai catatan harian, atau portfolio seseorang 

mengenai pengalaman, perjalanan, proses pembelajaran, dan lainya. Seorang 

penulis blog atau blogger bisa menuliskan informasi apa saja disertai dengan 

bayak data pendukung seperi kaitan dengan link lainnya, atau dengan 

menambahkan foto dan video ke dalam tulisan mereka. 

 Blog pada awal kemunculannya tahun 1990an digunakan sebagai diari 

online, tapi dengan semakin berkembangnya dunia media baru dan internet, dan 

dengan ditemukannya web 2 (website sosial), belakangan blog juga digunakan 

sebagai cara menyebarkan informasi mengenai banyak hal seperti bisnis, 

pendididikan dan hiburan. Perkembangan ini juga memungkinkan adanya 

komunikasi dua arah dalam blog antara penulis blog dengan pembacanya melalui 

kolom komentar yang disediakan, seperti yang dijelaskan dalam 

(http://weblogs.about. com/od/startingablog/p/WhatIsABlog.htm).  

Tang dan Liu (2001) menambahkan bahwa seiring dengan pertumbuhan 

jejaring media sosial, jumlah komunitas dalam sosial media, seperti blogger, dan 

komunitas lainnya juga mengalami peningkatan. Komunitas ini meningkat karena 

komunikasi yang intens sangat mungkin dilakukan, sehingga sebuah topik bisa 

dibahas selama kurun waktu yang cukup lama. Berdasarkan pandangan Kenning 

(2007), bahasa mengalami perubahan seiring dengan perubahan sosial yang 

https://about.twitter.com/
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dialami masyarakat yang disebabkan karena adanya penyesuaian masyarakat 

terhadap fenomena sosial baru, dan artefak budaya yang terjadi dalam masyarakat. 

Hal ini memunculkan kosa kata baru, jargon baru serta variasi baru dari bahasa.  

Keragaman dan perubahan bahasa secara morfologis ini secara tidak 

langsung memperkaya cara penulisan dan penyampaian ide dalam bentuk tulisan 

termasuk dalam media sosial. Di samping itu, media sosial memungkinkan 

penulisnya menghasilkan teks tertulis dan visual sekaligus sehingga menghasilkan 

teks yang lebih variatif dan interaktif (De Voss, 2010). Media juga sangat 

membantu proses penulisan kreatif dengan adanya aspek interaktif sehingga teks 

yang diprodusi tidak hanya dikontrol oleh penulis tapi juga oleh pembaca. 

Penulisan kreatif bisa dibagi menjadi penulisan kreatif fiksi dan non fiksi. 

Penulisan kreatif berupa teks puisi, prosa dan drama bertujuan unukt 

mengembangkan aspek estetis dan kognitif mahasiwa terutama dalam memaknai 

puisi, cerita pendek maupun drama. Penulisan kreatif meskipun terlihat lebih 

fleksibel dibandingkan penulisan teks ilmiah, memiliki jenis dan kaidah tertentu. 

Menurut Carter (2010), penulisan kreatif merupakan penulisan yang 

mengutamakan cara penyampaian gagasan dengan cara menghibur dan edukatif. 

Jenis penulisan kreatif terdiri dari teks bergenre fiksi (puisi, prosa, drama) dan non 

fiksi (esai, feature, review, teks domestik, manual, editorial, leaflet, katalog, 

pamphlet, poster, travel writing dll). Beberapa ciri penulisan kreatif menurut 

Carter (2010) antara lain, a) proses penulisan teks bersifat menyenangkan, b) 

penyampaian ide bisa melalui proses imaginatif, c) ditulis melalui media dan 

genre yang beragam untuk tujuan yang berbeda, d) penulisan bisa menggunakan 

elemen kesastraan. 

Keberhasilan tujuan penulisan kreatif sangat ditentukan oleh ide yang 

disampaikan dan cara penyampaiannya. Teks fiksi berupa puisi biasanya 

disampaikan dengan cara yang sangat singkat, meskipun ada beberapa jenis puisi 

yang ditulis agak lebih panjang seperti balada dan epik. Terdapat tiga genre dalam 

penulisan kreatif di bidang sastra; puisi, prosa, dan drama. Puisi ditulis 

menggunakan bahasa figuratif yang memberikan gambaran penglihatan, perasaan, 

perabaan dan indera lainnya bagi pembaca. Aspek sense dan sound devices 

menjadi penting dalam penulisan puisi karena bisa memberikan aspek estetis bagi 

pembacanya.  

 Prosa diartikan sebagai sebuah tulisan yang berisi cerita dan 

dikembangkan melalui narasi dan dialog. Pola pengembangan cerita ini diuraikan 

dalam urutan kejadian yang saling berhubungan, dan membentuk suatu 

kesimambunagn yang disebut plot. Prosa bisa ditulis lebih pendek atau dsebut 

cerita pendek, dan agak lebih panjang dan disebut cerita bersambung atau bisa 
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juga dalam bentuk novel. Unsur intrinsik yang meliputi tokoh, seting, plot, tema 

dan sudut pandang digunakan dalam penulisan teks fiksi. 

 Drama merupakan pengembangan cerita melalui dialog dan sedikit narasi. 

Unsur intrinsik seperti dalam prosa juga digunakan dalam drama, dengan 

menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam penyampaian cerita. Unsur 

intrinsik lainnya seperti tokoh, latar, dan alur yang menggambarkan urutan 

kejadian dan hubungan kausalitas antar kejadian.   

 Teks kreatif non fiksi berupa esai, editorial, dan review memiliki tujuan 

dan struktur berbeda dan banyak ditemukan di media masa maupun dalam konteks 

akademik. Esai dan editorial membahas mengenai topik tertentu dan ditujukan 

bagi pembaca media. Editorial merupakan teks opini penulis mengenai suatu topik 

yang disertai dengan argumentasi dan detail yang kuat untuk mendukung opini 

penulis.  

 Penulisan teks kreatif membutuhkan pemahaman tata bahasa dan diksi 

yang berterima. Penulisan teks kreatif juga didasarkan atas struktur dan tujuan 

yang berbeda, karena ditujukan untuk kalangan pembaca yang berbeda pula. 

Dalam menulis teks kreatif, ide dan data pendukung juga sangat penting sebagai 

bahan pengembangan paragraf.  

Penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan R and D 

(Richey & Klein, 2007) dengan tahapan penelitiannya diadaptasi dari Gall & Gall 

and Borg 2003 ; a) Pengumpulan data mengenai literasi digital berbasis blog 

mahasiswa melalui questionnaire, b) analisis data kuesioner, c) perancangan 

model penulisan kreatif melalui pemanfaatan literasi digital mahasiswa berbasis 

blog dalam MK ICW, d) Uji coba model melalui pilot testing. Proses uji coba ini 

dilakukan untuk mendapatkan masukan dan revisi terhadap model yang 

dikembangkan. Menurut Renyaan & Hasra (2011), masukan juga bisa diperoleh 

melalui focus group discussion (FGD), khususnya FGD antar dosen yang 

mengampu mata kuliah yang sama, e) validasi dan revisi akhir, f) penggunaan 

model penulisan kreatif melalui pemanfaatan literasi digital mahasiswa berbasis 

blog dalam MK ICW, g) Evaluasi penggunaan model melalui observasi terhadap 

proses penulisan kreatif berbasis blog dan kuesioner terhadap mahasiswa. Sumber 

penelitian adalah mahasiswa di dua kelas yang mengambil MK ICW yakni 

sebanyak 47 orang mahasiswa.  

 ini menggunakan observasi dalam melihat hasil penulisan kreatif 

mahasiswa dan questionnaire dalam melihat literasi digital mahasiswa dan 

pandangan mereka terhadap pemanfaatan literasi berbasis blog dalam penulisan 

kreatif di MK ICW. Data dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data 

sekunder; a) data primer merupakan hasil observasi terhadap pemanfaatan literasi 

mahasiswa berbasis blog dalam penulisan kreatif dalam MK ICW, b) data 
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sekunder merupakan hasil questionnaire terhadap literasi digital mahasiswa. Hasil 

analisis data primer dan sekunder ditriangulasikan untuk mendapatkan gambaran 

mengenai hasil evaluasi model yang dilakukan, dan untuk mendapatkan input 

mengenai penyempurnaan dan pengembangan model di tahap selanjutnya.  

 

B. Isi dan Pembahasan 

Dari hasil dan hasil angket dan observasi yang dilakukan, diperoleh 

gambaran bahwa mahasiswa di kelas mata kuliah Introduction to Creative Writing 

(ICW), menunjukkan bahwa mahasiswa merasakan literasi digital sanagat 

dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Semua mahasiswa di kelas ICW 

memahami penggunaan teknologi informasi dan media sosial, baik berupa media 

social seperti Facebook, Twitter, Instagram, maupun blog. Hasil angket dan 

observasipun menunjukkan penggunaan blog memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap keaktifan menulis dan aspek positif lainnya.  

 

5. Literasi Digital Mahasiswa  

Dari hasil angket yang diperoleh, dapat digambarkan mengenai pentingnya 

literasi digital bagi mahasiswa seperti terlihat dalam tabel 1 berikut; 

 

Tabel 1. Persepsi Mahasiswa Sastra Inggris UNJ tentang Literasi Digital 

 

Pernyataan 
Tanggapan (%) 

Diperlukan Tidak Diperlukan/Ragu-ragu 

 Literasi digital  100 %  

 Penggunaan ICT 96  4 % 

 Penerapan ICT dan media 

social dalam pembelajaran 

100 %  

 Penggunaan blog di kelas 

ICW 

92 % 8 % 

(skala 0-25 %= sangat rendah, 26-50 % = rendah, 51-75 % tinggi, > 75 % sangat tinggi) 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah mahasiswa Program Studi Sastra Inggris 

(Sasing) UNJ yang setuju dengan penggunaan ICT dan media sosial khususnya 

blog dalam proses pembelajaran di mata kuliah ICW sangat tinggi. Literasi digital 

sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar karena membantu 

mempermudah proses penerapan menulis kreatif berupa teks kreatif fiksi maupun 

non fiksi. Hasil angket juga menunjukkan bahwa hampir semua mahasiswa 

SasIng UNJ menggunakan media sosial meskipun tidak semua memiliki blog. 

Dari data yang diperoleh, sebanyak 16 % mahasiswa memiliki blog pribadi dan 
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menggunakannya untuk menulis catatan perjalanan dan kegiatan sehari-hari. 

Meskipun tidak semua menggunakan blog, namun dapat disimpulkan bahwa blog 

bukan hal yang baru bagi mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki blog pribadi juga 

mengakui bahwa mereka jarang memperbarui tulisan di blognya, dan menganggap 

blog sebagai wadah untuk menuliskan topik yang sedang marak secara sosial, 

seperti masalah kontroversi antar taksi konvensioanl dan taksi daring yang terjadi 

belakangan ini.  

 

6. Pengaruh Penggunaan Blog dalam Mata Kuliah ICW 

Di samping perlunya literasi digital berbasis blog dalam mata kuliah ICW, 

hasil angket juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap hasil menulis 

mahasiswa. Setelah menerapkan penggunaan blog, mahasiswa menyampaikan 

beberapa aspek positif yang diperoleh seperti terlihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 2. Manfaat Penerapan Penggunaan Blog Pada Mata Kuliah ICW 

 

Manfaat penggunaan blog 
Jumlah (%) 

Setuju Tidak setuju/ragu-ragu 

 Blog bisa dijadikan refleksi penulisan 87 % 13 % 

 Blog bisa dijadikan indikator 

perkembangan tulisan mahasiswa 

84 % 16 % 

 Blog memudahkan peer assessment 76 % 24 % 

 Blog membuat mahasiswa lebih 

percaya diri menulis 

88 % 12 % 

 Bisa membantu mengawali profesi 

penulis 

92 % 8 % 

 

 Dari tabel di atas terlihat jumlah bahwa mahasiswa yang menganggap 

menulis kreatif dengan menggunakan blog bisa memberikan pengaruh positif 

sangat tinggi (>75% untuk setiap item), di mana blog bisa dijadikan refleksi bagi 

penulisan mahasiswa karena bisa dibaca secara berulang sehingga 

memperlihatkan bagian yang perlu direvisi melalui self assessment. Blog juga 

memungkinkan mahasiswa melakukan peer assessment dengan teman sekelas 

dalam memberikan masukan terhadap tulisan masing-masing melalui kolom 

komentar di samping memungkinkan dosen melakukan koreksi secara langsung 

dan lebih jelas. 

 Mahasiswa juga mengangap menggunakan blog memungkinkan mereka 

lebih percaya diri, karena dengan membagi tulisannya dengan pembaca lain 

berarti ada keyakinan mereka sudah menganggap tulisannya layak terbit di ruang 
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publik. Hal lain yang juga penting adalah bahwa mahasiswa menganggap dengan 

menggunakan blog, mereka bisa mengawali profesi sebagai penulis. Sebanyak 92 

% mahasiswa setuju bahwa menjadi penulis professional adalah dengan 

mengawali karir melalui tulisan yang diterbitkan ke ruang publik melalui media 

social salah satunya blog. Kebiasaan menulis di blog secara rutin diasumsikan 

dapat membantu mereka menjadi penulis professional. 

 

 

 

7. Penerapan Blog dalam Mata Kuliah ICW 

Berdasarkan observasi yang dilakukan, mahasiswa tidal mengalami 

kendala dalam menggunakan blog dalam menuliskan teks kreatif yang mereka 

hasilkan. Mahasiswa menuliskan teks kreatif fiksi berupa puisi deskriptif, naratif, 

haiku, dan cerita pendek. Untuk teks kreatif non fiksi, mereka menghasilkan teks 

berupa essay dan editorial.  

 

8. Penulisan teks fiksi 

Untuk teks fiksi berupa puisi (deskriptif, naratif, dan haiku) dan prosa (cerita 

pendek), mahasiswa diberikan pemahaman mengenai teks yang akan ditulis 

berdasarkan diskusi dan penjelasan dosen, serta berdasarkan model teks tertentu. 

Dari hasil penjelasan dosen, mahasiswa menyiapkan outline/ draf yang 

dikomunikasikan dengan dosen secara individu. Draf ini berupa pointer mengenai 

ide-ide utama yang akan dikembangka dalam teks kreatif fiksi.  

a. Puisi deskriptif 

Setelah mendapatkan masukan dari dosen mengenai draf teks fiksi, mahasiswa 

mengembangkan paragraf dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan kosakata 

serta aspek estetis lainnya seperti sense dan sound devices dalam puisi. Tahap 

pengembangan paragraf ini menghasilkan teks fiksi yang siap untuk direvisi 

ulang, sebelum akhirnya mereka menerbitkan tulisannya di blog. Berikut adalah 

contoh teks puisi yang diterbitkan mahasiswa di blog; 

 

   The Graceful Ocean 

By: Haifa Chairunisa 

Ocean 

Beautiful but deadly 

Shining blue like an elegant swarovsky 

Ocean 

God for them, 

for those whose life depend on salty water 
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Ocean 

Doctor for them, 

for those who misses the hug of peaceful 

But the ocean could be something more 

Seducing children of Adam, 

lend a hand, then 

turns into a hunger Lucifer 

and lead them to the darkness liquid manor 

 

Begitu juga dengan puisi deskriptif seperti terlihat dalam laman blog mahasiswa 

berikut; 

 

    
 

Gambar 1. Puisi deskriptif 
 

Puisi di atas merupakan puisi deskriptif yang ditulis mahasiswa setelah melalui 3 

sesi pertemuan tatap muka untuk penjelasan dan diskusi. Dalam puisi deskriptif, 

mahasiswa menjelaskan detail mengenai sesuatu objek, orang atau tempat melalui 

kalimat deskriptif berupa kata ajektifa dan kata nomina.  
 

b. Puisi naratif 

Di samping pusi deskriptif, mahasiswa juga menulis puisi naratif seperti yang 

terlihat di laman blog mahasiswa di bawah ini; 
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Gambar 2. Puisi naratif 

 

Puisi di atas bersifat naratif karena menjelaskan urutan kejadian atau kegiatan 

dengan lebih banyak menggunakan kata verba, sehingga menjelaskan satu cerita 

berdasarkan urutan kegiatan yang terjadi. 

 

c. Haiku 

Puisi lain yang juga dihasilkan mahasiswa adalah haiku, puisi pendek 

terdiri dari 5 sampai 7 kata dalam hanya 3 baris kalimat atau frasa. Puisi ini 

digunakan sebagai ekspresi terhadap keindahan alam atau kejadian alam lainnya 

dengan hanya menggunakan kalimat pendek tapi dengan tidak menghilangkan 

fungsi estetis sebuah puisi. Fungsi estetis sebuah haiku bisa dilihat di jumlah 

katanya, rimanya, serta makna implisit dalam kalimat pendeknya. 

 

Food 

I really love food 

For it keeps away bad mood 

And hunger subdued 

Haiku by Eka Putri Utami\ 

 

Tulisan di atas dapat dibaca di laman blog mahasiswa sebagi portofolio mereka 

dalam mata kuliah ICW, seperti terlihat berikut ini;  
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Gambar 3. Haiku 

 

d. Prosa 

Produk kreatif lian yang dihasilkan mahasiswa di laman blog mereka 

adalah prosa. Prosa dalam bentuk cerita pendek memiliki beberapa unsure 

intrinsic berupa; a) tema, b) tokoh, c) plot, d) latar tempat dan waktu, e) sudut 

pandang. Mahasiswa menulis prosa dengan mengaitkannya dengan model cerita 

yang sudah dibahas dalam empat pertemuan tatap muka, sehingga mereka bisa 

lebih memahami unsur intrinsik prosa, urutan kejadian dalam struktur plotnya, 

hubungan kausalitas antar kejadian dalam struktur plot, serta motif dalam plot 

yang menjadikan tema utama dan sub tema dalam cerita, seperti cuplikan cerita 

dalam lama blog berikut; 
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Gambar 4. Prosa 

 

2. Penulisan teks kreatif non fiksi  

Teks kreatif non fiksi yang dibahas berupa review dan editorial. Untuk 

penulisan kedua jenis teks tersebut, mahasiswa melakukan langkah-langkah 

berupa outlining, paragraph development, dan revision.  

 

a. Review 

Dalam menulis review mengenai karya sastra bergenre puisi, prosa atau 

drama, mahasiswa menentukan topik yang akan dikembangkan melalui draft atau 

outline. Penentuan topik dibahas dengan dosen mengingat keterkaitan informasi 

yang dimiliki untuk pengembangan topik dalam paragraph dan juga 

memperhatikan keaslian teks untuk menghindari plagiarisme. Berikut merupakan 

gambar cuplikan review dalam laman blog mahasiswa; 
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Gambar 5. Cuplikan review novel The Fault 

 

b. Editorial 

Editorial ditulis sebagai teks kreatif non fiksi pada empat sesi terakhir 

dalam mata kuliah ICW. Dengan mendiskusikan beberapa topik yang dibahas, 

mahasiswa memastikan data pendukung yang akan digunakan untk menguatkan 

argumentasi dalam teks editorial. Hampir sama dengan persiapan penulisan esai, 

dosen merevisi outline yang memuat topik utama dan data pendukung yang akan 

dikembangkan dalam teks, untuk melihat keorisinalan teks mahasiswa. 

Pengembangan artikel editorial didasarkan atas pernyataan argumen atau thesis 

statement di bagian awal, argumen yang mendukung di bagian berikutnya yang 

diikuti oleh data, fakta maupun testimoni sebagai data pendukung, dan pernyataan 

kembali oleh penulis dan simpulan atau rekomendasi di bagian akhir. Setelah 

melakukan revisi akhir, mahasiswa mengunduh hasil tulisan mereka di blog 

terkait. Proses penggunaan blog sebagai wadah penulisan kreatif mahasiswa 

dalam mata kuliah ICW beberapa mengalami kendala yang tidak terlalu berarti, 

seperti yang terlihat dalam tabel berikut; 
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Tabel 3. Kendala Penggunaan Blog dalam Penulisan Kreatif Dalam Mata Kuliah 

ICW 

 

 Proses Penggunaan Blog 

Mengalami Kendala Tidak Mengalamai Kendala 

Apakah ada kendala dalam proses  

penggunaan blog dalam mk ICW? 

Kalau ada,kendala apakah yang dialami? 

32% 

 Tidak terbiasa menggunakan blog 4%  

 Koneksi internet buruk 16%  

 Susah mendesain blog 24%  

 Tidak suka tulisannya 
dipublikasikan 

4%  

 Kuota internet mahal  4%  

 Belum percaya diri dengan tata 

bahasa yang berterima dalam 

tulisan 

4%  

  100% 

 

Meskipun cukup tinggi sebanyak 66 % mahasiswa mengatakan mengalami 

kendala dalam mengaplikasikan blog, namun sebagian besar disebabkan masalah 

teksnis karena belum biasa dan karena buruknya koneksi internet. Di samping itu, 

ada pula kendala karena masalah ekonomi di samping masalah kurang percaya 

diri untuk mempublikasikan tulisan mereka ke publik dan kurang percaya diri 

karena merasa belum maksimal dalam penguasaan tata bahasa Inggris yang 

berterima. Sebanyak 36 % lainnya merasa tidak mengalami kendala yang berarti 

dalam menggunakan blog.  

 

3. Dampak dan Efektifitas Penggunaan Blog dalam Mata Kuliah ICW  
Setelah menggunakan blog dalam mempublikasikan tulisan mereka, 

meskipun sebanyak 66 % mengalamai kendala teknis koneksi internet yang tidak 

bagus, masalah ekononomis, dan tidak percaya diri dengan tata bahasa, 

mahasiswa mengakui bahwa penggunaan blog memberikan dampak yang cukup 

signifikan dalam penulisan keatif mahasiswa mata kuliah ICW.  

 

Tabel 4. Dampak Penggunaan Blog dalam Mata Kuliah ICW Program Studi 

Sasing UNJ 
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 Dampak Penggunaan Blog 

 Posirtif Negatif 
Tidak 

Berdam[ak 
Adakah dampak penggunaan blog bagi 

penulisan kreatif mahasoswa? 

Kalau ada,apa saja dampaknya? 

96% 0% 4% 

 Tulisan mahasiswa lebih teruji 20%   

 Tulisan mahasiswa bisa 
disimulasikan 

16%   

 Blog memiliki tampilan menarik 
& aksesibel 

16%   

 Membuat lebih kreatif  20%   

 Cepat dapat umpan balik dari 
dosen  

8%   

 Menambah percaya diri dalam 
menulis  

8%   

 Tulisannya bisa dinilai khalayak 4%   

 Memudahkan pengorganisasian 
tulisan 

4%   

    100% 

 

Dari tabel di atas terlihat mahasiswa yang merasakan blog memberikan 

dampak positif bagi penulisan kreatif mereka sangat tinggi (96 %), dengan 

beberapa pendapat di antaranya membuat mahasiswa cenderung menghasilkan 

tulisan yang layak baca karena akan dipublikasikan ke publik di media sosial (20 

%) dan tampilan blog yang menarik membuat mereka lebih kreatif. Ada juga 

pendapat bahwa dengan blog mereka lebih cepat mendapatkan umpan balik dari 

dosen karena dilakukan secara online.  

 Hasil angket juga menunjukkan bahwa mahasiwa ada yang 

merekomendasikan penggunaan beberapa media social selain blog yakni You 

Tube, wattpad, instagram, facebook, dan tumblr dalam penulisan kreatif. Mereka 

menyarankan selain blog karena ada yang berpendapat bahwa penggunan blog 

bisa rawan plagiarisme karena gampang dicopy paste.  

 Secara keseluruhan, mahasiswa mendukung penggunaan media sosial 

dalam proses pembelajaran, dan khusus untuk penggunaan blog, mereka 

menyarankan penggunaan satu blog utnk digunakan bersama dalam satu kelas, 

sehingga lebih memudahkan peer assessment dan teacher assessment. 
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C. Simpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan blog dalam penulisan 

kreatif di mata kuliah Introduction to Creative Writing menunjukkan pengaruh 

yang signifikan. Hasil yang terlihat bukan hanya dari segi motifasi mahasiswa, 

namun juga dari keberterimaan tulisan yang dihasilkan. Mahasiswa menganggap 

blog sebagai wadah yang bersifat publik, sehingga tulisan yang dihasilkan 

merupakan tulisan yang ditulis secra maksimal baik dari segi tema, pemilihan 

kata, dan tata bahasa. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan blog sangat relevan 

dengan literasi digital mahasiswa yang sangat tingi, karena mereka menggunakan 

media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengintegrasikan blog sebagai 

salah satu media pembelajaran, mahasiswa termotivasi dalam menghasilkan 

tulisan yang lebih baik. Di samping itu, mahasiswa juga menganggap blog 

memungkinkan untuk peer assessment sehingga tulisan yang dihasilkan bisa 

dievaluasi oleh sejawatnya dan pembaca lain. Blog memberikan dampak positif 

lain dalam menilis kreatif, seperti meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa 

dalam berbagi tulisannya dengan pembaca blog, serta meningkatkan motivasi untk 

menghasilkan tulisan yang lebih baik.  

Mahasiswa juga tidak mengalami kendala yang berarti dalam 

menggunakan blog sebagai wadah penulisan kreatif mereka, kecuali masalah 

internet yang kurang stabil. Mahasiwa menganggap blog memungkinkan untuk 

membantu mereka mengawali karir menulis sebagai penulis profesional. Ruang 

lingkup penelitian ini dibatasi mengenai penggunaan media sosial berupa blog 

dengan menggunakan literasi digital mahasiswa sebagai model penulisan kreatif. 

Media sosial lainnya sangat memungkinkan untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran mata kuliah yang berbeda, dengan konteks dan situasi yang berbeda, 

mengingat penerapan teknologi khususnya media baru merupakan hal yang sangat 

relevan dengan proses pembelajaran. Hal ini memungkinkan untuk di bahas 

sebagai topik yang berbeda dalam penelitian lainnya, bukan hanya karena 

mahasiswa memiliki literasi digial yang sangat tinggi, namun juga karena 

penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang tak 

dapat dihindari.  
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Abstract. The Fourth Industrial Revolution offers facilities to various aspects of 

human life as well as affects job stability and their related skills. Education is 

expected to inevitably adjusts its blue print, the curriculum. This study aims to 

investigate the Industrial Revolution 4.0 and digital literacy and their pertinent 

effects to English language education and the infusion of digital literacy into the 

English Education Study Programme curriculum. Industrial Revolution 4.0 brings 

about the dynamics of workforce and skills disruption that require certain 21
st
 

century skills, digital literacy covering the capabilities of accessing, managing, 

evaluating, integrating, creating, and communicating information. Digital literacy 

is infused into curriculum by identifying the descriptors or indicators of digital 

literacy, select the descriptors relevant to the study programme, identifying the 

curriculum and a Course Outline Guide (COG) components accommodating the 

descriptors, match the descriptors with the relevant curriculum and a Course 

Outline Guide (COG) components, and embed the descriptors into the curriculum 

and a Course Outline Guide (COG) components by embedding the keywords of the 

digital literacy descriptors into the statements of the curriculum and a Course 

Outline Guide (COG) components, using the descriptors explicitly in the 

curriculum and a Course Outline Guide (COG) components, and including the 

descriptors in the rating scheme and rubrics of a course.  

 

Kata Kunci: The Fourth Industrial Revolution, infusion, and digital literacy 

 

A. Pendahuluan 

Abad digital semakin terasa sebagai sebuah dunia baru dengan pelbagai 

nuansanya yang berbeda dengan dunia kita sebelumnya. Teknologi digital 

menjadi kebutuhan sehari-sehari yang semakin hari seolah semakin tak 

terpisahkan dari kehidupan, bahkan bagi sebagian kalangan menjadi kebutuhan 

pokok setelah pangan, sandang, dan papan. Salah satu indikator kehidupan di abad 

digital adalah pengguna teknologi digital yang massal. 

 Pada awal 2019 (diunduh dari https://dustinstout.com/social-media-

statistics/#facebook-stats), diketahui bahwa ada dua belas media sosial digital 

yang secara massal digunakan di seluruh dunia. Media sosial tersebut adalah 

mailto:ifaniskandar@unj.ac.id
https://dustinstout.com/social-media-statistics/#facebook-stats
https://dustinstout.com/social-media-statistics/#facebook-stats
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Facebook,YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, Reddit, Linkedin, Snapchat, 

Pinterest, t, Google plus, dan Periscope. Facebook adalah media sosial dengan 

pengguna terbanyak, yaitu dua koma empat milyar pengguna dan digunakan oleh 

delapan puluh delapan persen pengguna telpon genggam. Setiap hari Facebook 

digunakan oleh satu koma enam milyar pengguna dengan durasi penggunaan 

selama lima puluh delapan menit setiap hari. YouTube digunakan oleh satu koma 

sembilan milyar pengguna dengan jumlah video yang ditonton sebanyak lima 

milyar setiap hari. Pengguna aktif YouTube sebanyak seratus empat puluh 

sembilan juta setiap hari dengan durasi penggunaan selama empat puluh menit per 

pengguna per hari.  

 Media sosial berbasis digital yang ketiga dan keempat yang paling banyak 

penggunanya adalah WhatsApp, Instagram, dan Twitter. Whatsapp digunakan 

oleh satu koma lima milyar pengguna dengan jumlah pesan yang kirimkan 

sebanyak enam milyar setiap hari serta sebanyak satu milyar pengguna aktif per 

hari. Instagram memiliki satu milyar pengguna dengan enam juta pengguna aktif 

per hari. Jumlah tulisan yang diunggah setiap hari sebanyak sembilan puluh juta 

tulisan. Twitter digunakan oleh tiga ratus tiga puluh juta pengguna dan yang aktif 

menggunakannya setiap hari sejumlah seratus tiga puluh empat juta pengguna. 

Jumlah cuitan yang dicuitkan setiap hari sebanyak seratus empat puluh juta cuitan. 

Dari lima media sosial ini saja, tercatat ada tujuh koma tujuh milyar pengguna 

sebanding dengan jumlah penduduk bumi pada 2019, yaitu tujuh koma tujuh 

milyar orang (Worldometers, 2019), dengan mengabaikan kemungkinan bahwa 

satu orang bisa saja menggunakan lebih dari satu media sosial.  

  Fakta di atas menunjukkan bahwa manusia telah memasuki kehidupan 

yang baru, yang berbeda dari yang dikenal sebelumnya. Ini diperkuat dengan 

dicanangkannya era baru dalam dunia industry, yaitu Era Industri 4,0. Era ini 

disebabkan oleh revolusi keempat dalam dunia industry, yaitu Revolusi Industri 

Keempat atau RI 4,0. Begitu pentingnya era baru ini, hingga Pemerintah melalui 

Kemenristekdikti mencanangkan perubahan kurikulum pendidikan tinggi yang 

dituangkan dalam Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Era 

Industri 4,0 pada pertengahan tahun 2019 ini. Revolusi ini terlahir sebagai akibat 

dari kecenderungan pendigitalan yang terjadi dalam pelbagai bidang, on the other 

hand, Industry 4.0 can be also perceived as a natural transformation of the 

industrial production systems triggered by the digitalization trend (Rojko, 2017). 

Instilah pendigitalan sebagai dampak perkembangan teknologi digital kemudian 

melatarbelakangi munculnya suatu literasi baru yang dikenal sebagai literasi 

digital.  

Literasi digital adalah istilah yang berkembang dari literasi teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK). Dengan semakin massalnya penggunaan 
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teknologi digital, maka literasi digital menjelma menjadi keniscayaan sehingga 

dianggap sebagai nagian dari literasi dasar, yaitu kompetensi menulis, membaca, 

dan matematika dan merupakan bagian yang terintegrasi dengan pendidikan 

(Karpati, 2011). Sebagai bagian dari literasi dasar, maka literasi dasar dipandang 

sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia sehingga menjadi salah 

satu materi inti pendidikan. Bahkan pembelajaran di perguruan tinggi 

dikembangkan kepada pembelajaran digital agar peserta didik tidak tuna literasi 

dan literasi digital dikemas menjadi salah satu ranah kerangka multiliterasi; 

institutional, digital, cultural, critical, language, dan academic (Miller, 2015).  

 Pengambil kebijakan di pelbagai negara menanggapi perkembangan era 

digital dan RI 4,0 dengan memasukkannya ke dalam praksis pendidikan mereka. 

Di negara bagian New South Wales, Australia, kompetensi TIK diterjemahkan 

dan diintegrasikan ke dalam kurikulum pada 2017 (NSW Education Standards 

Authority [NESA], 2017). Itu dilakukan berdasarkan keyakinan bahwa untuk 

mengantisipasi permasalahan kehidupan yang dipicu oleh perubahan teknologi 

yang sangat cepat, diperlukan kompetensi TIK yang meliputi perangkat keras dan 

gawai digital pribadi, perangkat lunak, dan sistem yang mengelola, menyimpan, 

memproses, menciptakan, menghasilkan, dan mengomunikasikan informasi. 

Antisipasi tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan kemampuan TIK ke 

dalam proses mengajar, belajar, dan menilai di dalam silabus New South Wales 

yang berorientasi pada upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap 

dan perilaku yang membantu peserta didik berhasil menjalani kehidupannya 

secara sosial dan profesional di Abad ke-21.  

Abad ke-21 menyaratkan kemampuan yang lebih dari sekedar kemampuan 

menggunakan teknologi baru, semacam literasi digital tingkat tinggi (Hague, 

2011). Dalam konteks ini beliau percaya bahwa literasi digital merupakan 

keterampilan, pengetahuan dan pemahaman yang dibutuhkan untuk menggunakan 

teknologi dan media baru serta untuk menciptakan dan berbagi makna; 

pengetahuan tentang cara teknologi komunikasi memengaruhi makna dan 

kemampuan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan yang tersedia di jejaring 

informasi.  

Untuk mengembangkan literasi digital tingkat tinggi seperti yang 

disebutkan di paragraf sebelumnya, Norwegia pada 2006, mengembangkan 

kurikulum nasional yang memuat apa yang sekarang dikenal sebagai keterampilan 

digital (digital skills) sebagai kompetensi dasar (fundamental competence) yang 

setara dengan keterampilan berbicara, membaca, menulis, dan aritmatika (NESA, 

2017). Norwegia menjadi negara Eropapertama yang melakukan hal itu. Sejak 

2012, Direktorat Pelatihan dan Pendidikan Norwegia telah mengizinkan 

penggunaan internet selama ujian nasional. Ini menunjukkan bahwa materi ujian 
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lebih bersifat kepada penilaian berpikir tingkat tinggi (HoTs) dan bukan berpikir 

tingkat rendah dan kepercayaan yang tinggi dari lembaga pendidikan terkait 

dengan integritas peserta didik mereka. Australia mewajibkan mata pelajaran 

Coding (pemrograman komputer) mulai dari sekolah menengah dan mata 

pelajaran ini disebut sebagai literasi baru (Becker, 2016) yang bertujuan untuk 

untuk mengembangkan kemampuan melakukan analisis dalam bidang ilmu sosial, 

matematika, dan seni serta lainnya (NESA, 2016).  

Menjadikan literasi digital sebagai bagian dari literasi inti dalam 

pendidikan sudah dilakukan melalui pemutakhiran kurikulum oleh Lembaga 

pendidikan di Norwegia dua belas tahun yang lalu dan oleh Australia tujuh tahun 

yang lalu. Pendidikan Bahasa Inggris di lingkungan Universitas Negeri Jakarta 

seharusnya melakukan hal sama dengan melakukan penginfusian literasi digital ke 

dalam praksis pendidikannya. Kajian tentang penginfusian ini menjadi penting 

dilakukan karena dapat memberikan perian tentang dampak Revolusi Industri 

terhadap dunia kerja yang akan dimasuki peserta didik dan dampaknya secara 

langsung terhadap praksis pendidikan bahasa Inggris.  

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi Revolusi Industri 4,0 dan 

literasi digital serta dampaknya terhadap pendidikan bahasa Inggris dan 

memerikan proses penginfusian literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan 

bahasa Inggris.  

 

B. Isi dan Pembahasan 

1. Revolusi Industri 4,0 dan Literasi Digital serta Dampaknya terhadap 

Pendidikan Bahasa Inggris 

Istilah yang paling banyak diperbincangkan selama tahun 2019 

kemungkinan besar adalah Revolusi Industri 4,0. Istilah ini pada awalnya 

merupakan istilah yang digunakan di Jerman yang kemudian memunculkan 

banyak inisiatif dan inspirasi (Rojko, 2017). Gagasan yang terkandung dalam 

istilah RI 4,0 dibahas di Pekan Hannover pada tahun 2011 dan sejak itu menjelma 

menjadi menjadi topik penelitian dan diskusi dalam pelbagai komunitas, baik 

akademik maupun non-akademik seperti komunitas sosial dan industri. Gaung RI 

4,0 menggema setelah menjadi topik utama pada Forum Ekonomi Dunia pada 

2016.  

Revolusi Industri keempat atau empat koma nol mengisyaratkan bahwa 

telah ada revolusi lain sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan 

pemahaman yang utuh tentang RI 4,0, penjelasan ringkas tahapan revolusi industri 

sebelumnya perlu disajikan. Pada umumnya pembahasan tentang tahapan revolusi 

ini merujuk pada Salgues (2018). Secara denotatif, Revolusi Industri bermakna 

perubahan cepat dan radikal dalam dunia industri yang muncul karena temuan 
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teknologi yang fenomenal dan kemudian memberikan dampak dengan mendikte 

terjadinya perubahan pada pelbagai aspek kehidupan.  

Revolusi Industri Pertama atau 1,0 mulai dengan ditemukannya mesin uap 

dan mesin tenun. Temuan ini mengubah industri rumah tangga menjadi industri 

dalam arti yang sesungguhnya, yaitu produksi masal. Revolusi Industri 

Keduamuncul ditandai dengan ditemukannya energi listrik yang tidak hanya 

menghasilkan produksi besar-besaran, tetapi mengubah cara hidup manusia dalam 

pelbagai aspeknya. Revolusi ketiga lahir dengan muncul dan berkembangnya 

komputer dan peralatan elektronika yang menghilangkan batas geografis negara 

dan membawa globalisasi pada aras tertingginya. Revolusi Industri Keempat 

berkembang karena kehadiran Sistem Fisik Saiber (Cyber Physical Systems), 

Internet of Things, Kecerdasan Tiruan (Artificial Intelligence), dan Blockchain. 

Revolusi Industri Keempat secara ringkas, bertumpu pada empat prinsip, yaitu 

ketersambungan melalui Internet of Things—terhubungnya mesin, perangkat, 

sensor dan manusia; informasi yang transparan yang menyediakan salinan virtual; 

sistem bantuan yang menggabungkan dan mengevaluasi informasi untuk membuat 

putusan dan memecahkan masalah; dan desentralisasi putusan sampai unit terkecil 

dalam menjalan tugas secara efektif (Hermann, dkk., 2016).  

Seiring dengan perubahan yang diakibatkan RI 4,0, ada dua revolusi lain 

yang terkait dan mengiringinya, yaitu Revolusi Ekonomi 5,0 dan Masyarakat 5,0. 

Revolusi Ekonomi Pertama dimulai praktik berburu dan mengumpulkan 

kebutuhan pokok, kegiatan ekonomi paling primitif yang dikenal manusia. Kedua 

adalah perubahan dari kegiatan mengambil hasil alam menjadi menumbuhkannya 

dari alam, yaitu ekonomi pertanian atau agraria dan bertukar barang (barter). 

Revolusi ketiga adalah ekonomi berbasis produksi industri dan pemasarannya. 

Ekonomi Keempat adalah ekonomi berbasis digital informasi dan Kelima adalah 

ekonomi berbasis berbagi informasi super, ekonomi perintis (startup economy), 

dan ekonomi biru (blue economy).  

Masyarakat Lima Koma Nol atau 5.0 adalah perian tahapan perkembangan 

kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Masyarakat Pertama adalah masyarakat 

yang denyut kehidupannya digerakkan oleh kebutuhan untuk bertahan hidup. 

Kedua adalah masyarakat Bertani atau agraris dan masyarakat Ketiga adalah 

masyarakat yang bersandar pada keefektifan dunia industry. Keempat adalah 

masyarakat yang bertumpu pada keunggulan informasi kecerdasan (information 

Power of intelligence) dan Kelima adalah masyarakat yang memanfaatkan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi secara penuh.  

Ketiga revolusi yang disebutkan di atas muncul akibat perkembangan 

pesat teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi yang 

kemudian mengantarkan manusia pada era digital. Teknologi yang sekaligus 
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membawa perubahan dalam dunia pendidikan, dalam konteks ini adalah 

pendidikan bahasa Inggris.  

Revolusi Industri Keempat secara fundamental mengubah kehidupan 

manusia. Perubahan tersebut dapat dilihat dari skala, ruang lingkup, dan 

kerumitannya (complexity) serta terutama dalam hal kemudahan dan kecepatan. 

Ada paling tidak dua bidang yang memicu perubahan tersebut, yaitu teknologi 

digital dan biologi. Namun, ada satu hal yang memberikan dampak begitu besar 

pada dunia kerja dan industri yang pada akhirnya berdampak pada pendidikan, 

yaitu otomatisasi.  

Pernyataan tersurat tentang fakta bahwa manusia memang ada di Industri 

4,0 dikemas sebagai berikut: ―Kita berada diawal Revolusi Industri Keempat yang 

dibangun di atas perkembangan ilmu genetika, kecerdasan tiruan, robot, teknologi 

nano, pencetakan tiga dimensi dan bioteknologi‖ (World Economic Forum, 2016). 

Dampak utama yang memerlukan perhatian khusus adalah menghilangnya 

lapangan kerja tertentu yang sudah lama dikenal dan lahirnya lapangan kerja baru 

yang belum pernah dikenal sebelumnya. Perubahan lapangan kerja dalam konteks 

RI 4,0 ini diistilahkan sebagai dinamika tenaga kerja (dynamics of workforces), 

yaitu terjadinya perubahan lapangan pekerjaan, keterampilan dan perekrutan lintas 

industri dan geografi. Keadaan lain yang terkait dengan dinamika tenaga kerja 

adalah kestabilan keterampilan (skills stability), yaitu tingkat terganggu atau 

tidaknya keterampilan (skills disruption) dalam suatu bidang pekerjaan tertentu, 

kelompok kerja tertentu atau seluruh industri. Dalam konteks inilah kemudian 

muncul istilah era disrupsi yang mengarah pada terganggunya profesi pekerjaan 

tertentu yangdiakibatkan oleh otomatisasi yang berbasis pada kecerdasan tiruan. 

Pada sisi lain, era disrupsi ini menciptakan potensi profesi dan pekerjaan baru 

yang bertumpu pada teknologi digital seperti data raya (Big Data), ilmu analisis 

(analytics), internet gerak (mobile internet), Internet of Things dan ilmu robot 

(robotics). 

Potensi profesi dan pekerjaan yang menyaratkan pengetahuan dan 

keterampilan pada era RI ke-4 menjadi penting untuk diketahui dan diantisipasi 

oleh kalangan pegiat dunia pendidikan. Dunia pendidikan berkewajiban 

menciptakan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

dibutuhkan agar memiliki kemampuan untu bersaing di dunia kerja. Forum 

Ekonomi Dunnia (2016) mengidentifikasi keterampilan utama yang dibutuhkan 

dunia dan memasukkannya ke dalam beberapa kategori, yaitu kemampuan 

(abilities), keterampilan dasar (basic skills) dan Keterampilan Lintas Fungsi 

(Cross-Functional Skills). 

Forum tersebut bahkan secara tersurat mengingatkan dunia pendidikan 

agar mempertimabngkan kembali sistem pendidikan yang selama ini diterapkan. 
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Ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa diprekirakan sebanyak enam 

puluh lima persen anak yang sekarang sedang menempuh pendidikan di sekolah 

dasar akan berkompetisi untuk emndapatkan pekerjaan yang sekarang bahkan 

belum ada. Karena keterampilan yang diperlukan merupakan persilangan 

keterampilan, maka penguasaan keterampilan teknik, sosial, dan analisis sangat 

diperlukan. Yang dipraktikkan oleh dunia pendidikan saat ini adalah pemisahan 

atau dikotomi bidang ilmu. Ilmu sosial dan humaniora dipisahkan dari ilmu 

eksakta, ilmu terapan dengan murni. Di samping itu, ada perjenjangan pendidikan 

yang sangat formal yang dalam praktiknya kadangkala tidak dengan jelas 

membuat garis pembatasnya.  

Keadaan yang ditumbulkan sebagai dampak dari RI 4,0 diperikan dalam 

singkatan VUCA. Singkatan tersebut diasosiasikan dengan perubahan yang cepat 

dan tidak stabil (Volatility), kesulitan dalam membuat prediksi yang akurat 

(Uncertainty), isu dan berita yang membingungkan (Complexity), dan potensi 

untuk munculnya ketaksaan yang menimbulkan salah arti (Ambiguity) (Horney, 

Pasmore, O‘Shea, 2010). Keadaan tersbut membutuhkan keterampilan khusus 

yang pada dasarnya bukanlah hal asing dalam dunia pendidikan. Ada paling ttidak 

sepuluh keterampilan yang dibutuhkan pekerja di Era Industri 4,0 pada Abad ke-

21 ini, yaitu keterampilan menyelesaikan masalah kompleks, berpikir kritis, 

berkreatifitas, mengelola orang banyak, berkoordinasi dengan orang lain, cerdas 

secara emosi, membuat penilaian dan putusan, berorientasi layanan, bernegosiasi, 

dan berpikir fleksibel (Festo, Industry 4.0 User‘s Guide: Educator Edition, 2019). 

Selain itu, ada satu hal yang dibutuhkan untuk menjadi warga Abad ke-21, yaitu 

literasi digital tingkat tinggi (Hague, 2011). Bahkan literasi digital ini dianggap 

sangat erat kaitannya dengan literasi dasar (kompetensi membaca, menulis dan 

matematika atau berhitung/calistung) yang merupakan bagian terpadu dalam 

pendidikan, ―The term digital literacy is closely pertinent to other basic literacies 

(e.g. reading and writing, mathematical competence) that are integral parts of 

education‖ (Andrea Karpati. Digital Literacy. UNESCO Institute for Information 

Technologies in Education/IITE. Kedrova: 2011. Accessibe at 

https://iite.unesco.org/files/policy_briefs/pdf/en/digital_literacy.pdf). 

 

2. Infusi Literasi Digital dalam Kurikulum dan Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS) 

Literasi digital adalah istilah yang identik dengan kompetensi teknologi 

informasi dan teknoloogi. Bahkan dapat dikatakan bahwa literasi digital 

memayungi kompetensidan keterampilan yang terkait dengan penguasaan 

teknologi dan penggunaannya. Mendefinisikan literasi digital tentu tidak dapat 

dipisahkan dengan kata yang membangunnya, yaitu literasi dan digital. Literasi 

http://agilityconsulting.com/
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adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menginterpretasikan, 

menciptakan, mengomunikasikan, mengomputasikan dan menggunakan materi 

cetak dan tulis yang terkait dengan pelbagai konteks. Literasi mencakup suatu 

rentang belajar yang memungkinkan individu untuk mencapai tujuannya, yaitu 

mengembangkan pengetahuan dan potensi mereka dan untuk berpartisipasi secara 

penuh dalam kelompokdan masyarakat yang lebih luas (UNESCO, 2004). 

Definisi di atas sudah dikembangkan dari literasi terkait dengan komputer 

(computer-related literacy) yang memumpunkan pada pemerolehan seperangkat 

aturan dan kemampuan teknis kekomputeran. Dalam konteks ini literasi digital 

adalah kemampuan menggunakan perangkat keras dan lunak komputer dan media 

komunikasi lainnya untuk mengidentifikasi, memahami, menginterpretasikan, 

menciptakan, mengomunikasikan, mengomputasikan dan menggunakan data atau 

artefak.  

 Uraian tentang literasi digital dengan unsur seperti di atas biasa dilakukan 

para peneliti dan penulis tentang literasi yang terkait dengan komputer. Kerangka 

literasi digital kritis yang dikembangkan Luke dan Freebody pada 1990 yang 

berbasis pada empat sumber atau peran pembaca. Hinrichsen dan Coombs (2013) 

menginterpretasikan kembali empat sumber kerangka literasi digital kritis, yaitu 

pembacaan sandi (decoding), pemaknaan (meaning making), penggunaan dan 

penganalisisan (using and analyzing) dan menambahkan sumber kelima, yaitu 

persona (persona).  

Permasalahan dalam menginfusikan literasi digital ke dalam kurikulum, 

salah satunya, adalah perlunya mendefinisikan literasi digital secara memadai agar 

dapat diimplementasikan secara kelembagaan. Permasalahan lainnya adalah 

konteks yang mencakup pengaturan staf, kurikulum yang padat (overburdened) 

karena kurangnya sumber daya dan keberagaman profil literasi digital mahasiswa. 

Di samping itu, pesatnya perkembangan teknologi merupakan tantangan 

tersendiri. 

Sebelum masuk ke bahasan lebih jauh tentang penginfusian literasi digital, 

perlu dipahami mengapa istilah infusi yang digunakan, bukan integrasi. Dalam 

bahasa Inggris pertanyaan ini diwujudkan menjadi Why infuse, why not integrate 

or embed? Kata infusi dipilih penulis karena secara denotatif kata ini yang paling 

relevan untuk mewakili kondisi yang hendak diciptakan, yaitu kondisi bahwa 

literasi digital menyatu dalam praksis pembelajaran bahasa Inggris, mulai dari 

perencanaan (kurikulum) hingga pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil 

belajar.  

Di samping itu, kata infusi juga biasa digunakan penulis dalam konteks 

kajian seperti tulisan ini. Kata infusi digunakan dalam konteks memosisikan 

literasi digital ke dalam pelbagai kompetensi yang terhimpun dalam kurikulum: 
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In Quebec, digital literacy education is situated in cross-curricular 

competencies. This approach is similar to infusion, as it situates digital 

literacy across the curriculum as fundamental to the thinking and learning 

process, but it requires a dedication and rigor in its implementation, lest 

the cross-curricular competences fall to the wayside in a crowded-

curriculum. (Hoechsmann, 2015).  

 

Kata infusi juga digunakan dalam konteks memasukkan literasi digital ke dalam 

mata kuliah ―Digital literacy is as basic to today‘s education as reading and 

writing and math — it is a type of literacy that warrants not only direct 

technology instruction, but infusion within academic courses‖ (The Center for 

Digital Education, 2013). Kata infusi juga digunakan dalam konteks memasukkan 

literasi digital ke dalam proses belajar ―An IB (2011) document, The role of ICT in 

the PYP, provided a framework of outcomes that the school had used to create a 

scaffolded approach to digital infusion for learning‖ … ―The Learning 

Technologies Committee LTC, in conjunction with the school leadership 

structures, oversees a digital infusion plan , provides reviews and coordinates 

support and resourcing‖ (Turner, 2013). Kata infusi juga digunakan dalam 

konteks penggunaan teknologi dalam kegiatan sehari-hari ―Exhibit leadership by 

demonstrating a vision of technology infusion, participating in shared decision 

making and community building, and developing the leadership and technology 

skills of others‖ (NSW Education Standards Authority (NESA), 2017). 

Istilah literasi digital pada dasarnya mengubah istilah teknologi informasi 

yang lebih menekankan pada mesin dengan keterampilan tertentu ke arah praktik 

dalam bidang tertentu. Ada tuntutan untuk menyeimbangkan penekanan pada 

keterampilan operasional dan manipulatif (TI) dengan penekanan pada praktik dan 

tradisi intelektual bidang ilmu (Goodfellow, 2011; Lea, 2013; Littlejohn, 

Beetham, and McGill, 2012). Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran 

dilakukan melalui dua perspektif. Pertama, TIK sebagai alat dan media dalam 

menopang proses pembelajaran, mulai dari perencanaan sampai pada penilaian. 

Kedua, TIK sebagai suatu bidang kajian tersendiri dan berdiri sebagai sebuah 

mata kuliah. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran memberikan manfaat berikut, 

yaitu: dapat mengaktifkan dan melibatkan siswa, dapat menyajikan materi, dapat 

melihat materi yang disajikan, dan dapat mencari dan menganalisis informasi 

(Indrasiene, Dromantiene, dan Bielskyte-Simanaviciene, 2015). 

Penginfusian literasi digital dalam pembelajaran mengisyaratkan proses 

penginternalisasian ke dalam pelbagai praktik akademik dan proses pembelajaran. 

JISC, sponsor Program Pengembangan Literasi Digital Inggris, menyarankan 
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untuk tidak terlalu memumpunkan pada pengadopsian teknologi baru yang 

khusus, tetapi lebih pada bagaimana tugas-tugas nyata yang mengeksplorasi 

praktik digital akademik yang otentik dapat ditanamkan ke dalam kurikulum dan 

bagaimana praktik digital dapat dikontekstualisasikan kembali agar bermanfaat 

dalam kehidupan akademik;  

 

―focus less on the adoption of specific new technologies and more on how 

meaningful tasks which explore authentic academic digital practices can 

be embedded in curriculum learning and how emerging digital practices 

might be usefully recontextualised in an academic setting.‖ (Payton 2012, 

p. 2) 

  

Dalam perspektif kurikulum, pengkhususan pada fungsi teknologi semata 

menghilangkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan praktik 

akademik yang tidak hanya penting untuk pengembangan akademik tetapi juga 

efektif untuk pemanfaatan teknologi digital.  

Permasalahan selanjutnya yang perlu diuraikan di sini adalah perian 

literasi digital yang akan diinfusikan kedalam kurikulum. Dalam perspektif 

UNESCO (Karpati, 2011) literasi digital mencakup beberapa sub-literasi. Yang 

pertama adalah literasi teknologi informasi dan komunikasi yang mengacu pada 

seperangkat keterampilan sebagai pengguna yang memungkinkan mereka untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang kehidupannya terikat dengan 

komputer dan internet. Yang kedua adalah literasi teknologi yang sebelumnya 

dikenal dengan literasi komputer merupakan pemahaman yang mendalam tentang 

teknologi digital dan mencakup keterampilan sebagai pengguna dan kemampuan 

teknis. Yang ketiga adalah literasi informasi memumpunkan pada salah satu aspek 

kunci Masyarakat Pengetahuan (Knowledge Society), yaitu kemampuan 

memetakan lokasi, mengidentifikasi, mendapatkan, memproses dan menggunakan 

informasi digital secara optimal. Pada 2011 UNESCO menyatakan bahwa dalam 

dalam masyarakat informasi (Information Society), literasi digital dipandang 

sebagai ketarampilan hidup atau life skill (UNESCO Institute for Information 

Technologies in Education, 2011).  

Literasi informasi sebagai inti dari literasi digital dalam konteks 

Masyarakat Informasi. The United States National Forum on Information Literacy 

mendefinisikan literasi informasi sebagai kemampuan tingkat tinggi untuk 

mengetahui kapan memerlukan informasi, mampu mengidentifikasi, memetakan 

lokasi,mengevaluasi, dan secara efektif memanfaatkan informasi tersebut untuk 

permasalahan atau masalah yang dihadapi (http://www.ala.org/aboutala/national-

forum-information-literacy-1999%E2%80%932000-report). Dalam konteks 

http://www.ala.org/aboutala/national-forum-information-literacy-1999%E2%80%932000-report).
http://www.ala.org/aboutala/national-forum-information-literacy-1999%E2%80%932000-report).
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inilah, UNESCO kemudian menyatakan bahwa komponen yang paling penting 

dari literasi digital bagi pengguna komputer masa depan dan pengguna profesional 

TIK, yaitu mengakses, mengelola, mengevaluasi, mengintegrasikan, menciptakan, 

dan mengomunikasikan informasi secaraindividu atau bersama dalam lingkungan 

yang terhubung oleh jejaring, didukung komputer, dan berbasis internet untuk 

belajar, bekerja, atau bersenang-senang (Karpati, 2011).  

 Jadi, literasi digital dalam perspektif UNESCO terdiri atas enam 

komponen. Pertama adalah kemampuan mengakses informasi, yaitu 

mengidentifikasi sumber informasi termasuk mengumpulkan dan mengambil 

informasi. Kemampuan mengelola informasi adalah komponen kedua, yaitu 

kemampuan menilai kevalidan dan keotentikan sumber informasi. Komponen 

ketiga adalah kemampuan mengevaluasi informasi, yaitu kemampuan membuat 

penilaian tentang kecukupan informasi, kekinian, kebermanfaatan, mutu, 

kerelevanan, dan keefisienannya. Komponen keempat adalah mengintegrasikan, 

yaitu kemampuan menafsirkan dan merepresentasikan informasi dengan 

menggunakan peralatan TIK yang mempersyaratkan kemampuan membuat 

sistesis, rangkuman, perbandingan, dan pertentangan informasi dari pelbagai 

sumber—informasi virtual atau verbal seperti teks, diagram, dan gambar. 

Kemampuan menciptakan pengetahuan baru merupakan komponen kelima, yaitu 

mampu menghasilkan informasi baru secara digital dengan menyesuaikan, 

menerapkan, merancang, menciptakan, atau menulis informasi. Komponen 

terakhir adalah mengomunikasikan, yaitu kemampuan mentransmisikan informasi 

lebih cepat, lebih persuasif kepada pemirsa yang lebih luas dan menyesuaikan 

serta menyajikan informasi dengan pantas dalam beragam konteks social budaya 

(Karpati, 2011).  

Grand-Clement (2017) merangkum hasil pembahasan sekelompok pakar 

pembelajaran digital dalam Corsham Institute Thought Leadership Programme 

2017. Disimpulkan bahwa ada dua keterampilan yang dibutuhkan sekarang dan di 

masa depan, yaitu keterampilan digital dan keterampilan navigasi digital. 

Keterampilan digital adalah keterampilan teknis yang diperlukan untuk 

menggunakan teknlogi digital, sedangkan keterampilan navigasi digital adalah 

seperangkat keterampilan yang lebih luas yang dibutuhkan untuk berhasil di dunia 

digital. Seperangkat keterampilan kelompok kedua ini adalah keterampilan 

menemukan, memprioritaskan, dan menilai mutu dan keterpercayaan informasi 

dan secara mendasar tidak berbeda dengan keterampilan non digital yang dari 

dulu sampai sekarang tetap dibutuhkan. Perbedaannya, keterampilan tersebut 

diterjemahkan dengan penggunaan di dalam konteks digital. Karena itulah, 

keterampilan navigasi digital ini disebut sebagai ―keterampilan abadi (eternal 

skills)‘. Secara khusus dijelaskan bahwa yang dibutuhkan adalah keterampilan 



 

124 

 

pemrograman (programming), pengodean (coding), dan analisis untuk hidup di 

dunia digital dan keterampilan yang kurang teknis, yang abadi, yaitu: mengelola 

pengetahuan (misalnya, validasi informasi dan penjaminan mutu informasi); 

mengelola perubahan; mengelola mental (misalnya memberikan respon dan 

melakukan proses perbaikan berulang-ulang); belajar sendiri dan belajar 

sepanjang hayat; membedakan batas dan hambatan teknologi.  

Selain mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan sekarang dan di 

masa depan, tim Corsham Institute juga menekankan berubahnyaperan dan 

tanggunngjawab pendidik dan pelajar dalam konteks digital. Dalam konteks 

digital, yang penting adalah apa yang akan diterima, bukan apa yang akan 

diberikan; menggantikan istilah pendidikan (education) dengan pembelajaran 

(learning) karena peran yang lebih aktif seharusnya dilakoni pelajar daripada 

pengajar. Hal ini senada dengan pandangan bahwa peran pendidik adalah untuk 

mengarahkan dan menunjukkan kepada pelajar di mana mereka dapat mengakses 

dan mengevaluasi informasi, dari pada menjadi sumber pengetahuan dan guru 

berperan sebagai penunjuk arah dan mentor (Organisation for Economic Co-

operation and Development [OECD], 2015). Dalam tulisan ini, konsep literasi 

digital dan literasi navigasi digital disatukan dalam istilah literasi digital dari 

perspektif literasi digital UNESCO. 

Literasi digital dipandang tepat untuk diinfusikan ke dalam kurikulum 

karena cakupannya yang luas terkait dengan lima aspek yang harus dimasukkan 

dalam kurikulum. Kemenristekdikti pada pertengahan 2019 mengeluarkan 

panduan penyusunan kurikulum era industri 4,0. Dalam panduan tersebut 

dinyatakan dinyatakan secara tersurat aspek berikut ini:  

 

Rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan 

dalam era industri 4,0 diantaranya kemampuan tentang:  

a. literasi data (kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, 

menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital);  

b. literasi teknologi (kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi 

teknologi (coding, artificial intelligance, dan engineering principle)); 

c. literasi manusia (kemampuan pemahaman tentang humanities, 

komunikasi dan desain);  

d. pemahaman akan tanda-tanda revolusi industri 4,0;  

e. pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara 

lokal, nasional, dan global.  

 

Dua aspek pertama sudah merupakan bagian dari literasi digital. Aspek ketiga dan 

kelima terintegrasi dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), khususnya 
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komponen Sikap. Aspek keempat dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum 

dengan mengidentifikasi dan menetapkan keterampilan untuk Era Industri 4,0 atau 

keterampilan Abad ke-21. Secara khusus, keterampilan ini disajikan dalam Forum 

Ekonomi Dunia 2016 yang disajikan dalam tabel modifikasi berikut ini: 

 

Keterampilan Utama yang terkait dengan Pekerjaan (Core work-related skills) 

 

Abilities Cognitive Abilities: Cognitive Flexibility; Creativity; 

Logical Reasoning;  

Problem Sensitivity; Mathematical Reasoning; 

Visualization 

Physical Abilities: Physical Strength; Manual 

Dexterity and Precision 

Basic Skills Content skills: Active Learning; Oral Expression; 

Reading Comprehension; Written Expression; ICT 

Literacy 

Process Skills: Active Listening; Critical Thinking; 

Monitoring Self and Others 

Cross-functional 

Skills 

Social Skills: Coordinating with Others: Emotional 

Intelligence; Negotiation; Persuasion; Service 

Orientation; Training and Teaching Others 

Systems Skills: Judgement and Decision-

making;Systems Analysis 

Resource Management Skills: Management of 

Financial Resources; Management of Material 

Resources; People Management; Time Management 

Complex Problem Solving Skills: Complex Problem 

Solving 

Technical Skills: Equipment Maintenance and Repair; 

Equipment Operation  

and Control; Programming; Quality Control; 

Technology and User Experience 

Design;Troubleshooting 

 
Sumber: World Economic Forum, based on O*NET Content Model.  

 

Tabel di atas menunjukkan keahlian yang dibutuhkan di masa depan, yaitu 

kemampuan, keterampilan dasar, dan keterampilan lintas fungsi. Aspek keempat 

dari lima aspek dalam Panduan Penyusunan Kurikulum 2019 terkait dengan tabel 



 

126 

 

di atas. Jadi, dalam konteks tulisan ini, literasi digital dan keterampilan lintas 

fungsi inilah yang diinfusikan ke dalam kurikulum. 

Ada empat pertanyaan besar dalam membangun sistesis tentang kurikulum 

(Sleeter, 2005). Yang pertama adalah tujuan apa yang seharusnya dilayani oleh 

kurikulum? Kedua, bagaimanakah seharusnya pengetahuan dipilih, siapakah yang 

berhak memutuskan pengetahuan yang mana yang layak dimuat dalam proses 

belajar mengajar, dan apakah hubungan antara orang yang ada di ruangan kelas 

dengan proses pemilihan pengetahuan tersebut? Ketiga, apakah hakikat pelajar 

dan proses belajar dan bagaimanakah hakikat tersebut seharusnya digunakan 

dalam mengorganisasikan dan pengalaman dan hubungan belajar? Keempat, 

bagaimanakah seharusnya kurikulum dievaluasi? Bagaimanakah seharusnya 

proses belajar dievaluasi, dan kepada siapakah evaluasi kurikulum seharusnya 

diberikan. 

 Jawaban terhadap pertanyaan kedua yang terkait tulisan ini secara 

langsung, yaitu perlunya memilih dan memasukkan literasi digital sebagai salah 

satu literasi yang perlu diinternalisasikan kepada peserta didik dan terencana di 

dalam kurikulum. Kurikulum adalah sejumlah sumber daya – intelektual, ilmiah, 

kognitif, dan linguistik - yang menjadi bahasan dialog dan pertukaran dalam 

proses belajar mengajar (Woods, dkk., 2010:362). Kurikulum adalah cetak biru 

proses belajar mengajar yang terjadi dalam suatu lembaga pendidikan … sejumlah 

sumber daya intelektual, ilmiah, kognitif, dan linguistik yang merupakan bahan 

pembahasan dan pertukaran dalam proses belajar mengajar (Woods, Luke, dan 

Weir, 2010). Kurikulum dalam tulisan ini adalah naskah akademik yang memuat 

informasi suatu program studi yang paling sedikit terdiri atas tujuan, capaian 

pembelajaran, profil lulusan, dan struktur dan deskripsi serta distribusi mata 

kuliah dan merupakan bagian dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS 

memuat informasi tentang deskripsi mata kuliah, yaitu deskripsi, capaian 

pembelajaran lulusan (CPL), capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan sub 

CPMK, materi dan submateri, kegiatan pembelajaran, tugas, penilaian yang terdiri 

atas metode/teknik; instrumen, komponen dan bobot, dan peraturan, dan rujukan.  

Proses revitalisasi kurikulum dilakukan dengan dua tahap besar, yaitu 

tahap identifikasi dan tahap infusi. Tahap identifikasi dilakukan dengan mengikuti 

langkah-langkah berikut ini. Pertama, mengidentifikasi semua kebijakan 

pemerintah yang terkait dengan penyusunan kurikulum (misalnya KKNI, SN 

Dikti, panduan penyusunan kurikulum dan RPS). Kedua, mengidentifikasi standar 

kompetensi profil lulusan program studi bahasa Inggris baik skala nasional 

maupun internasional. Ketiga, mengidentifikasi komponen literasi digital—fokus 

dalam tulisan ini—, literasi kemanusiaan, dan kompetensi/ keterampilan yang 

sesuai dengan tututan zaman digital. Ketiga, mengidentifikasi perkembangan 
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kajian ilmiah yang terkait dengan peran dan tanggungjawab pendidik dan strategi 

pembelajaran yang relevan dengan bahasa Inggris. Kelima, mengidentifikasi 

masukan dari asosiasi profesi, komunitas bidang ilmu, dan pengguna terkait 

dengan mutu dan kompetensi lulusan. Keenam, mengidentifikasi deskriptor yang 

relevan dengan tujuan utama pendidikan yang berlaku secara universal. 

Proses identifikasi ini menghasilkan daftar yang berisi butir-butir indikator 

atau deskriptor dari pelbagai aspek yang harus dimasukkan dalam kurikulum 

pendidikan tinggi, dalam hal ini strata satu program studi di bawah Fakultas 

Bahasa dan Seni. Secara umum, aspek-aspek tersebut dimuat dalam enam aspek 

utama, yaitu kebijakan pemerintah, standar kompetensi profil lulusan, literasi baru 

dalam era digital, kajian akademik strategi pembelajaran, masukan dari pihak 

terkait, dan tujuan universal pendidikan. Keenam aspek tersebut dapat dilihat 

seperti ditayangkan dalam gambar di bawah ini.  

 

 
 

Gambar 1: Aspek-aspek dalam penyusunan kurikulum 
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Tahap kedua dalam revitalisasi adalah tahap infusi. Tahap ini dilakukan 

dengan memasukkan butir deskriptor atau indikator ke dalam komponen 

kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang relevan. Butir-butir 

ini dimasukkan ke dalam komponen kurikulum dan RPS dilakukan secara 

langsung dan tersurat atau secara tidak langsung dan tersirat. Proses memasukkan 

butir deskriptor atau indikator ke dalam komponen kurikulum dan RPS dilakukan 

dengan mempertimbangkan beberapa hal. Perlu dianalisis apakah aspek yang akan 

dimasukkan menggunakan kata kunci yang bisa secara tersurat atau tersirat 

dimasukkan ke dalam salah satu komponen. Komponen kurikulum dan RPS tentu 

saja berbeda karena komponen kurikulum lebih umum dan mengikat hal-hal yang 

melampaui mata kuliah. Pada sisi lain, komponen RPS sangat terikat dengan 

karakter mata kuliah. Tentu saja ada butir deskriptor atau indikator yang hanya 

bisa melekat pada mata kuliah tertentu, tapi ada juga deskriptor yang bisa melekat 

ke semua mata kuliah, misalnya kemampuan menggunakan program pemrosesan 

kata (mis. MS Word) dapat melekat ke semua mata kuliah yang di dalamnya ada 

proses menulis menggunakan komputer. Perhatikan proses pengintegrasian 

deskriptor dan indikator literasi digital ke dalam kurikulum dan RPS di bawah ini.  

 

 
 

Gambar 2: Proses penginfusian butir deskriptor/indikator literasi digital  

ke dalam kurikulum dan RPS 
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Langkah-langkah pengintegrasian literasi digital ke dalam kurikulum 

dilakukan melalui langkah berikut: 1) Mengidentifikasi indikator literasi digital 

atau kompetensi teknologi dan informasi dari pelbagai sumber rujukan; 2) 

Memilih literasi digital/kompetensi TIK yang sesuai dengan kompetensi umum 

lulusan program studi bahasa Inggris; 3) Menganalisis komponen Kurikulum dan 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah yang relevan, yaitu 

yang dapat memuat atau mengakomodasi literasi digital/ kompetensi TIK yang 

terkait atau sesuai dengan fungsi komponen tersebut; 4) Mencocokkan literasi 

digital/kompetensi TIK dengan komponen Kurikulum dan RPS suatu mata kuliah 

yang dapat memuat atau mengakomodasi literasi digital/ kompetensi TIK; 5) 

Memasukkan atau menginfusikan literasi digital/kompetensi TIK ke dalam 

komponen Kurikulum dan RPS program studi yang dapat dilakukan dengan dua 

cara sesuai dengan kesesuaian komponen Kurikulum dan RPS yang akan 

mengakomodasi literasi digital tersebut, yaitu: 5.1) memasukkan kata kunci 

indikator literasi digital/kompetensi TIK ke dalam pernyataan yang ada dalam 

komponen Kurikulum dan RPS sehingga menyatu atau menjadi bagian dari 

pernyataan tersebut; 5.2) membuat suatu pernyataan khusus tentang literasi 

digital/ kompetensi TIK dan memasukkannya ke dalam komponen Kurikulum dan 

RPS terkait; 5.3) Memberikan bobot persentase khusus untuk literasi 

digital/kompetensi TIK dalam penilaian setiap mata kuliah. 

 

C. Simpulan 

Revolusi Industri 4,0 menimbulkan dinamika dalam dunia kerja yang tidak 

dapat diprediksi sehingga membutuhkan keterampilan khusus. Literasi digital 

mencakup keterampilan untuk mengakses, mengelola, mengevaluasi, 

mengintegrasikan, menciptakan, dan mengomunikasikan informasi secara 

individu atau bersama dalam lingkungan yang terhubung oleh jejaring, didukung 

komputer, dan berbasis internet untuk belajar, bekerja, atau bersenang-senang. 

Penginfusian literasi digital dilakukan dengan memasukkan secara tersurat 

maupun tersirat literasi digital ke dalam komponen kurikulum, RPS, dan proses 

pembuatan prodeuk akademik selama proses belajar mengajar.  

 

Daftar Rujukan 

Bell, S. (2010). Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the 

Future. Singapore: Taylor & Francis Group, LLC ISSN: 0009-8655 print 

DOI: 10.1080/00098650903505415. 



 

130 

 

Bruno, S. (2018). ―Society 5.0 : Industry of the Future, Technologies, Methods 

and Tools‖. London : ISTE Ltd. ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., 

2018. 

Capuk, S. (2015). ―ICT Integration Models into Middle and High School 

Curriculum in The USA‖. Procedia - Social and Behavioral Sciences 191 ( 

2015 ) 1218 – 1224. Available online at www.sciencedirect.com. Doi: 

10.1016/j.sbspro.2015.04.409  

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (2019). Buku Panduan Penyusunan 

Kurikulum Pendidikan Tinggi (Edisi III). Direktorat Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan. 

Festo. (2019). ―Industry 4.0 User‘s Guide: Educator Edition‖. Retrieved from 

https://www.festo-idactic.com/ov3/media/customers/1100/festo_worker4.0 

manual.pdf 

Grand-Clement, S. (2017). Digital learning Education and skills in the digital 

age, Santa Monica, Calif., and Cambridge: RAND Corporation and 

Corsham Institute. 

Hagel, P. (2015). ―Towards an understanding of ‗Digital Literacy(ies)‖, discourse: 

Deakin University Library research & practice, 1. http://dro.deakin. 

edu.au/view/DU:30073198 

Hague, C., Payton S., (2011). ―Digital literacy across the curriculum‖. Curriculum 

Leadership Journal, 9(10). [Online]. Retrieved from http://www. 

curriculum. edu.au/ leader/default.asp?id=33211  

Hermann, M., Pentek, T. and Otto, B. (2016). ―Design Principles for Industrie 4.0 

Scenarios. Proceedings of 49th Hawaii International Conference on 

System Sciences HICSS‖, Koloa, 5-8 January 2016, 3928-3937. Retrieved 

from https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.488 

Hinrichsen, J. dan Coombs, A. (2013). ―The five resources of critical digital 

literacy: a framework for curriculum integration‖. Research in Learning 

Technology Vol. 21. 

Horney, N., Pasmore, B., O‘Shea, T. (2010). Leadership Agility: A Business 

Imperative for a VUCA World. Vol. 33/Issue 4. Retrieved from 

http://agilityconsulting.com/resources/Agility%20Leader/Leadership%20

Agility%20 HRPS%20Reprint%20Revised.pdf Indrasiene, V., 

Dromantiene, L., & Bielskyte-Simanaviciene, E. (2015). Use of 

http://www.sciencedirect.com/
https://www.festo-idactic.com/ov3/media/customers/1100/festo_worker4.0
http://www/
http://agilityconsulting.com/resources/Agility%20Leader/Leadership%20Agility
http://agilityconsulting.com/resources/Agility%20Leader/Leadership%20Agility


 

131 

 

Information and Communication Technology in the Study Process: 

Teachers‘ Experience. Socialines Technologijos, 5(1). 

Karpati, A. Digital Literacy. UNESCO Institute for Information Technologies in 

Education/IITE. Kedrova: 2011. Retrieved from https://iite.unesco.org/ 

files/ policy_briefs/pdf/en/digital_literacy.pdf 

Miller, A. (2015). On paper, in person, and online: A multi-literacies framework 

for university teaching. Journal of Academic Language and Learning, 9(2), 

A19-A31. 

Ng, W. (2012). Can we Teach Digital Natives Digital Literacy? Computers & 

Education, 59(3), 1065-1078. doi:10.1016/j.compedu.2012.04.016.  

NSW Education Standards Authority (NESA). (2017). Digital Literacy Skills and 

Learning Report: A Report on Teaching Information and Communication 

Technologies in initial Teacher Education in NSW [Annual Report]. 

Retrieved from http://www.ictliteracy.info/rf.pdf/Digital-Skills-and-

Learning-Report2017.pdf  

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2015. 

Students, Computers and Learning: Making the Connection. Programme 

for International Student Assessment report. Paris: OECD Publishing. 

doi:10.1787/9789264239555-en 

Roche, T. (2017). Assessing the role of digital literacy in English for Academic 

Purposes university pathway programs. Journal of Academic Language & 

Learning Vol. 11, No. 1, 2017, A71-A87. ISSN 1835-5196. 

Rojko, A. (2017). Industry 4.0 Concept: Background and Overview. Diunduh dari 

https://doi.org/10.3991/ijim.v11i5.7072.  

Woods, A., Luke, A., dan Weir, K. 2010. Curriculum and Syllabus Design. 362-

367. Curriculum Development – Planning and Development. Elsevier Ltd. 

World Economic Forum. (2016). The Future of Jobs Employment, Skills and 

Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. Retrieved from 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://iite.unesco.org/
http://www.ictliteracy.info/rf.pdf/Digital-Skills-and-
http://www.ictliteracy.info/rf.pdf/Digital-Skills-and-


 

132 

 



 

133 

 

ADAPTASI TECHNOLOGY PROFICIENCY SELF-

ASSESSMENT UNTUK MENGUJI EFIKASI GURU  

DALAM MENGINTEGRASIKAN TEKNOLOGI  

UNTUK PEMBELAJARAN 
 

Muchlas Suseno 

 
Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Jakarta 

muchlas-suseno@unj.ac.id 

 
Abstrak. Pengintegrasian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 

pembelajaran merupakan suatu keniscayaan, terlebih pada era modernisasi 

teknologi yang dewasa ini dikenal dengan istilah era industri 4.0.Hal ini 

mengisyaratkan bahwa para guru seharusnya telah memiliki kompetensi TIK sesuai 

dengan kebutuhannya dalam mengajar sekali gus kompetensi mengintegrasikannya 

dalam pembelajaran.Penelitian ini dimaksudkan untuk melaporkan proses dan hasil 

adaptasi instrument Technology Proficiency Self-Assessment (TPSA) yang dipakai 

oleh banyak peneliti untuk menguji Efikasi Guru dalam Mengintegrasikan 

Teknologi untuk Pembelajaran.Untuk maksud tersebut mula-mula instrument 

TPSA diterjemahkan dari bentuk aslinya ke dalam Bahasa Indonesia. Kemudian 

TPSA versi terjemahan ditanyakan kepada sejumlah pakar ahli TIK dan ahli 

pembelajaran sebagai awal proses adaptasi. Hasil diskusi dengan pakar tersebut 

menunjukkan bahwa semua pakar yang dimintai pendapatnya menyatakan 

persetujuannya atas semua butir instrument TPSA hasil adaptasi.Dengan demikian, 

instrumen tersebut layak dan dapat dipakai untuk mengukur efikasi guru dalam 

mengintegrasikan teknologi untuk pembelajaran. 

 

Kata Kunci: instrumen, efikasi, integrasi TIK, pembelajaran 

 

A. Pendahuluan 
Kompetensi guru dalam mengintegrasikan Teknologi Informasi 

Komunikasi (TIK) dengan konten materi ajar serta keterampilan pedagogi yang 

dikenal secara luas dengan istilah Technological Pedagogical Content Knowledge 

(TPACK)telah menjadi isu hangat (hot issues) dalam dua dekade terakhir ini 

sehingga banyak penelitianmengenai hal tersebut telah dilakukan. Dalam hal ini 

Bibi dan Khan (2017) mendata beberapa penelitian tentang TPACK dengan fokus 

dan kegiatan yang berbeda-beda, yaitu antara lain penelitian tentang rasa percaya 

diri atau efikasi guru mengenai kompetensinya dalam hal TPACK melalui 

kegiatan penilaian diri sendiri (self-assessment) oleh Schmidt, Baran, Thompson, 

Mishra, & Koehler tahun 2009; dan melalui kegiatan interviu oleh Harris, 

mailto:muchlas-suseno@unj.ac.id
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Grandgenett, & Hofer, tahun 2012 serta dalam kegiatan mixed methods oleh 

Sancar-Tokmak, tahun 2015. 

Istilah atau terminologi TPACK pertama kali dimunculkan oleh Mishra 

dan Koehler pada tahun 2006 untuk menampung serta sekaligus mengintegrasikan 

tiga hal, yaitu pengetahuan guru tentang teknologi, pedagogi dan isi materi 

pembelajaran (Hwee & Koh, 2013). Lebih jauh, mereka menyimpulkan bila 

pengintegrasian tersebut diterapkan dengan benar maka pembelajaran dapat 

berlangsung efektif yang mendukung teciptanya kebermaknaan belajar.Dalam 

perkembangan selanjutnya, seiring dengan perjalan waktu, modernisasi teknologi 

dalam pembelajaran terus berkembang sejalan dan seirama mengikuti 

perkembangan modernisasi teknologi, khususnya terkait dengan munculnya 

teknologi berbasis internet. Perkembangan teknologi berbasis internet tersebut 

telah memunculkan terminologi baru dalam percaturan TIK, yaitu digitalisasi 

teknologi (Paul, Kerkhoff, & Spires, 2017). 

Uraian tersebut di atas mengindikasikan bahwa penelitian terkait dengan 

TIK untuk pembelajaran perlu dilakukan walaupun pada kurun waktu yang lalu 

pernah dikerjakan.Hal ini menjadi bertambah penting dilakukan sejalan dengan 

tantangan dan tuntutan jaman digital pada era industri 4.0.Terkait dengan itu, 

penelitian ini difokuskan pada pengujian efikasi guru dalam mengintegrasikan 

teknologi untuk pembelajaran.Namun dalam kegiatan awal dari rangkaian 

penelitian tentang TIK untuk pembelajaran, fokus utamanya dibatasi pada 

adaptasi alat pengujian untuk mengukur efikasi guru tentang kompetensi mereka 

dalam hal TIK untuk pembelajaran.Alat ukur yang diadaptasi tersebut 

dikembangkan pertama kali oleh Ropp pada tahun 1999 (Gençtürk, Gökçek, & 

Günes, 2010)yang diberinama instrumentTechnology Proficiency Self-Assessment 

(TPSA) dan telah disempurkan oleh Christensen dan Knezet (2014). 

Dalam artikel ini dibahas proses dan hasil adaptasi tersebut yang diawali 

dengan proses penerjemahan butir-butir instrument TPSA dan uji validitas 

teoretis. Namun sebelumnya dibahas terlebih dahulu tentang instrumen TPSA 

disertai dengan penelitian adaptasi yang dilakukan oleh para peneliti di berbagai 

negara.Artikel ini diakhiri dengan paparan hasil dan simpulan. 

 

B. Isi dan Pembahasan 

1. Instrumen TPSA 

Technology Proficiency Self-Assessment (TPSA) adalah alat ukur atau 

instrumen berupa kuesioner yang, sebagaimana telah disebutkan, dikembangkan 

pertama kali oleh Ropp pada tahun 1999 untuk mengukur keyakinan guru tentang 

kemampuan atau kompetensinya terkait dengan pemanfaatan TIK dalam 

pembelajaran. Selanjutnya, kuesioner TPSA disempurnakan oleh Christensen dan 
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Knezet pada tahun 2014.Alasan utama penyempurnaan instrument TPSA yang 

dikemukakan oleh dua peneliti tersebut terkait dengan perkembangan teknologi 

yang pesat dalam kurun waktu 15 tahun sejak alat ukur itu pertama kali 

dikembangkan, yaitu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2014. Dalam 

penyempurnaan tersebut beberapa butir yang usang (obsolete) dibuang dan diganti 

dengan butir baru.Selain itu, juga dilakukan penambahan butir-butir baru. 

Pada awalnya kuesioner TPSA terdiri dari 20 butir yang dikelompokkan 

menjadi empat komponen kompetensi TIK, yaitu kompetensi tentang atau 

berkaitan dengan (1) email, (2) world wide web (www), (3) aplikasi terintegrasi, 

dan (4) pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Dalam perkembangan dan 

penyempurnaan selanjutnya penelitinya menambah 14 butir baru sehingga jumlah 

keseluruhan butir kuesioner menjadi 34.Tambahan butir-butir baru tersebut, 

sebagaimana telah disebutkan, dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan 

perkembangan TIK, khususnya terkait dengan teknologi sosial media dan telepon 

seluler yang waktu itu belum ada. Walaupun jumlah butirnya bertambah, jumlah 

kelompok komponennya dipertahankan tetap sama seperti semula, yaitu 4 buah. 

Untuk membakukan alatukur TPSA, pengembangnya meminta responden 

menanggapi atau menjawab sesuai dengan keyakinannya masing-masing terhadap 

kompetensi tentang TIK pada tiap butir kuesioner.Kompetensi tersebut dinyatakan 

dengan kata kerja dan ditulis pada tiap awal pernyataan butir.Untuk memandu 

seluruh butir, di awal kuesioner ditulis pernyataan umum berupa teks rumpang 

yang terkait dengan kompetensi pada tiap butir. Pernyataan awal tersebut 

berbunyi, I feel confident I could ….(Saya merasa yakin bahwa saya mampu 

….).Pada tiap butir kuesioner terdapat lima alternatif pilihan jawaban berupa 

persetujuan dan/atau ketidak setujuan dengan skala 1 untuk pilihan ‗sangat tidak 

setuju‘(strongly disagree) dan skala 5 untuk pilihan ‗sangat setuju‘ (strongly 

agree).  

Setelah dibakukan atau distandarisasi oleh pengembangnya melalui 

serangkaian pengujian empiris, kuesioner TPSA dinyatakan sebagaiinstrument 

yang handal (valid) sehingga dapat dan layak dipakai untuk mengukur efikasi 

guru atas kompetensinya dalam mengintegrasikan TIK untuk pembelajaran. 

Selanjutnya dalam kaitan ini juga dilaporkan bahwa uji validitas konstruk 

menyatakan bahwa semua butir memiliki loading factor > 0,50 sehingga 

dinyatakan valid. Sedangkan uji reliabilitas konsistensi internal menghasilkan 

koefisien Cronbach-Alpha untuk 20 butir (TPSA versi 1) sebesar 0,93. Sedangkan 

untuk 34 butir (setelah ditambahkan 14 butir baru) menghasilkan koefisien 

Cronbach-Alpha berturut-turut (1) dimensi email = 0,85, (2) dimensi www = 0,87, 

(3) dimensi integrasi aplikasi = 0,81, dan (4) dimensi pemanfaatan TIK dalam 
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pembelajaran = 0,84. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kuesioner TPSA memiliki 

tingkat reliabilitas tinggi. 

Instrumen TPSA oleh pengembangnya dimaksudkan untuk mengukur 

keyakinan diri guru dalam mengintegrasikan sekaligus mengaplikasikan teknologi 

dalam pembelajaran.Keyakinan diri seseorang tentang kemampuannya tentang 

suatu kompetensi yang dimilikinya dinamakan efikasi (Celik, Kiray, & Çolakoğlu, 

2018).Dalam hal ini, istilah efikasi dipakai dalam judul tulisan yang maknanya 

menrujuk pada pengertian tersebut.Sebagai tambahan, di samping instrument 

TPSA sejauh yang dapat ditelusuri, terdapat beberapa alat ukur lainnya yang 

terkait dengan TIK dalam pembelajaran sebagaimana ditampilkan pada table 1 di 

bawah ini. 

 

Tabel 1. Scientifically based instruments used to evaluate teachers‘ use of 

technology and related factor 

s 
No Instrument Factors Evaluated Reference

1
Technology Proficiency Self-

Assessment 

Teachers‘ use of e-mail, Web, integrated 

applications, and technology integration 

Knezek & Christiansen (2004), 

created in 1999 

2
Concerns-Based Adoption 

Model Stages of Concern 

Teachers‘ CBAM stage of concern with technology 

integration as an innovation 

Knezek & Christiansen (2004), 

created in 1999 

3
Concerns-Based  Adoption 

Model Levels of Use (CBAM 
Teacher‘s CBAM Level of Use of Technology 

Knezek & Christiansen (2004), 

created in 1999 

4

Level of Technology 

Implementation (LoTi) 

Questionnaire * (http:// 

www.lotilounge.com) 

Teachers‘ technology skills, technology integration, 

stage of instructional development, strategies for 

technology-related professional development, access 

to technology 

Keller, Bonk, & Hew (2005) 

adapted Moersch‘s (1995) LoTi 

(both pre-/post- and 

intervention/control groups)

5

Integrated Studies of 

Educational Technology 

(ISET) national survey of 

U.S. teachers, technology 

Teachers‘ technology integration, related 

professional development implementation and 

outcomes 

SRI International (2002) created 

survey, complemented with case 

studies 

6
Teaching, Learning, and 

Computing Survey (TLC)

Teachers‘ technology integration, in broader context 

with approach to teaching, professional engagement, 

and school-based access to technology 

Becker & Riel (2000) created in 

1998, complemented with case 

studies 

7

National survey in England of 

teachers and technology-

related professional 

development providers 

Teachers‘ technology integration, quality of 

professional development model and its 

implementation, school‘s engagement with 

professional development, teacher access to 

Preston (2004), complemented 

with case studies

S
umber: Schmidt at al.,(2009). 

 

Perlu disebutkan bahwa TPSA yang diuraikan di atas adalah kuesioner asli 

berbahasa Inggris dan divalidasi dengan melibatkan sejumlah responden di 

Amerika yang mayoritasnya berbahasa Inggris sehingga nampaknya tidak terdapat 

kendala Bahasa untuk memahaminya.Namun untuk konteks Indonesia yang warga 
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negaranya bukan penutur asli Bahasa Inggris, adaptasi TPSA kiranya perlu 

dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kendala tersebut. Adaptasi instrument 

TPSA, yang proses dan hasilnya dilaporkan dalam tulisan ini juga dilakukan oleh 

beberapa peneliti lain di negara yang penduduknya bukan penutur asli Bahasa 

Inggris, antara lain misalnya Turki pada tahun 2010 oleh Gençtürk, Gökçek , dan 

Günes. 

 

2. Adaptasi Instrumen TPSA 

Sebagaimana disebutkan, adaptasi TPSA dilakukan untuk mengantisipasi 

kendala bahasa yang mungkin muncul bila instrumen asli langsung digunakan di 

Indonesia.Oleh karena itu, penerjemahan TPSA dari Bahasa Inggris ke dalam 

Bahasa Indonesia merupakan hal pertama yang dilakukan. Penerjemahan tersebut 

dilakukan terhadap semua unsur yang terdapat dalam instrument TPSA, yaitu 

butir-butir TPSA yang berjumlah 34 dan pernyataan pengantar(leading statement) 

yang dijadikan dasar oleh para responden untuk memberikan tanggapan atas butir-

butir tersebut. Pernyataan pengantar tersebut dalam Bahasa Inggris, sebagaimana 

disebutkan di awal tulisan ini, berbunyi, ‗I feel confident I could ….‘ yang 

diditerjemahkan dalam adaptasi ini menjadi ‗Saya merasa yakin bahwa saya 

mampu memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) tentang hal-hal 

berikut ini …‘. 

Di samping itu dalam penerjemahan adaptasi ini, beberapa istilah baku 

yang telah umum digunakan dalamTIK, seperti misalnya kata-kata ‗email‘, ‗home 

page, podcasts, audiobooks, dan ‗bookmarks‘ tidak diterjemahkan ke dalam 

Bahasa Indonesia. Sedangkan beberapa kata lainnya yang juga dikategorikan 

sebagai istilah baku dan umum dalam TIK namun bila diterjemahkan ke dalam 

Bahasa Indonesia diperkirakan dapat menimbulkan kendala maka yang dilakukan 

dalam penerjamahan adaptasi ini adalah menerjemahkan kata-kata tersebut dan 

juga menuliskan kata aslinya dan diletakkan langsung setelah kata kata tersebut 

yang dipisahkan dengan tanda baca (….). Contoh kata ‗subscribe‘ diterjemahkan 

dengan kata ‗mendaftar‘ (subscribe); kata ‗search engine‘ diterjemahkan ‗mesin 

pencari tautan‘ (search engine). Hal ini dilakukan atas saran para ahli yang 

dimintakan pendapatnya dalam proses validasi dan adaptasi TPSA ini. Instrument 

TPSA dipaparkan dalam table 2 di bawah ini. 

 

Tabel 2.Instrumen TPSA 

 

PERNYATAAN 

Saya merasa yakin bahwa saya mampu memanfaatkan Teknologi Informasi 

Komunikasi (TIK) tentang hal-hal berikut ini: 
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1 Mengirim e-mail. 

2 Mendaftar (subscribe) sebagai anggota pada kelompok diskusi. 

3 Membuat daftar alamat untuk mengirim email kepada beberapa orang 

sekaligus. 

4 Melampirkan dokumen pada email yang akan dikirim 

5 Menyimpan salinan dokumen pesan yang saya kirim kepada orang lain. 

6 Menggunakan mesin pencari tautan (search engine) di internet (misal 

Google) untuk menemukan alamat Web sesuai yang saya inginkan. 

7 Mencari / menemukan laman (website) dari Institusi Smithsonian. 

8 Membuat hope page pribadi pada laman (website). 

9 Melacak laman (website) yang pernah dikunjungi sehingga dapat 

berkunjung lagi pada kesempatan lain (misal menggunakan Bookmarks). 

10 Mencari sumber informasi utama di internet yang bermanfaat untuk 

mengajar. 

11 Membuat grafik batang warna-warni dengan menggunakan lembar kerja 

(spreadsheet). 

12 Membuat surat berita (newsletter) termasuk yang ada gambar grafiknya. 

13 Menyimpan dokumen dalam berbagai format agar dapat dibaca oleh 

orang lain yang memiliki program pengolah kata (word processing 

programs) berbeda-beda (misal saving Word, RTF atau text). 

14 Menggunakan komputer untuk membuat slideshow presentasi. 

15 Membuat bank data (database) informasi tentang orang-orang/ahli di 

bidang ilmu yang saya ajarkan. 

16 Menulis karangan deskriptif tentang cara bagaimana saya memanfaatkan 

teknologi dalam pembelajaran. 

17 Membuat materi pelajaran yang menggabungkan (memnafaatkan) 

perangkat lunak TIK sebagai kesatuan. 

18 Menggunakan TIK sebagai sarana berkolaborasi dengan guru sejawat 

atau sebagai sarana mengajar jarak jauh. 

19 Mendeskripsikan 5 program piranti lunak (software program) yang saya 

pakai dalam mengajar. 

20 Menulis rencana termasuk budget pembelian perangkat TIK untuk 

pembelajaran di kelas saya. 

21 Mengintegrasikan pemanfaatan teknologi bergerak/smartphone dalam 

kurikulum pembelajaran. 
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22 Memanfaatkan fasilitas media sosial (misalnya Facebook, Twitter dll) 

untuk pembelajaran di kelas. 

23 Membuat wiki atau blog agar siswa dapat berinteraksi dan berkolaborasi. 

24 Memanfaatkan fasilitas daring (online) untuk mengajar jarak jauh. 

25 Mengajar secara orang per orang kepada siswa yang mempunyai fasilitas 

TIK yang memadai. 

26 Mencari cara memanfaatkan smartphone untuk menjawab pertanyaan 

siswa. 

27 Menggunakan smartphone untuk berinteraksi dengan orang lain terkait 

dengan kegiatan pengembangan diri. 

28 Memanfaatkan smartphone untuk menfasilitasi siswa dalam 

mendapatkan akses kegiatan belajar. 

29 Mengunduh (download) dan mendengarkan podcasts atau audio books. 

30 Mengunduh (download) dan membaca buku elektronik (e-books). 

31 Mengunudh (download) dan menonton streaming film atau klip video. 

32 Mengirim dan menerima pesan tertulis (misalnya WhatsApp). 

33 Mengirim (transfer) foto dan data melalui smartphone. 

34 Menyimpan dan mengambil dokumen pada sistem berbasis cloud. 

    

 

3. Validasi instrument TPSA 

Sebagaimana pada umumnya, adaptasi suatu alat ukur perlu menempuh 

prosedur yang dapat dikatakan baku, yaitu (1) penerjemahan butir-butir dan unsur 

lainnya dalam alat ukur tersebut, (2) pengujian kelayakan secara kuantitatif 

melalui panel pakar, (3) pengujian empiris melalui uji coba terbatas (tryout), dan 

(4) pengujian empiris dengan melibatkan responden dalam jumlah besar yang 

datanya diuji untuk mendapatkan gambaran psikometrik (psychometric 

properties).Langkah-langkah tersebut oleh Lafsson (2016) diperkenalkan dengan 

istilah metode TRAPD, singkatan dari empat kata, yaitu Translation, Review, 

Adjudication, Pre-testing, dan Documentation. Proses yang ditempuh untuk 

menvalidasi instrument TPSA dalam penelitian ini baru melibatkan tiga proses 

pertama, yaitu dari mulai penerjemahan sampai dengan uji empiris terbatas. 

Penerjemahan instrumen TPSA dilakukan sendiri oleh peneliti dengan 

pertimbangan bahwa dia memiliki kompetensi untuk melakukan aktivitas 

tersebut.Hal itu didukung dengan kenyataan bahwa dia memiliki latar belakang 

pendidikan Bahasa Inggris serta pengalaman mengajar Bahasa Inggris selama 
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lebih dari 30 tahun.Di samping itu, dia juga memiliki latar belakang pendidikan 

Strata 3 (S3/tingkat doktor) bidang Evaluasi dan Penelitian Pendidikan. 

Selanjutnya, instrument TPSA yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia dimintakan saran dan pendapat tujuh orang pakar dengan rincian 1orang 

bidang Pengajaran Bahasa Inggris, 1 orang bidang Evaluasi dan Penelitian 

Pendidikan dan 5 orang bidang Teknologi Pendidikan. Secara lengkap data para 

pakar tersebut disajikan dalam table. 

 

Tabel 3. Data deskripsiPakar (N = 7) 

 

No Karakteristik Jumlah (%) 

1 Jenis Kelamin: 

 
Laki-laki 4 57,1 

 
Perempuan 3 42,9 

2 Tingkat Pendidikan: 

 
S2 1 14,3 

 
S3 6 85,70 

3 Disiplin Ilmu: 
  

 
Evaluasi dan Penelitian 1 14,3 

 
Pendidikan Bahasa 1 14,3 

 
Teknologi Pendidikan 5 71,4 

4 Profesi:   

  Dosen 7 100 

 

Uji terbatas (try out) dilakukan dengan melibatkan guru-guru Bahasa Inggris 

di Jakarta.Mereka diminta untuk mengisi kuesioner TPSA versi terjemahan 

Bahasa Indonesia yang dikirimkan secara daring (online) dalam bentukgoogle 

form.Dalam kurun waktu 15 hari jumlah kuesioner yang dapat dikumpulkan 

sebanyak 12 buah.Dengan demikian 12 guru pengirim keuesioner tersebut 

dinyatakan sebagai responden uji terbatas. 

Data dari 12 responden tersebut dianalisis dengan rumus Pearson Product 

Moment untuk menguji validitas butir dan dengan prosedur Alpha Cronbach 

untuk menguji reliabilitas konsistensi internal. Prosedur dan langkah pengujian 

tersebut dilakukan karena data yang diuji adalah data ordinal dalam bentuk skala 

Likert(Tang, Cui, & Babenko, 2014). 
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4. Hasil Adaptasi TPSA 

Sebagaimana diuraikan pada bagian awal artikel ini bahwa instrumen 

TPSA terdiri dari 34 butir pernyataan yang dikelompokkan menjadi 4 komponen, 

yaitu penguasaan email, world wide web, Integrated Application, dan Teaching 

with Technology. Pada tiap butir tersebut disertakan 5 alternatif pilihan tentang 

persetujuan dan/atau ketidak-setujuan, yaitu Sangat Setuju, Setuju, Ragu-ragu, 

Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju. Dalam bagian ini, data persetujuan dari 

para pakar dipaparkan baik terkait dengan tiap butir maupun tiap komponen butir. 

Hasil adaptasi instrument TPSA menunjukkan bahwa semua pakar yang 

dimintai pedapatnya menyatakan persetujuannya terhadap semua butir TPSA hasil 

adaptasi, kecuali satu orang (14,30%) menyatakan Tidak Setuju (TS) terhadap 

satu butir pernyataan dalam komponen World Wide Web. Rincian persetujuan 

tersebut adalah 37,41% Sangat Setuju (SS), 54,61% Setuju (ST), dan 14,30% 

Ragu-ragu (RG).Tidak ada satu pakar pun yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 

(STS). 

Persetujuan pakar yang ditunjukkan dengan angka prosentasi tertinggi 

untuk tiap komponen TPSA ada pada komponen email (54,28) dan angka 

terendah ada pada komponen www (7,15). Data selengkapnya dipaparkan pada 

table 4 di bawah ini. 

Tabel 4. Rerata Persetujuan Pakar pada tiap komponen TPSA   

  

No Komponen 
Rerata 

SS S R TS STS 

1 Email 54,28 40,02 5,72 0 0 

2 World Wide Web (www) 48,58 45,72 7,15 14,3 0 

3 Integrated Application 34,32 62,82 14,3 0 0 

4 Teaching with Technology 30,84 58,64 20,02 0 0 

 

Hasil analisis data dari uji empiris terbatas (try out) pada 12 sampel 

menyimpulkan bahwa semua butir kuesioner TPSA valid. Hal ini ditunjukkan 

dengan koefisien nilai (r) lebih besar dari 0 (t> 0). Demikian pula hasil 

perhitungan reliabilitas konsistensi internal menunjukkan koefisien Alpha-

Cronbach yang tinggi (r = 0,93) sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner 

TPSA reliable. 

 

C. Simpulan 

Berdasarkan uraian di atas, baik terkait dengan proses adaptasi maupun 

validasi instrument TPSA, dapat disimpulkan beberapa hal di bawah ini; 
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1) Instrumen TPSA versi asli telah dibakukan oleh pengembangnya dan telah 

disempurkan oleh peneliti berikutnya untuk disesuaikan dengan 

perkembangan modernitas teknologi yang berkembang pesat. 

2) Adaptasi TPSA telah dilakukan oleh beberapa peneliti untuk disesuaikan 

dengan konteks negara-negara yang warga negranya bukan penutur Bahasa 

Inggris. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi kendala bahasa yang sangat 

mungkin berpengaruh terhadap validitas dan reliabilitas data. 

3) Sejauh yang dapat diketahui, adaptasi untuk disesuaikan dengan konteks 

Indonesia belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian adaptasi 

instrumen ini perlu dikerjakan. 

4) Dalam melakukan adaptasi alat ukur, penelitian ini telah mengikuti prosedur 

dan langkah-langkah yang layak ditempuh. Namun baru pada tahap awal 

berupa penerjemahan butir-butir instrument serta kelengkapannya yang 

dilanjutkan dengan uji kualitatif melalui uji panel pakar. 

5) Hail pengujian menyimpulkan bahwa semua pakar menyetujui semua butir 

dalam TPSA sehinga dapat disimpulkan bahwa alat ukur TPSA hasl adaptasi 

ini dapat dipakai untuk mengukur efikasi guru dalam mengintegrasikan 

teknologi untuk pembelajaran. Hal ini diperkuat dengan hasil uji coba empiric 

yang menyimpulkan bahwa semua butir kuesioner TPSA valid dan reliable. 

6) Pengujian psikometrik belum dilakukan terhadap instrument TPSA sehingga 

perlu dilakukan penelitian lanjutan. 
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Abstrak. Di era Revolusi Industri 4.0 saat ini, pembelajaran di sekolah dasar pun 

tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Para 

guru SD pun mesti meningkatkan kompetensinya dalam berbagai aspek, terutama 

dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis TIK sebagai salah satu alat 

dalam menyusun instrumen evaluasi bagi siswa. Artikel ilmiah ini akan 

memanfaatkan salah satu program dalam aplikasi Hot Potatoes, yaitu J-Cloze 

sebagai piranti dalam melatihkan wacana rumpang bagi siswa yang sebelumnya 

telah diuji keterbacaannya oleh guru dengan menggunakan grafik Fry dan Raygor. 

Oleh sebab itu, dilakukanlah pelatihan pemanfaatan J-Cloze pada aplikasi Hot 

Potatoes dalam pembelajaran formula keterbacaan Fry dan Raygor, serta 

penyusunan teks rumpang untuk mengevaluasi siswa. Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini dilakukan bagi sepuluh guru kelas III dan VI SD perwakilan 

sepuluh sekolah di wilayah Utan Kayu, Jakarta Timur. Pelatihan dilaksanakan 

selama 16 jam, yaitu pada 11-12 Oktober 2013 di Universitas Negeri Jakarta. 

Pemecahan masalah keterbacaan diselesaikan dengan menggunakan formula 

keterbacaan Fry dan Raygor, sementara masalah penyusunan wacana rumpang 

direalisasikan dengan menggunakan prosedur Cloze Test dengan exact word 

methods dan contextual methods; serta dengan aplikasi Hot Potatoes, yaitu: J-

Cloze. 
 

Kata Kunci: J-Cloze, Hot Potatoes, Formula Keterbacaan, Wacana Rumpang 
 

A. Pendahuluan 

  Kemampuan guru dalam memilih dan menyaring bahan bacaan bagi siswa 

sangat berpengaruh dalam menumbuhkan bahkan meningkatkan minat membaca 

siswa. Terutama jika siswa disuguhkan buku-buku ilmiah atau teks-teks bacaan 

yang kurang menarik. Persoalannya, apabila bahan bacaan tidak sesuai dengan 

tingkat usia dan kemampuan siswa. Jangankan mengembangkan minat membaca 

siswa, bahkan kemungkinan hal ini bisa memadamkan keinginan siswa untuk 

membaca.  

 Minat dan objek bacaan akan senantiasa berubah selaras dengan 

mailto:nliamarliana@unj.ac.id1
mailto:ige_azmin@unj.ac.id
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perkembangan usia dan tingkat kognitif siswa. Permasalahannya ialah bagaimana 

agar mampu memupuk minat membaca siswa dalam rentang usia 9-12 tahun, 

yang duduk di bangku SD? Permasalahan lain ialah bagaimana pula 

meningkatkan kemampuan guru dalam memilih dan menyaring bahan bacaan 

yang sesuai bagi siswa SD sebagaimana tuntutan kurikulum? Demikian pula 

dalam pembelajaran membaca di sekolah dasar, siswa harus lebih banyak 

dihadapkan dengan berbagai ragam bacaan yang memang sesuai dengan usia dan 

perkembangan intelektual mereka. Jika terdapat buku bacaan yang keterbacaannya 

tidak sesuai dengan tingkat perkembangan usia dan pendidikan siswa, apakah 

guru mampu melakukan pengubahan keterbacaan pada teks yang dibaca siswa?  

 Untuk menjawab permasalahan di atas, guru seyogyanya memiliki dasar 

pengetahuan dalam mengukur tingkat keterbacaan sebuah bacaan agar bahan 

bacaan yang dipilih sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan siswa. Tingkat 

keterbacaan itu biasanya dinyatakan dengan tingkat kemampuan pembaca, dengan 

jalan mencocokkan tingkat keterbacaan dengan tingkat kemampuannya. Dengan 

demikian diharapkan pembaca tidak akan mengalami frustrasi dan minat 

membacanya akan berkembang terus.  Penguasaan terhadap pengukuran 

keterbacaan suatu bacaan mejadi dasar bagi guru dalam menyusun sebuah bahan 

bacaan yang sesuai bagi siswa. Salah satu jenis bahan bacaan yang biasanya 

diberikan guru kepada siswa dalam bidang studi Bahasa Indonesia ialah teks 

rumpang. Oleh sebab itu, sebelum menyusun sebuah teks/wacana rumpang, 

terlebih dahulu guru mengukur tingkat keterbacaan bahan bacaan tersebut apakah 

sesuai atau tidak bagi siswa, dan sukar atau tidak bagi siswa. Hal ini demi 

menghindari pemberian teks bacaan yang keliru atau tidak sesuai dengan usia dan 

tingkat kognitif siswa. 

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai keterbacaan buku pelajaran 

Bahasa Indonesia di SD, SD, dan SMA telah banyak dilakukan oleh para 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang 

mengambil mata kuliah Keterampilan Membaca Kritis dan Kreatif sejak tahun 

2009 di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FBS UNJ. 

Hasilnya, 60-80% wacana-wacana dalam buku pelajaran Bahasa Indonesia di 

sekolah belum sesuai tingkat keterbacaannya. Demikian pula dengan wacana 

rumpang yang terdapat di dalam buku pelajaran tersebut. Masih terdapat wacana 

rumpang yang dibuat tidak sesuai prosedur penyusunan wacana rumpang yang 

tepat, yang sesuai dengan usia dan tingkat pendidikan siswa. Akibatnya, siswa 

mengalami hambatan dan kesulitan dalam mengisi wacana tersebut. 

 Oleh sebab itu, artikel ilmiah ini disusun demi membantu para guru dalam 

menyusun sebuah bahan bacaan yang dirumpangkan dalam bidang studi Bahasa 

Indonesia. Di era Revolusi Industri 4.0 saat ini, pembelajaran di sekolah pun tidak 
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terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan 

demikian, artikel ilmiah ini akan memanfaatkan salah satu program dalam aplikasi 

Hot Potatoes, yaitu J-Cloze dalam melatihkan wacana rumpang bagi ssiwa yang 

sebelumnya telah diuji keterbacaanya oleh guru dengan menggunakan grafik Fry 

dan Raygor. Pelatihan pemanfaatan J-Cloze untuk mengevaluasi siswa ini 

diberikan kepada sepuluh guru kelas III dan VI SD yang mewakili sepuluh SD di 

wilayah Utan Kayu Jakarta Timur. Pelatihan dilaksanakan selama 16 jam, yaitu 

pada 11-12 Oktober 2013 di Universitas Negeri Jakarta. Pemecahan masalah 

keterbacaan diselesaikan dengan menggunakan formula keterbacaan Fry dan 

Raygor, sementara masalah penyusunan wacana rumpang direalisasikan dengan 

menggunakan prosedur Cloze Test dengan exact word methods dan contextual 

methods; serta dengan aplikasi Hot Potatoes, yaitu: J-Cloze. 

 

B. Isi dan Pembahasan 

 Artikel ilmiah ini memanfaatkan J-Cloze pada aplikasi Hot Potatoes dalam 

pembelajaran formula keterbacaan dan teks rumpang bagi sepuluh guru SD yang 

mewakili 10 sekolah di Utan Kayu Jakarta Timur. Materi diberikan kepada para 

guru dalam bentuk Pelatihan Pembelajaran Formula Keterbacaan dan Penyusunan 

Teks Rumpang bagi Guru SD di Utan Kayu Jakarta Timur, sebagai bagian dari 

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada 11-12 

Oktober 2013 dengan durasi 16 jam. Peserta pelatihan ini ialah lima belas guru 

SD kelas III dan VI di Utan Kayu Utara dan Utan Kayu Selatan Jakarta Timur. 

Kesemua peserta belum pernah memperoleh materi keterbacaan dan wacana 

rumpang, baik semasa kuliah di PGSD dahulu, maupun melalui pelatihan-

pelatihan. Mereka pun ternyata gagap teknologi, tidak biasa berhadapan dengan 

perangkat mengetik dan belum pernah mengenal aplikasi Hot Potatoes dan J-

Cloze sebelumnya sehingga ketika diberi materi Cloze Test dan Hot Potatoes, 

narasumber dan panitia harus dengan sabar dan perlahan-lahan mengajarkan 

materi tersebut. Apalagi, usia peserta beragam, dari kelahiran 1950-an hingga 

1970-an.  

 Pada hari pertama pelatihan, kegiatan dimulai dengan materi keterbacaan, 

formula keterbacaan dan keterbatasannya, formula keterbacaan Fry, dan formula 

keterbacaan Raygor. Namun, sebelum menyajikan salindia mengenai keterbacaan, 

narasumber pertama (N. Lia Marliana, S.Pd., M.Phil.(Ling.) mengajak para 

peserta untuk berbagi pengalaman mengenai permasalahan yang dihadapi di kelas 

terkait materi membaca dan keterampilan berbahasa lainnya, baik di kelas rendah, 

maupun di kelas tinggi, melalui metode diskusi kelompok terpumpun.  

 Berdasarkan diskusi yang dilakukan, ternyata ditemui banyak kendala 

ketika mereka mengajarkan keterampilan membaca. Banyak siswa yang masih 
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belum lancar membaca, padahal sudah duduk di bangku kelas VI. Belum lagi 

kesulitan siswa dalam memahami wacana yang dibaca. Menurut para guru, pada 

umumnya siswa belum bisa menentukan ide pokok, dan terlalu banyak kata-kata 

sulit di dalam wacana. Dengan demikian, tidak saja siswa kesulitan menentukan 

ide pokok pada kalimat-kalimat dalam wacana yang ide pokoknya bertumpuk-

tumpuk, mereka juga kesulitan memahami maknanya karena terlalu banyak 

kosakata sulit di dalamnya. 

Setelah berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan di dalam kelas, 

narasumber mengajak peserta untuk menganalisis semua akar permasalahan 

tersebut dan bersama-sama curah gagasan untuk memecahkannya. Dalam buku 

teks di SD, memang masih banyak wacana yang menggunakan kata-kata yang 

terlalu sulit. Hal ini pun sudah pernah diteliti oleh para mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia bahwa beberapa buku teks di SD-SMA 

masih menggunakan wacana yang tingkat keterbacaannya tidak sesuai dengan 

jenjang pendidikan siswa. Yang menyulitkan adalah jika wacana di SD ternyata 

lebih tepat dibaca oleh siswa SMP atau SMA. Wacana tersebut tentu tidak 

sebanding dengan tingkat pengetahuan siswa SD, sehingga buku yang memuat 

wacana tersebut tidak cocok digunakan sebagai salah satu sumber belajar tingkat 

SD.  

 Dengan demikian, guru memang sebaiknya memiliki bekal kemampuan 

dalam memahami keterbacaan, formula keterbacaan, mengukur keterbacaan 

wacana, sampai kepada mengubah tingkat keterbacaan suatu wacana hingga 

menjadi sesuai dengan peringkat siswa.   

 Kemudian, narasumber menyampaikan materinya mengenai formula 

keterbacaan.  

 

1. Formula Keterbacaan Fry 

Harjasujana mengemukakan bahwa keterbacaan (readability) merupakan 

kata turunan dari bentuk dasar ‗readable‘ yang berarti ‗dapat dibaca atau terbaca‘. 

Keterbacaan merupakan ukuran tentang sesuai atau tidaknya suatu bacaan bagi 

pembaca tertentu dilihat dari segi tingkat kesukaran/kemudahan wacananya 

(1996: 106). Sementara itu, Muslisoh menyatakan bahwa keterbacaan merupakan 

pengukuran tingkat kesulitan sebuah buku atau wacana secara objektif (1995: 

183). Keterbacaan dari Edward Fry yang kemudian dikenal dengan sebutan 

―Grafik Fry‖. Grafik keterbacaan yang diperkenalkan Fry ini merupakan formula 

yang dianggap relatif baru dan mulai dipublikasikan pada tahun 1977 dalam 

majalah ―Journal of Reading‖. Grafik yang asli dibuat pada tahun 1968. Langkah-

langkah menghitung wacana dengan Grafik Fry.  

Langkah (1) Pilihlah penggalan yang representatif dari wacana yang 
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hendak diukur tingkat keterbacaannya tersebut dengan mengambil 100 kata dari 

wacana tersebut. Yang dimaksud dengan kata dalam hal ini ialah sekelompok 

lambang yang di kiri dan kanannya berpembatas. Langkah (2) Hitunglah jumlah 

kalimat dari seratus kata tersebut hingga perpuluhan yang terdekat. Maksudnya, 

jika kata yang termasuk ke dalam hitungan 100 kata (sampel wacana) tidak jatuh 

di ujung kalimat, maka penghitungan kalimat tidak akan selalu utuh, tetapi akan 

ada sisa. Jika kita menghitung, rata-rata jumlah kalimat untuk suatu wacana 

adalah 12 kalimat utuh, ditambah 8 kata pada kalimat terakhir dari jumlah kata 

seluruhnya pada kalimat terakhir tersebut sebanyak 16 buah.  

Langkah (3) Hitunglah jumlah suku kata wacana dari wacana sampel yang 

100 kata tadi, lalu masukkan angka dan singkatan sebagai kata, maka untuk angka 

singkatan setiap lambang diperhitungkan sebagai satu suku kata.  

Langkah (4) Kata yang kita peroleh, yakni rata-rata suku kata diplotkan ke 

dalam grafik untuk mencari titik temunya.  

Langkah (5) Tingkat keterbacaan bersifat perkiraan. Oleh karena itu, 

tingkat keterbacaan wacana hendaknya ditambah satu tingkat dan dikurangi satu 

tingkat. 

Grafik Fry merupakan hasil penelitian terhadap wacana bahasa Inggris. 

Oleh sebab itu, sistem pola suku kata dalam bahasa Indonesia berbeda dengan 

pola suku kata bahasa Inggris. Berdasarkan kenyataan tersebut, dapatlah 

dipastikan bahwa Grafik Fry tidak akan pernah didapati wacana bahasa Indonesia 

yang cocok untuk peringkat-peringkat kelas rendah, kecuali jika dilakukan 

pemodifikasian terhadap alat tersebut. 
 

2. Daftar Konversi untuk Grafik Fry 

Langkah (1), Hitunglah jumlah kata dalam wacana yang akan diukur 

tingkat keterbacaannya dan bulatkan pada bilangan puluhan yang terdekat. Jika 

wacana terdiri atas 54 kata, maka jumlah tersebut diperhitungkan sebagai 50; jika 

wacana terdiri atas 26 kata, maka jumlah tersebut dibulatkan menjadi 30.  

Langkah (2), Hitunglah jumlah suku kata dan kalimat dalam wacana 

tersebut. Kegiatan ini dilakukan dengan cara yang sama seperti langkah 2 dan 3 

pada penggunaan Grafik Fry.  

Langkah (3), perbanyak jumlah suku kata dan kalimat dengan angka-

angka yang ada dalam Daftar Konversi yang tampak di bawah ini. 

 

Jika jumlah kata dalam wacana itu 

berjumlah: 

Perbanyaklah jumlah suku kata dan 

kalimat dengan bilangan berikut: 

30 3,3 

40 2,5 
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50 2,0 

60 1,67 

70 1,43 

80 1,25 

90 1,1 

 

Wacana  Jumlah suku kata 

----------  25 

----------  20 

----------  15 

Jumlah 60 

 

b. Jumlah kata dalam wacana tersebut ada 34 buah, dibulatkan menjadi 30 buah.  

c. Jumlah kalimatnya ada 2 kalimat.  

d. Jumlah suku katanya ada 60 suku kata. Angka konversi untuk perbanyakan 

jumlah kalimat dan jumlah suku kata untuk jumlah kata 30 adalah 3.3. Dengan 

demikian, jumlah kalimat dan jumlah suku kata hasil konversi menjadi: 

Jumlah kalimat : 2 X 3.3  = 6.6  

Jumlah suku kata : 60 X 3.3 = 198  

e. Setelah diplotkan ke dalam Grafik Fry, titik temu persilangan data kalimat 

(6.6) dengan suku kata (198) jatuh pada wilayah universitas. 

 

3. Formula Keterbacaan Raygor: Grafik Raygor 

Grafik Raygor diperkenalkan oleh Alton Raygor yang selanjutnya dikenal 

dengan sebutan ―Grafik Raygor‖. Formula keterbacaan Raygor diciptakan untuk 

membantu kelemahan yang terdapat pada Grafik Fry. Kelemahan tersebut ketika 

kalimat dalam bahasa Indonesia disandingkan dengan kalimat dalam bahasa 

Inggris. Misalnya:  

 

I read this book. 

Saya membaca buku ini. 

 

Kedua kalimat di atas masing-masing terdiri atas empat kata. Namun, 

jumlah suku kata dalam kedua kalimat tersebut berbeda. Kalimat dalam bahasa 

Inggris yang mempunyai makna yang sama dengan kalimat dalam bahasa 

Indonesia itu terdiri atas empat suku kata, sedangkan kalimat bahasa Indonesia 

mengandung delapan suku kata. Jumlah suku kata bahasa Indonesia yang 

ditemukan di dalam wacana biasanya lebih dari 200 suku kata dan itu tidak 

ditemukan di dalam grafik Fry. Hasilnya invalid!  



 

151 

 

Berikut ini cara mengukur keterbacaan dan tingkat kesulitan suatu wacana 

dengan menggunakan Grafik Raygor. Langkah (1) Menghitung 100 buah 

perkataan dari wacana yang hendak diukur tingkat keterbacaannya. Langkah (2) 

Menghitung jumlah kalimat sampai pada persepuluhan terdekat. Langkah (3) 

Menghitung jumlah kata-kata sulit, yakni kata-kata yang dibentuk oleh 6 huruf 

atau lebih. Langkah (4) Hasil yang diperoleh dari langkah 2 dan 3 itu dapat 

diplotkan ke dalam Grafik Raygor untuk menentukan peringkat keterbacaannya.  

 

GRAFIK FRY 

 
 

GRAFIK RAYGOR 

 

 

 

Setelah disajikan materi tentang formula keterbacaan, para peserta kemudian 

mengerjakan latihan menghitung keterbacaan wacana. Sebagai bahan latihan, para 

peserta mempraktikkan penggunaan Grafik Fry tersebut pada wacana berikut. 

 

Wacana 1 

Judul Wacana: Hujan Buatan untuk Mengatasi Kekeringan  

a) Jumlah kalimat: 9 

b) Jumlah rata-rata kalimat: jumlah kalimat + kata ke n 

 jumlah kata dalam kalimat = 9 + 20/22 = 9,9 

c) Jumlah suku kata: 237 x 0,6 = 142,2 

 

Penghitungan keterbacaan wacana 1 dengan judul Hujan Buatan untuk Mengatasi 

kekeringan berada pada wilayah 6. 6+1 = 7; 6 – 1= 5. Jadi, wacana tersebut cocok 

untuk siswa kelas 5 SD, 6 SD, dan 7 SMP 
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Wacana 2 

Judul wacana: Seluas 1.022 hektare Tanaman padi kebanjiran 

a) Jumlah kalimat: 4 

b) Jumlah rata-rata kalimat = jumlah kalimat +  kata ke-n   

      jumlah kata dalam kalimat  

 = 4 + (26/30)  

 = 4,8      

 

c) Jumlah suku kata: 217 x 0,6 = 130,2 

 

Penghitungan keterbacaan wacana 2 berada dengan judul: ―Seluas 1.022 hektar 

Tanaman padi kebanjiran‖ berada pada wilayah 7. 7-1 = 6; 7+1 = 8. 

Jadi, wacana kedua ini cocok di gunakan oleh siswa kelas 6 SD, 7 SMP dan 8 

SMP 

 

Wacana 3 

Judul wacana: Musim dingin yang tidak nyaman 

a) Jumlah kalimat: 7 

b) Jumlah rata-rata kalimat = jumlah kalimat +  kata ke n  

      jumlah kata dalam kalimat  

= 7 + (2/14)  

= 7,1       

c) Jumlah suku kata: 224 x 0,6 = 145,2 

 

Penghitungan keterbacaan wacana 3 berada dengan judul: ―Musim Dingin yang 

Tidak Nyaman‖ berada pada wilayah 7. 7-1 = 6; 7+1 = 8 

Jadi, wacana ketiga ini cocok di gunakan oleh siswa kelas 6 SD, 7 SMP dan 8 

SMP 

Wacana 4 

 Suatu ciri khas pada manusia adalah ia selalu ingin tahu; dan setelah ia 

memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, maka segera kepuasannya disusul 

lagi dengan kecenderungan untuk ingin lebih tahu lagi. Begitulah seterusnya, 

sehingga tak sesaat pun ia sampai pada kepuasan mutlak untuk menerima 

realitas yang dihadapinya sebagai titik terminasi yang mantap. 

Ketidakmungkinan untuk merasa mantap pada suatu status pengetahuan ini 

dapat diterangkan dari berbagai sudut. Salah satu sebab yang paling dasar ialah 

apa yang menjelma kepada manusia sebagai realitas alamiah dianggapnya 

sebagai kenyataan dwipura: di suatu pihak dia mengamati alamnya sebagai 

sesuatu yang mempunyai aspek statis, akan tetapi ia pun mengamati terjadinya 
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perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan, dan lain sebagainya yang 

menguatkan adanya aspek dinamis dari gejala-gejala itu sendiri (Buitendjik, 

1948). 

  

Pada wacana di atas,  

1. Jumlah kata dalam wacana tersebut 90 

2. Jumlah kalimat 9 kalimat 

3. Jumlah suku kata. 219 suku kata 

4. Jumlah kata sulit 61 kata 

Jumlah kalimat 9 kalimat x 1,1 = 9,9 

Jumlah suku kata 219 x 1,1 = 240,9 x 0,6 = 144,54 

Setelah diplotkan ke dalam Grafik Fry, titik temu persilangan data kalimat 

9,9 dengan suku kata 144,54 jatuh pada wilayah kelas 5, 6, 7 

Dengan Grafik Raygor 61 jumlah kata sulit berada di wilayah invalid, 

sehingga para peserta menggunakan Grafik Fry untuk menentukan 

keterbacaan wacana tersebut. 

 

Kemudian, para peserta berlatih mengubah tingkat keterbacaan wacana 2. 

 

5. Pengubahan Tingkat Keterbacaan Wacana 
Wacana 2 

 Secara sepintas saja kita segera mengetahui bahwa advertensi di dalam 

majalah-majalah itu tidak ayal lagi, bermaksud untuk menarik pembaca agar 

mempunyai perhatian yang lebih bersungguh-sungguh mengenai masalah-

masalah yang berhubungan dengan berat badan. Para diktator dalam bidang 

mode membuat sebagian besar anggota masyarakat, terutama wanita, sadar akan 

masalah berat badan yang sangat menakutkan penampilan seseorang. Pada masa 

sekarang para penulis advertensi mencoba berupaya meyakinkan sang kurus dan 

sang gendut berada dalam kedudukan yang sama asalkan mereka mau membeli 

barang-barang yang mereka tawarkan: mesin berlatih, jamu ini dan jamu itu, 

makanan-makanan tertentu, obat-obatan tertentu, dan seterusnya. Mereka 

berjanji bisa membuat kita tampak atau bisa tampak seperti model yang 

terpampang dalam gambar advertensi. Biasanya mereka gagal karena tidak 

sadar bahwa setiap orang itu berbeda. 

 

 Wacana di atas kemudian diubah menjadi seperti ini. 

 

Wacana 3 
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 Anda pernah baca majalah? Di dalam majalah itu mungkin ada 

pembicaraan tentang berat badan. Pada umumnya orang sangat memperhatikan 

berat badannya. Orang yang memperhatikan urusan mode, membuat kita terpaku 

dalam urusan berat badan. Sekarang para juru iklan masih terus melakukan hal 

yang sama. Ada juru iklan yang menyuruh anda membeli mesin berlatih. Juru 

iklan yang lain menjajakan jamu-jamu untuk menurunkan atau menaikkan berat 

badan. Semua iklan itu berupaya membuat kita gandrung akan penampilan 

seperti yang tampak dalam gambar. Namun, tujuan hidup orang tidak sama. Iklan 

tidak memperhatikan perbedaan-perbedaan itu. 

 

Hari Kedua 

Pada hari kedua, narasumber kedua, yaitu Gres Grasia Azmin, S.S., M.Si., 

memberikan materi mengenai wacana rumpang dengan Cloze Test dan aplikasi 

Hot Potatoes.  

 

6. Teknik Isian Wacana Rumpang (Cloze Test Procedure) 

Teknik Uji Rumpang mula-mula diperkenalkan oleh Wilson Taylor (1953) 

dengan nama cloze procedure. Teknik ini diilhami oleh suatu konsep ilmu jiwa 

Gestal yang dikenal dengan istilah closure. Konsep ini menjelaskan tentang 

kecenderungan manusia untuk menyempurnakan suatu pola yang tidak lengkap 

secara mental menjadi suatu kesatuan yang utuh; kecenderungan untuk mengisi 

atau melengkapi suatu yang sesungguhnya ada namun tampak dalam keadaan 

yang tidak utuh; melihat bagian-bagian sebagai suatu keseluruhan (Harjasujana & 

Mulyati, 1997: 139). Melalui prosedur isi rumpang, pembaca diminta untuk dapat 

memahami wacana yang tidak lengkap dengan pemahaman yang sempurna. Klare 

(1984: 687) menjelaskan bahwa prosedur Klos adalah prosedur yang diusulkan 

oleh Wilson Taylor sebagai alat pengukuran keterbacaan pada tahun 1953 akan 

tetapi prosedur ini digunakan pertama kali pada tahun 1965 oleh Coleman. 

Tes isian wacana rumpang dapat juga dimaknai sebagai metode fill-in-the-

blank yang dapat menyamai tes multiple- choice-based sebagai kriteria terpopuler 

dalam pengukuran pemahaman bacaan. Cloze Test procedure (tes isian wacana 

rumpang) merupakan suatu bentuk tes seperti tes pilihan ganda namun pada tes 

isian wacana rumpang tidak disertai dengan pilihan jawaban. Soal-soal dalam tes 

isian wacana rumpang berupa kata-kata yang dilesapkan dari suatu wacana yang 

utuh. Prinsip gestalt diaplikasikan dalam hal ini, siswa akan mengidentifikasi 

kata-kata apa saja yang dapat digunakan untuk mengisi lesapan dengan melihat 

kalimat sebelumnya atau dapat juga menggunakan kalimat setelahnya. 

 

 



 

155 

 

7. Pedoman penyusunan tes menggunakan prosedur Klos 

Prosedur Klos baku diajukan Wilson Taylor (Harjasujana dan Mulyati, 

1997: 144). Namun, John Haskall (dalam Harjasujana dan Mulyati, 1997: 144) 

menyempurnakan konstruksi yang diajukan Taylor dengan langkah-langkah 

sebagai berikut. 1) Memilih suatu teks yang panjangnya kurang lebih 250 kata. 2) 

Biarkan kalimat pertama dan kalimat terakhir utuh. 3) Mulailah penghilangan itu 

dari kalimat kedua, yakni pada setiap kata kelima. Pengosongan ditandai dengan 

garis lurus mendatar yang panjangnya sama. 4) Jika kebetulan kata kelima jatuh 

pada kata bilangan, janganlah melakukan lesapan pada kata tersebut. Biarkan kata 

itu hadir secara utuh, sebagai gantinya mulailah kembali dengan hitungan kelima 

berikutnya. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan langkah-langkah pembuatan tes isian 

wacana rumpang adalah sebagai berikut: 1) Memilih wacana yang relatif 

sempurna, dalam artian wacana yang tidak bergantung pada informasi sebelumnya 

yang panjangnya kurang lebih 250 kata. Wacana yang dipilih hendaknya 

mempertimbangkan tingkat keterbacaan siswa yang akan dites. 2) Melakukan 

penghilangan/pengosongan tiap kata kelipatan 5-10 secara konsisten tanpa 

memperhatikan arti dan fungsi kata-kata itu sampai didapat kurang lebih 25-50 

isian. 3) Mengganti bagian-bagian yang dihilangkan tersebut dengan tanda garis 

lurus datar yang sama panjangnya. Setiap tanda garis lurus diberi nomor sebagai 

pengganti nomor soal. 4) Tidak melesapkan kata-kata yang merupakan kata 

bilangan, keterangan waktu yang ditunjukkan dengan angka, nama kota, nama 

orang, dan kata sandang. Jangan menghilangkan kata pada kalimat pertama dan 

terakhir. 5) Memberi 1 salinan dari semua bagian yang direproduksi kepada siswa. 

6) Meminta siswa untuk mengisi kata yang dilesapkan sesuai dengan waktu yang 

telah disepakati. Waktu maksimal pengerjaan adalah 1 menit untuk setiap soal. 

Jika jumlah soal berjumlah 30, maka waktu pengerjaannya ialah 20-30 menit. 

 

8. Penilaian tes menggunakan prosedur Klos 

Penilaian kemampuan siswa dalam mengisi lesapan pada wacana rumpang 

dapat dilakukan dengan dua pilihan kriteria. Kriteria tersebut adalah exact word 

Methods dan contextual methods. (Harjasujana dan Mulyati, 1997: 144) 

 

a. Exact word methods 

Exact word methods adalah metode penilaian tes isian rumpang dengan 

jawaban yang menggunakan kata sebenarnya atau sama persis. Angka hanya 

diberikan kepada jawaban yang sama persis sesuai dengan kata aslinya. Kata/ 

jawaban lain yang tidak tepat benar, tidak dapat diterima meskipun bila ditinjau 

dari sudut makna tidak mengubah maksud konteks kalimat yang dimaksudnya. 
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Metode penilaian exact word methods akan menunjukkan penggunaan kata yang 

setepat-tepatnya oleh siswa untuk mengisi jawaban. Metode ini tepat digunakan 

untuk wacana yang menggunakan istilah-istilah yang tidak dapat digantikan oleh 

istilah lainnya. 

 

b. Synonimy methods atau contextual methods 

Synonimy methods atau contextual methods adalah metode penilaian isian 

rumpang dengan jawaban yang menggunakan sinonim atau kata yang tidak 

merubah konteks. Angka diberikan tidak hanya kepada jawaban yang sama persis, 

kata-kata bersinonim atau kata-kata yang dapat menggantikan kedudukan kata 

yang dihilangkan dapat dibenarkan, dengan catatan makna dan struktur konteks 

kalimat yang didudukinya tetap utuh dan dapat diterima. 

Synonimy methods menunjukkan penggunaan kata-kata oleh siswa baik 

sesuai dengan makna kata itu sendiri atau penggunaan kata yang maknanya 

hampir sama namun tidak mempengaruhi keutuhan wacana.  

 

9. Variasi Tes 

Teknik isian wacana rumpang dapat dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan, kondisi, maupun kreativitas guru. Dengan menggunakan teks isian 

wacana rumpang sebagai inspirasi, guru dapat menyusun beberapa tes sejenis, 

antara lain: 1) tes pemahaman kelas kata tertentu; 2) tes rumpang berbentuk 

pilihan ganda; 3) tes rumpang menjodohkan. 

 

10. Hasil Tes Klos 

Hasil Tes Klos merupakan interpretasi terhadap skor tes wacana rumpang 

yang diberikan kepada siswa. Earl F. Rankin dan Joseph W. Culhane (dalam 

Harjasujana dan Mulyati, 1997: 149-150) memberikan panduan interpretasi hasil 

tes wacana rumpang sebagai berikut. 

 

Category Rankin dan Culhane Zint 

Independen > 60% > 50% 

Instruksional 41%-60% 40%-50% 

Frustasi < 41% < 40% 

 

Lazimnya, penskoran yang dipakai ialah yang disampaikan oleh Earl F. 

Rankin dan Joseph W. Culhane yaitu: 1) Pembaca berada pada tingkat 

independent/bebas, jika persentase skor tes uji rumpang yang diperolehnya di atas 

60%. 2) Pembaca berada pada tingkat instruksional, jika persentase skor tes uji 

rumpang yang diperolehnya berkisar antara 41%-60%. 3) Pembaca berada pada 
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tingkat frustasi/ gagal, jika persentase skor tes uji rumpang yang diperolehnya 

sama dengan atau kurang dari 41%. 

 

11. Penyusunan Tes Isian Wacana Rumpang Menggunakan Aplikasi Hot 

Potatoes 

Aplikasi Hot Potatoes dapat dibuat beberapa format kuis. Untuk versi 6.0 

ke atas ada lima menu utama, yaitu JQuiz, JMix, JCross, JMatch, dan J-Cloze. J-

Cloze ini untuk membuat melengkapi kalimat. Untuk membuatnya kita harus 

memasukkan kalimat atau paragraf secara lengkap. Tandai daerah yang akan 

dikosongkan dengan perintah ―gap‖ maka ketika sudah jadi akan ada bagian yang 

kosong yang harus diisi oleh siswa. J-Cloze (gap fill exercise) digunakan untuk 

membuat soal esai. Siswa mengisi kotak yang telah disediakan pada soal. 

 Kemudian peserta berlatih ,emyusun tes isian wacana rumpang dengan 

menggunakan J-Cloze dalam aplikasi Hot Potatoes. Narasumber memperkenalkan 

konfigurasi J-Cloze terlebih dahulu, dimulai dari langkah-langkah membuat soal. 

Semua peserta mencoba setahap demi setahap. 

Langkah membuat soal: 1) Buka aplikasi J-Cloze pada Hot Potatoes; 2) 

Isikan title (judul); 3) Ketikkan teks pada kotak isian soal; 4) Untuk menandai 

bagian yang akan diberi gap. Blok kata yang akan menjadi soal. klik pada bagian 

gap. Setelah itu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. 

 

 
 

Keterangan: 

1) Gap #: Nomor dari kotak isian 

2) Word: Jawaban soal 

3) Clue: Bantuan untuk mempermudah pemahaman soal. 

4) Alternatif Correct Answers: Alternatif jawaban soal yang lain 

5) Klik ok. 

Bagian tersebut akan ditandai dengan warna merah dan bergaris bawah. 
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Hasilnya sebagai berikut: 

 

 
 

 

a. Menghapus isian 

Klik pada bagian yang telah diberi Gap (berwarna merah dan bergaris bawah), 

kemudian klik pada tombol Delete Gap  

b. Memperbaiki Isian 

Klik pada bagian yang telah diberi Gap (berwarna merah dan bergaris bawah), 

kemudian klik tombol Show Words 

 

c. Membersihkan Isian 

Klik tombol Clear Gap 

d. Memberikan Isian secara otomatis 

Hot Potatoes memiliki kemampuan memberikan Gap secara otomatis setiap 

berapa kata. Syaratnya pada soal harus kosong atau tidak terisi dengan Gap. 

Kemudian klik pada tombol Auto Gaps. Selanjutnya, tinggal mengisi kotak 

dialog dengan angka yang diinginkan, maka setiap kelipatan angka tersebut 

akan dibersihkan secara otomatis. 

 

12. Melihat Hasil dalam Format Microsoft Word 

Jika tes sudah selesai disusun, untuk memindahkan menjadi bentuk 

Microsoft word, lakukan langkah berikut: 

1) klik file, lalu export for printing 

2) buka program Microsoft word lalu tekan edit lalu paste 

3) secara otomatis akan muncul tes pada bagian atas dan jawaban berbentuk 

teks pada bagian bawah 

Berikut contoh tampilan. 
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13. Melihat Hasil dalam Format Web 

1) Klik pada File > Create web Page > Standar Format (F6) 

2) Simpan terlebih dahulu data yang telah dibuat, klik save. 

3) Pada tampilan View or upload the exercise klik View the exercise in my 

browser 

Berikut contoh tampilan di browser 

 

 
 

Klik-lah ―view exercise in my browser‖ dan akan keluar tampilan seperti ini. 
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Narasumber menjelaskan tentang langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

yang sebaiknya dilakukan guru dan siswa, sebagai berikut. 

 

No. Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1 menyediakan wacana yang 

dirumpangkan dan tidak 

dirumpangkan 

memperhatikan penjelasan guru 

tentang kalimat bahasa Indonesia 

2 menjelaskan pengertian 

kalimat, jabatan kata atau 

frasa dalam kalimat, serta 

pemakaiannya dalam wacana; 

menyebutkan pengertian kalimat, 

jabatan kata dalam kalimat bahasa 

Indonesia 

3 menjelaskan cara mengisi 

wacana yang dirumpangkan 

yang harus diisi oleh kata 

pada fungsi-fungsi tertentu 

mengisi (menjawab) soal wacana 

yang dirumpangkan 

4 menyediakan wacana lain 

dengan melepaskan bagian-

bagian tertentu tempat kata 
yang harus diisi oleh siswa 

mendengarkan (menyimak) 

penjelasan narasumber tentang cara 

mengisi wacana yang dirumpangkan 

5  mengisi (menjawab) kembali soal 

wacana yang dirumpangkan 

 

Kemudian, narasumber menjelaskan tentang sistem penilaian dalam soal 

wacana rumpang. Penilaian yang digunakan adalah sistem PAN yaitu dengan cara 

mengubah skor mentah yang didapat dari skor siswa dibagi jumlah bobot soal 

dikalikan 100. Masing-masing soal diberi bobot 1. setelah itu, hasil dikonversikan 
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pada panduan interpretasi. Siswa yang telah mendapat skor pembaca independent 

dapat secara langsung dinyatakan lolos KKM. 

 

Skor akhir = jumlah jawaban benar X 100% 

    Jumlah bobot    

 

 Setelah memaparkan sistem penilaian, narasumber memberikan latihan 

wacana rumpang berikut ini untuk dikerjakan peserta. 

 

Latihan 

 

Ondel-ondel atau yang pada zaman dahulu lebih dikenal dengan nama barongan 

merupakan satu seni tradisi khas Jakarta. Ia telah (1)__________ menjadi ikon 

bagi ibukota (2)__________ ini. Di wilayah Kampung (3)__________, Jakarta 

setidaknya ada 5 (4)__________/sanggar ondel-ondel. Yang menarik, 4 

(5)__________ 5 sanggar tersebut merupakan (6)__________ ondel-ondel 

ngamen. Artinya, ondel-ondel (7)__________ sini dimanfaatkan oleh pemiliknya 

(8)__________ sarana mencari uang dengan (9)__________ mengamen di jalan-

jalan di (10)__________.  

Hal tersebut dilakukan misalnya (11)__________ Sanggar Betawi Bintang 

Saroja. (12)__________ yang beralamat di Jalan (13)__________ Ten No. 24 

Komplek Bulog RT 10 Kampung Baru (14)__________ dimotori oleh Bang 

Khamal. (15)__________ Khamal merupakan generasi kedua (16)__________ 

ini. Ia mewarisinya dari (17)__________, Bapak Tarman. Kakek Bang 

(18)__________ juga seorang seniman Betawi (19)__________ terkenal pada 

zamannya yaitu (20)__________ Sarbini. Bapak Sarbini merupakan 

(21)_________ musik topeng lenger (kini (22)__________ Betawi) yang sangat 

populer.  

(23)__________ pengetahuan yang diperoleh dari (24)__________, kini Bang 

Khamal mampu (25)__________ Sanggar Bintang Seroja. Sanggar 

(26)_________ bukan sekadar ngamen ondel-ondel, (27)__________ juga 

menyediakan jasa untuk (28)__________ kromong, palang pintu, tari-tarian, 

(29)__________, dan seni budaya Betawi (30)__________. Bang Khamal sendiri 

telah (31)__________ ondel-ondel semenjak kecil. Sejak (32)_________ berusia 

6 tahun dia (33)__________ ikut mengamen ondel-ondel. Setidaknya, 

(34)_______ kini telah lebih dari 20 tahun ia berkecimpung dalam 

(35)__________ ondel-ondel. Bang Khamal dipercaya (36)__________ menjadi 

pemimpin sanggar sejak (37)__________ tahun 1990-an. 
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Selain Bang (38)__________, empat saudara kandungnya baik (39)__________ 

maupun perempuan memang dekat (40)__________ ngamen ondel-ondel 

semenjak kecil. (41)________ keseharian mereka tidak bisa (42)__________ dari 

ondel-ondel dan kesenian (43)__________. Rumah nenek mereka di 

(44)_________ Baru, sebagai tempat berkumpul, (45)__________ oleh badan 

ondel-ondel yang (46)__________ hingga ke atap rumah. Dinding rumah dihiasi 

dengan kedok ondel yang dimiliki keluarga ini, baik yang mereka beli ataupun 

mereka dapatkan sebagai warisan dari ayah mereka. 

 

Kemudian, panitia pelatihan menginstallkan program Hot Potatoes pada 

laptop para peserta. Kemudian, para peserta dibimbing oleh narasumber dan 

panitia untuk menyusun tes isian wacana rumpang menggunakan aplikasi Hot 

Potatoes.  

 
 

 
 

Peserta menekan menu―view exercise in my browser‖, lalu keluar tampilan seperti 

ini. 
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Demikianlah hingga akhirnya semua peserta dengan bimbingan 

narasumber dan panitia mahasiswa berhasil mencoba setahap demi setahap 

langkah-langkah dalam menyusun tes klos dengan aplikasi Hot Potatoes. 

  

C. Simpulan 

Keterbacaan merupakan ukuran tentang sesuai atau tidaknya suatu bacaan 

bagi pembaca tertentu dilihat dari segi tingkat kesukaran/kemudahan wacananya. 

Keterbacaan ini mempersoalkan tentang tingkat kesulitan atau tingkat kebutuhan 

suatu bahan tertentu bagi perangkat pembaca tertentu. Berdasarkan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan kepada para guru SD melalui 

Pelatihan Pembelajaran Formula Keterbacaan dan Penyusunan Teks Rumpang 

Bagi Guru SD di Utan Kayu, dapat disimpulkan bahwa para guru sebelumnya 

belum pernah mengikuti pelatihan seperti ini dan belum pernah pula memperoleh 

materi atau pengetahuan mengenai formula keterbacaan dan wacana rumpang di 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar sebelum mereka menjadi guru.  

Pada saat diberikan pelatihan, para peserta mengalami kesulitan dalam 

menghitung jumlah kata dalam 100 kata pertama wacana dan jumlah suku kata 

dalam wacana. Terjadi kesalahan berkali-kali sehingga mereka harus mengulangi 

penghitungan sampai tiga kali dan melakukan pengecekan silang dengan sesama 

peserta. Peserta berhasil mengerjakan tiga wacana dengan Grafik Fry dan Grafik 

Raygor. Selain itu, peserta berhasil mengerjakan wacana rumpang sesuai rumus J-

Cloze dan menyimulasikan tahapan-tahapan dalam aplikasi Hot Potatoes.  

Berdasarkan kegiatan pelatihan yang telah dilakukan dan penarikan 

kesimpulan di atas, terlihat betapa pentingnya suatu kesesuaian teks yang 

digunakan oleh sekolah sebagai bahan ajar. Hal ini tentu sangat perlu diperhatikan 

oleh berbagai pihak. Undang-undang dan peraturan mengenai kesesuaian teks 
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bacaan rasanya perlu diperbaiki oleh pemerintah agar semua teks yang terdapat 

dalam buku panduan dapat sesuai dengan sasaran siswa. Pihak sekolah dan guru 

juga hendaknya melihat dengan teliti serta menyeleksi dengan benar buku yang 

akan akan digunakan sebagai bahan ajar di kelas.  

Evaluasi sebagai bagian dari proses pembelajaran, menjadi suatu hal yang 

sangat penting. Oleh sebab itu, para guru pun sebaiknya dibekali kemampuan 

membuat soal/evaluasi dengan beragam variasinya demi ketercapaian tujuan 

pembelajaran dan membuat proses pembelajaran menjadi menarik dan 

menyenangkan siswa. Aplikasi Hot Potatoes yang di dalamnya terdapat J-Cloze 

menjadi salah satu alternatif variasi pemberian evaluasi pembelajaran dalam 

menjadikan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan siswa.  
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Abstrak. Strategi pembelajaranblended learning di era industri 4.0 memerlukan 

Learning Manajemen Sistem (LMS) yang stabil dan mudah diakses oleh dosen dan 

mahasiswa di kelas. Para dosen mencari LMS mana yang cocok dipraktekan di 

kelas mereka, salah satu yang bebas biaya dan memenuhi kriteria adalah Google 

Classroom.Google Classroom mendapatkan popularitas dalam rentang waktu 

singkat karena kemudahan untuk mengakses melalui komputer dan 

smartphone.Artikel ini mengungkapkan pengalaman menerapkan blended learning 

pada mahasiswa Bahasa Indonesia for translator dengan menggunakan Google 

Classroom, dan mengungkapkan potensi penggunaannya di studi bahasa Indonesia 

for translator.Dosen melampirkan materi pembelajaran pada kelas virtual dan 

memberikan latihan secara langsung di kelas melalui Google Classroom.Tujuan 

dari penggunaan Google Classroom untuk mengetahui keefektifan pada analisis 

pemakaian ejaan yang disempurnakan sesuai PUEBI (Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia) di berbagai pengumuman atau peringatan di ruang publik.Proses 

pembelajaran menggunakan Google Classroom memastikan kesatuan pembelajaran 

di dalam kelas untuk menunjukkan interaksi yang efektif dari pelajaran yang 

dipelajari secara real time. Alat ini dapat membantu memantau pelatihan belajar 

mahasiswa baik di kelas maupun diluarnya. 

 

Keywords: google classroom, blended learning, bahasa Indonesia, PUEBI, 

penerjemahan 

 

A. Pendahuluan 

 Dalam memperoleh pengetahuan secara maksimal dan mengembangkan 

keterampilan yang diinginkan dosen dan mahasiswa dengan efektif, maka perlu 

digunakan berbagai metodependekatan dan strategi pembelajaran.Praktek yang 

efektif ini disebut blended learning. Perkembangan teknologi dan internet 

mendukung blended learning untuk mengembangkan pembelajaran di kelas 

dengan kegiatan e-learning yang dapat dilakukan mahasiswa secara mandiri. 

Menurut Brodersen dan Melluzo (2018:2) ―Program pembelajaran blended 

mailto:baity@unj.ac.id
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learningdapat menawarkan opsi pembelajaran yang berbeda. Program bisa 

sepenuhnyaonline, artinya konten dan instruksi disampaikan melalui internet, atau 

dicampur, artinyaprogram menggunakan instruksi online dan tatap muka 

tradisional.‖ Internetmemudahkan praktek blended learning karena memberikan 

berbagai platform blended learningdosen dan mahasiswa untuk memilih dan 

memanfaatkan jejaring social atau fasilitas google lain. Media social, Blogs, wiki, 

edmodo,anLearning Management Systems (LMS) adalah platform umum untuk 

blended learning karena bersifat online membuat mereka dapat diakses oleh siapa 

saja, di mana saja, dan kapan saja.  

 Menurut Luckerson (2015:4) ―Google Classroom adalah platform blended 

learning yang telah muncul pada tahun 2014 dan mulai dikenal pada tahun 2017 

sejak Google mengubah kebijakannya dari penggunaan institusional menjadi 

penggunaan individu‖. Selanjutnya, menurut Heijink (2017:1) ―kebijakan baru ini 

memungkinkan siapa pun untuk membuat ruang kelas virtual menggunakan 

Google Classroom untuk tujuan pendidikan.‖Google Classroom adalah 

serangkaian produk Google yang terintegrasi dengan gmail, drive, dan 

kalender.Fasilitas yang disediakan Google Classroom memberi kemudahan pada 

pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.Keistimewaan dari Google 

Classroom adalah tersedianya ‗ruang‘ untuk melakukan pembelajaran dimana pun 

dan kapan pun. Para siswa atau mahasiswa dapat melakukan pembelajaran dengan 

mengakses Google Classroom secara daring 

Sejak diluncurkan pada 2014,Google Classroom telah memperoleh 

penerimaan luas dalam pendidikan karena kapasitasnya yang gratis, mudah 

digunakan, dan tidak terbatas.Lebih lanjut menurut Keleer (2014:2), ―tidak seperti 

LMS atau CMS, Google Classroom adalah sistem manajemen Google Drive yang 

mendukung lingkungan belajar blended learning untuk menetapkan dan 

mengumpulkan pekerjaan digitaldengan mengintegrasikan produk Google 

lainnya; Google Documents, Google Drive, YouTube, Google Forms, Google 

Calendar; dalam satu tempat.‖Efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran 

diutamakan dalam penggunaan Google Classroom.Dan Google Classroom sebagai 

suatu Learning Management System dapat digunakan untuk menyediakan bahan 

ajar, tes dan kuis yang terintegrasi penilaian, serta diskusi melalui kolom 

forum.Google Classroom dirancang untuk membantu pengajar membuat dan 

mengumpulkan tugas tanpa menggunakan kertas serta membuat folder untuk 

setiap tugas para siswa dan mahasiswa agar semua teratur.Integrasi ini 

memungkinkan dosen dan mahasiswa untuk mengirim dan berbagi dokumen 

tugas atau file multimedia, untuk melakukan proyek kolaboratif, berdiskusi 

online, dan untuk memiliki penilaian online. 
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Proses pembelajaran blended learning dengan menggunakan Google 

Classroom ini telah diterapkan pada mata kuliah Bahasa Indonesia for Translator. 

Mata kuliah ini diberikan sebagai alat untuk menganalisis teks berbahasa 

Indonesia baik yang berupa terjemahan maupun yang bukan terjemahan. Kegiatan 

pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah analisis, diskusi, dan presentasi 

dengan berpedoman kepada Teori Penerjemahan dan Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia. Dengan demikian, mahasiswa mampu berbahasa Indonesia 

secara tulisan dengan tepat dan benar. 

Lalu, bagaimanakah Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu? Menurut 

Matanggui dan Arifin,―Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa 

Indonesia yang digunakan sesuai dengan norman kemasyarakatan yang berlaku 

dan sesuai pula dengan kaidah bahasa Indonesia yang sudah disepakati.‖ 

(2014:14). Selanjutnya, Matanggui dan Arifin (2014:19) dalam upaya peningkatan 

ketrampilan berbahasa menyatakan bahwa 

 

…pemakaian bahasa yang sesuai dengan kaidah, di pihak lain masyarakat 

masih terbiasa bebahasa dengan mengabaikan kaidah…untuk mengatasi 

keselahan itu dengan segera, para pemakai bahasa harus berupaya 

meningkatkan ketrampilannya dalam memeragakan bahasa Indonesia yang 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Anjuran ini mudah diucapkan, tetapi 

sukar dilaksanankan karena hal itu semua memerlukan kesadaran dan 

kemauan para pemakai bahasa Indonesia untuk memperbaiki diri jika ia 

membuat kesalahan. 

 

Dengan menggunakan Google Classroom dengan pendekatan blended learning, 

mahasiswa diharapkan mampu mengamati, mengaplikasikan, menganalisis, 

mengevaluasi, dan menghasilkan suatu produk suntingan yang sesuai dengan 

kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan pada PUEBI. 

 

B. Isi dan Pembahasan 

Pada kelas Bahasa Indonesia for Translator, mahasiswa diperkenalkan 

dengan tampilan Google Classroom dan memasukan kode kelas untuk dapat 

bergabung dengan kelas Bahasa Indonesia for Translator.Tampilan untuk log 

inpada Google ClassroomBahasa Indonesia for Translatorsebagai berikut. 
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Fitur pada Google Classroom antara lain forum, tugas kelas, anggota, dan 

nilai. Mahasiswa dapat melakukan absensi pada fitur ―anggota‖, dan dosen dapat 

melihat jumlah mahasiswa yang ikut pada kelas Bahasa Indonesia for translator. 

Selanjutnya fitur ―forum‖, pada forum mahasiswa dapat berdiskusi interaktif 

dengan dosen dan mahasiswa lain. Pengumuman atau hasil pembelajaran 

ditampilkan pada fitur ―forum‖ sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitur ―tugas kelas‖ merupakan fitur untuk memberikan tugas, kuis, dan 

melampirkan bahan ajar yang bisa dilihat oleh mahasiswa yang tergabung dalam 

kelas ini.Mahasiswa tidak lagi mencetak bahan perkuliahan karena setiap saat bisa 

dilihat pada Google Classroom. Di kelas, dosen mengajar menggunakan materi 

yang sudah dilampirkan pada Google Classroom, sehingga mahasiswa terlebih 

dahulu bisa membaca materi dan kemudian di kelas dapat langsung bertanya 
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kepada dosen mengenai materi tersebut. Kemudian, fitur ―nilai‖, fitur ini 

memfasilitasi dosen untuk langsung memberikan nilai atas tugas yang sudah 

dikerjakan mahasiswa. Dosen dapat memberikan saran atas hasil kerja mahasiswa 

melui Google Classroom. Dengan demikian, mahasiswa dan dosen secara efisien 

dapat mengatur hal-hal yang berkaitan perkuliahan. 

Pada mata kuliah Bahasa Indonesia for translator, mahasiswa mendapatkan 

fasilitas untuk dapat menganalisis kesalahan pada teks bahasa Indonesia dan 

terjemahannya sesuai kaidah pada Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan 

yang ada pada PUEBI. Setelah dosen melampirkan PUEBI pada forum, presentasi 

dilakukan untuk membuat mahasiswa lebih memahami materi kesalahan umum 

ejaan yang terdapat pada pemakaian bahasa. Dosen memberikan latihan di kelas 

untuk mencari kesalahan umum ejaan pada peringatan, pengumuman, dan kata-

kata muatiara yang terdapat di ruang publik. Para mahasiswa memanfaatkan 

smartphone mereka untuk mencari dan melampirkan gambar yang memiliki 

kesalahaan ejaan. Selanjutnya, kesalahan umum ejaan yang terdapat pada berbagai 

pemakaian bahasa dianalisis dan diperbaiki. Matanggui dan Arifin (2014:21) 

menyatakan bahwa  

 Yang dibicarakan di dalam kesalahan ejaan adalah 

1) kesalahan pemakaian huruf, terutama huruf kapital; 

2) kesalahan penulisan kata (penulisan kata depan di dan ke, penulisan partikel 

pun, penulisan gabungan kata yang mendapat awalan, akhiran, atau awalan-

akhiran sekaligus); 

3) kesalahan penulisan unsur serapan; 

4) kesalahan pemakaian tanda baca, terutama tanda koma, titik koma, dan titik 

dua, misalnya pemakaian tanda baca di dalam perincian yang disusun ke 

bawah.  

 

Perbaikan atas kesalahan itu harus berdasarkan kaidah Ejaan Bahasa 

Indonesia yang deisempurnakan seperti pada PUEBI. Dengan demikian, 

pemahaman yang benar dan bai katas kaidah penulisan berdasarkan ejaan tersebut 

sangat penting dan diperlukan.Berikut ini adalah hasil latihan yang diberikan 

melalui forum Google Classroom. Setelah presentasi, dosen memberikan latihan 

untuk mencari peringatan, pengumuman, atau kata-kata mutiara di berbagai ruang 

publik yang tidak sesuai kaidah Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan. 

Mahasiswa diminta untuk menganalisis dan memperbaikinya kemudian 

mengumpulkan pada forum Google Classroom, sehingga mahasiswa lain dapat 

melihat hasil tugas teman mereka. Dosen langsung membahas dan mendiskusikan 

hasil latihan ini. Berikut adalah hasil kesalahan, analisis, dan perbaikan yang 
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dilakukan mahasiswa pada kelas Bahasa Indonesia for Translator terhadap 

peringatan, pengumuman, dan kata-kata mutiara. 

 Pada tampilan forum Google Classroom (lihat gambar 1). Papan 

peringatan tersebut menunjukkan kesalahan penulisan kata depan yang tidak 

sesuai dengan kaidah pada PUEBI. Padahal, kata depan harus dituliskan terpisah 

dari kata benda yang mengikutinya. Matanggui dan Arifin (2014:21) menyatakan 

―kata benda lokatif yang mengikuti kata depan harus dipisah, seperti di antara, ke 

atas, dari bawah, dari dalam, ke sana, dari sini.‖  

 

 

Kesalahan penerjemahan ditemukan pada peringatan tersebut, kata 

―perhatian‖ seharusnya diterjemahkan menjadi ―caution‖ bukan ―notice‖ karena 

memiliki arti yang tidak sepadan dan kata ―swim‖ seharusnya diterjemahkan 

menjadi ―berenang‖ bukan mandi.  

Kesalahan penulisan kata depan ditemukan pada instruksi di pesawat. Kata 

depan ―dibawah‖ seharusnya ditulis terpisah karena diikuti oleh kata benda 

lokatif, sehingga penulisan yang sesuai kaidah pada PUEBI adalah ―di bawah‖. 

Dosen memberikan sample ini dengan menemukan kesalah, menganalisis 

kesalahan pada bagian kata depan dan memberikan hasil perbaikannya seperti 

yang tercantum pada Google Classroom (lihat gambar 2a).  
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Mahasiswa menemukan kesalahan dalam penulisan unsur serapan pada 

‗peringatan‘ (lihat gambar 3). Menurut grasindo (2016:79) ―…bahasa Indonesia 

menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah, maupun bahasa 

asing seperti bahasa Sansekerta, Arab, Portugis, Cina, dan Belanda.‖ Unsur 

penyerapan ini pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah sehingga 

bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalahnya, salah 

satunya adalah pada unsur serapan bahasa Arab berikut ini. 

 

 

Kata serapan dari bahasa Arab, ―shalat‖ dalam kaidah Ejaan Bahasa 

Indonesia Yang Disempurnakan menjadi ―salat‖ tanpa pengucapan yang sesuai 

bahasa Arab, yaitu ―sh‖ dihilangkan. Kemudian, kata ―Jum‘at‖ yang benar adalah 

―Jumat‖ karena disesuaikan dengan kaidah penyerapannya bukan dari 

pengucapannya. Penulisan yang benar tanpa tanda baca (‗) apostrophe. 

Selanjutnya, kata ―jama‘ah‖ tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI). Kata ―jemaah‖ di dalam KBBI artinya kumpulan orang beribadah, 
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sehingga kata ―jama‘ah‖ tidak benar. Unsur serapan yang sesuai kaidah bahasa 

Indonesia yang baik dan benar menjadi ―Jemaah‖.  

Kesalahan umum dalam pemakaian huruf adalah kesalahan pemakaian 

tanda baca. Menurut Grasindo (2016: 60) ―…kesalahan penulisan terjadi karena 

pemakai bahasa tidak tahu kaidah penulisan tanda baca dengan benar, padahal 

menurut kaidah Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan, tanda koma 

dipakai di antara nama orang dan singkatan felar akademis yang mengikutinya.‖ 

Kesalahan ditemukan pada pengumuman (lihat gambar 4 dan 4a). 

 

Penulisan gelar yang sesuai kaidah pada PUEBI adalah Dr. Tantri Yanuar 

R.S, S.E., S.M. Pada pengumuman, tidak adanya tanda baca titik (.) dan koma (,) 

pada singkatan nama dan pada gelar Sarjana meyebabkan pengumuman ini perlu 

dianalisis dan diperbaiki kesalahannya.  

Selanjutnya, pada tampilan forum Google Classroom, seorang mahasiswa 

memberikan sample untuk kesalahan penerjemahan pada gambar di bawah ini, 

mahasiswa tersebut menganalisis dan memperbaikinya pada real time di dalam 

kelas (face-to-face)  
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Pada gambar tersebut terdapat shift in translation yang tidak tepat. Menurt 

Catford (1965:73) ―shifts in translation‖ atau pergeseran dalamterjemahan artinya 

berpindah atau bergeser dari korespondensi resmi(formalcorrespondence) dalam 

proses pemindahan teks dari bahasa sumber ke bahasasasaran untuk menciptakan 

hasil yang berterima dan sepadan. Di sisi lain, 

Newmark(1988:26&85)menggunakan istilah ―transposisi‖ untuk mencapai level 

―naturalness‖ untuk menghasilkan terjemahan yang dapat berterima. Kalimat 

―tiada hari tanpa belajar‖ yang diterjemahkan menjadi ―no learning no day‖ ini 

mungkin setara karena penerjemahan yang dilakukan secara literal. Akan tetapi, 

penerjemahannya tidak dapat berterima. Hasil penerjemahannya yang sepadan dan 

berterima adalah ―No days without learning.‖ Dan untuk kalimat ―aku malu 

datang terlambat‖ diterjemahkan menjadi ―I am ashamed comes is overdue‖ 

merupakan kesalahan penerjemahakan karena terlambat bukan diterjemahkan 

menjadi ―overdue‖. Arti kata ―overdue‖ adalah melewati batas seperti pada 

pengumpulan tugas yang melewati batas waktu atau jadwal. Kemudian untuk 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris perlu untuk menggunakan struktur kata 

dalam hal waktu. Kalimat ―aku malu datang terlambat‖ merupakan bentuk 

pengandaian, sehingga penerjemahan yang sesuai menjadi ―I will be ashamed if I 

come late‖ dengan menggunakan future tense. 

Pada gambar terdapat kesalah penerjemahan dan penulisan dari bahasa 

Indonesia ke bahasa Inggris. Peringatan ―Jauhi Narkoba: diterjemahkan menjadi 

―Hide Drug‖. Catford menyatakan bahwakorespondensiformal merujuk pada 

kesamaan kategori linguistik dari dalam dua bahasa yang berbeda(unit, kelas, 

struktur, elemen struktur.), bisa saling bertukar tempat pada ―posisi yangsama‖ 

(Cartford, 1965: 27). Dalam hal ini tidak ada pertukaran tempat untuk 

penerjemahan ―jauhi‖ menjadi ―hide‖. ―Hide‖ memiliki arti ―sembunyi‖ 

sementara untuk ―jauhi‖ sebaiknya diterjemahkan menjadi ―stay away‖. Kata 
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―drug‖ seharusnya menjadi ―drug‖ dalam bentu plural atau jamak karena 

NARKOBA meliputi berbagai jenis. Dengan demikian, kata ―jauhi narkoba!‖ 

dapat diterjemahkan dengan sepadan dan berterima menjadi ―stay away from 

drugs!‖ 

Selanjutnya, kesalahan penulisan kata terdapat pada kata ―alattulis‖. Pada 

kaidah ejaan yang baik dan benar, ―alattulis‖ menjadi ―alat tulis‖. Perbedaan ada 

pada spasi atau jarak antara ―alat‖ dan ―tulis‖. ―alat tulis‖ diterjemahkan menjadi 

―sistationery‖ tentu kesalahan penulisan yang tidak baik dan benar. Kata ―alat 

tulis‖ seharusnya diterjemahkan menjadi ―stationary‖. Dengan menggunakan 

Google Classroom, materi menganalisis kesalahan pemakainan ejaan dapat 

langsung didiskusikan di kelas dan diperbaiki bersama. Hal ini ditunjukkan 

melalui forum pada gambar 6 komentar dosen ―tolong perbaiki hasil terjemahan.‖ 

Diskusi interaktif terjadi pada forum Google Classroom mata kuliah ini. 

 

 

C. Simpulan 

Google Classroom merupakan LSM yang dapat digunakan untuk blended 

learning. Fitur yang ditawarkan Google Classroomsama baiknya dengan LSM 

lain, sehingga diperlukan ekspolorasi lebih lanjut untuk mengetahui manfaat dan 

kelemahannya di dalam kelas.Kegiatan menganalisis kesalahan penggunaan 

bahasa Indonesia dalam penerjemahan yangsemakin berkembang dengan berbagai 

sudut pandangkeilmuan sangat menarik untuk diteliti. Studi ini memperkaya 

eksplorasi menggunakan Google Classroom dalam kelas Bahasa Indonesia for 

translatorsecara real timedan efektivitasnya untuk membantu dosen dan 
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mahasiswa dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan blended 

learning.  
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Abstrak. Kesulitan dalam mempelajari penerjemahan salah satunya dapat diatasi 

dengan mempelajari teori-teori penerjemahan. Wawasan dalam teori penerjemahan 

akan sampai pada pemikiran bahwa teori –teori penerjemahan ditemukan oleh para 

ahli dan disajikan sebagai kerangka dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam 

penerjemahan, agar tetap konsisten dengan tujuan penerjemahannya. Unit 

penerjemahan lahir dari pandangan sulitnya penerjemah melakukan upaya untuk 

menerjemahkan sesuatu tanpa adanya pedoman. Unit penerjemahan merupakan 

unit utama yang berupa teks itu sendiri. Tanpa kelengkapan dalam teks, sebuah 

penerjemahan yang layak akan sulit untuk dihasilkan penerjemah. Pada umumnya, 

seorang penerjemah ada yang melakukan penerjemahan berdasarkan acuan suatu 

kalimat menuju ke kalimat lainnya. Atas dasar hal tersebut, unit penerjemahan 

terbaik berkisar pada kalimat. Melalui kalimat dapat diperhatikan hal apa yang 

harus diterjemahkan. 

 

Kata kunci: unit, pergeseran, penerjemahan 

 

A. Pendahuluan  

Kesulitan dalam mempelajari penerjemahan salah satunya dapat diatasi 

dengan mempelajari teori-teori penerjemahan. Wawasan dalam teori 

penerjemahan akan sampai pada pemikiran bahwa teori –teori penerjemahan 

ditemukan oleh para ahli dan disajikan sebagai kerangka dalam menyelesaikan 

masalah-masalah dalam penerjemahan, agar tetap konsisten dengan tujuan 

penerjemahannya. 

Berbagai masalah sering ditemui dalam melakukan kerja penerjemahan. 

Hal ini mengisyaratkan bahwa penerjemahan bukan merupakan suatu perihal yang 

mudah untuk dilakukan, karena di dalam penerjemahan terdapat berbagai hal inti 

yang perlu dipahami, termasuk perihal unit penerjemahan. Sebelum 

menerjemahkan suatu kalimat atau bahkan satu kata diperlukan pemahaman 

mengenai unit penerjemahan. Adanya pemahaman tersebut dapat membantu 

penerjemah menghasilkan suatu wujud akhir dari penerjemahan yang berkualitas 

baik. Unit penerjemahan dapat mengacu pada apa yang ingin diterjemahkan 

misalnya pada unit kata. Contohnya, jika unit yang ada dari bahasa sumber (BS) 

mailto:poppyrahayu.sabri@gmail.com1
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berupa kata, seyogyanya bentuk yang diterjemahkan dalam bahasa target (BT) 

juga berupa kata, walaupun tidak selalu mutlak seperti itu. 

 Dalam penerjemahan dimungkinkan tidak selalu ditemukan padanan 

(misal: padanan kata) yang sama-sama berupa satu kata dalam bahasa sasaran. 

Contohnya, kata dalam bahasa Inggris (BS), yakni ―stallion‖, apabila 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (BT) akan menjadi dua kata, yakni 

―kuda jantan.‖ Oleh sebab itu, dalam proses penerjemahan dapat terjadi 

pergeseran pada level kata atau tataran kata (contoh: ―stallion‖ yang merupakan 

kata bergeser menjadi frasa nomina pada kata terjemahan ―kuda jantan‖).  

 Hal tersebut diatas mengisyaratkan bahwa mempelajari penerjemahan 

sangat membutuhkan banyak wawasan dalam berbagai teori, serta contoh-contoh 

kasus dalam penerjemahan dalam berbagai bahasa yang memiliki gejala 

kesamaan. Artikel ini merefleksi tahapan-tahapan dalam memasuki wawasan 

penerjemahan, diantaranya perihal unit penerjemahan dan pergeseran 

penerjemahan yang akan difokuskan pada pengertian unit analisis, pendekatan 

sistematik untuk unit penerjemahan, unit leksikologis, jenis-jenis unit 

penerjemahan, unit penerjemahan sebagai suatu pendahuluan analisis, 

penerjemahan pada berbagai level, dan pergeseran dalam penerjemahan. 

 

B. Isi Dan Pembahasan 

1. Unit Penerjemahan  

a. Pengertian Unit Penerjemahan 

 Unit penerjemahan mengandung beberapa pengertian dari beberapa ahli. 

Menurut Vinay dan Darbelnet (1995:21), unit penerjemahan bukanlah masing-

masing kata sebagai penanda individu, melainkan merupakan segmen terkecil dari 

ucapan atau pernyataan yang tanda-tandanya berkaitan sedemikian rupa sehingga 

tanda-tanda tersebut tidak harus diterjemahkan secara individu. Adapun tanda-

tanda ini dianggap tidak perlu diterjemahkan secara tersendiri atau masing-masing 

karena penerjemah dalam penerjemahan akan lebih memfokuskan perhatiannya 

pada medan makna (semantic field) dibandingkan ciri formal dari kata-kata yang 

akan dihadapi oleh penerjemah. 

 Pemikiran Vinay dan Darbelnet terkait unit penerjemahan dikomentari 

oleh Hatim dan Munday (2004:18), dengan menyatakan bahwa Vinay dan 

Darbelnet menyamakan begitu saja istilah unit penerjemahan dengan unit 

pemikiran (unit of thought) dan unit leksikologis (lexicological unit). Adapun tiga 

konsep ini (unit penerjemahan, unit pemikiran, unit leksikologis) digunakan untuk 

menyampaikan pemikiran, tetapi dengan penekanan yang berlainan karena 

diamati dari sudut pandang yang berbeda pula. 
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 Bagi Hatim dan Munday (2004:136) sendiri, unit penerjemahan lahir dari 

pandangan sulitnya penerjemah melakukan upaya untuk menerjemahkan sesuatu 

tanpa adanya pedoman. Unit penerjemahan merupakan unit utama yang berupa 

teks itu sendiri. Tanpa kelengkapan dalam teks, sebuah penerjemahan yang layak 

akan sulit untuk dihasilkan penerjemah. Adapun panjang teks juga merupakan hal 

penting yang harus diperhatikan dalam unit penerjemahan. 

 Pada umumnya, seorang penerjemah ada yang melakukan penerjemahan 

berdasarkan acuan suatu kalimat menuju ke kalimat lainnya. Atas dasar hal 

tersebut, Newmark (1988:30) menyatakan bahwa unit penerjemahan terbaik 

berkisar pada kalimat. Melalui kalimat dapat diperhatikan hal apa yang harus 

diterjemahkan. Pernyataan Newmark ini dapat diperkuat oleh pernyataan Bell 

(1991:29), yang menyatakan bahwa unit penerjemahan dapat berkaitan dengan 

kalimat, baik secara utuh, maupun yang baru berupa klausa. Adapun perhatian 

pada klausa dalam sebuah kalimat dapat membantu penerjemah dalam 

membentuk penerjemahan yang baik. Perihal kalimat sebagai unit penerjemahan 

terbaik juga dinyatakan oleh Manfredi. Menurut Manfredi (2008:55), kalimat 

merupakan unit penerjemahan yang paling penting, seperti panjang kalimat 

memainkan peranan penting sebagai bagian unit penerjemahan. Pada intinya, 

pemahaman mengenai unit penerjemahan ini diperlukan seorang penerjemah pada 

khususnya untuk menentukan arah penerjemahan. 

 

b. Pendekatan Sistematik untuk Unit Penerjemahan 

 Hatim dan Munday (2004:17-18) memaparkan tiga hal terkait pendekatan 

sistematik untuk unit penerjemahan. Pemakalah dalam hal ini berupaya untuk 

mengintisarikan pendekatan sistematik untuk unit penerjemahan seperti berikut 

ini. 

1) Pendekatan sistematik untuk unit penerjemahan mengacu pada linguistik, 

yakni pada ranah pengodifikasian atau penyusunan kembali teks sumber 

dalam unit penerjemahan. 

2) Pendekatan sistematik untuk unit penerjemahan mengacu pada elemen yang 

digunakan oleh penerjemah ketika sedang berupaya menerjemahkan bahasa 

sumber (BS) ke dalam bahasa target (BT). Adapun elemen tersebut dapat 

berupa kata secara individual, gabungan kata atau frasa, klausa, kalimat, 

hingga keseluruhan teks. 

3) Pendekatan sistematik untuk unit penerjemahan juga mengacu pada lambang 

linguistik, seperti yang dikemukan Ferdinand de Saussure, yang terdiri atas 

lambang bahasa yang berwujud bunyi serta konsep. Selanjutnya, konsep 

tersebut akan dihubungkan dengan wujud benda yang terdapat dalam dunia 

nyata. 
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 Berkaitan dengan pendekatan sistematik untuk unit penerjemahan, seperti 

telah dijelaskan sebelumnya oleh Hatim, bahwa unit penerjemahan itu berupa 

teks. Adapun terkait perihal teks, terdapat integrated approach atau pendekatan 

integrasi, yang dijelaskan oleh Snell-Hornby. Dalam hal ini, Snell-Hornby 

(1995:31) menjelaskan bahwa pendekatan integrasi untuk unit penerjemahan 

mengacu pada proses penerjemahan pada teks, yang meliputi pemahaman teks 

dalam bahasa sumber, pemfokusan pada bahasa sasaran, dan fungsi komunikasi 

pada teks itu sendiri. Melalui pemahaman tentang pendekatan sistematik untuk 

unit penerjemahan, seorang penerjemah akan mampu melakukan penerjemahan 

pada jenis teks yang berbeda-beda. 

 

c. Unit Leksikologis 

 Di dalam unit leksikologis termuat elemen leksikal (kosakata) yang 

digabungkan bersama untuk membentuk suatu kesatuan unit pemikiran (Vinay 

dan Darbelnet, 1995:21). Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui kemungkinan 

adanya beberapa pandangan dalam unit yang sama. Kesamaan kosakata dengan 

arti yang berbeda dapat dipandang cara penerjemahannya sesuai keperluan 

penggunaan kata tersebut, dan bergantung pada makna yang dimaksudkan dalam 

bahasa sumber. Sebagai contoh, kata ―makan‖ dalam bahasa Indonesia dapat 

dimaknai menjadi beberapa makna. Kata ―makan‖ dapat dimaknai sebagai 

―memasukkan makanan pokok ke dalam mulut serta mengunyah dan 

menelannya‖, ―menghabiskan,‖ dan juga ―memerlukan‖. 

 Di samping dijelaskan oleh Vinay dan Darbelnet, unit leksikologis juga 

dijelaskan oleh Newmark. Adapun menurut Newmark (1988:32), unit leksikologis 

merupakan bagian yang lebih sulit dibandingkan perihal gramatikal dalam 

penerjemahan. Kesulitan dalam leksikon ini meliputi dua hal, yakni 

ketidakpahaman terhadap leksikon itu sendiri, serta kesulitan untuk 

menerjemahkan leksikon. Adapun ketidakpahaman terhadap leksikon dapat 

disebabkan adanya makna-makna yang tidak dikenal penerjemah tentang suatu 

leksikon. Untuk menanganinya, seorang penerjemah seyogyanya rajin memeriksa 

makna-makna leksikon dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran secara 

mendalam. 

 Baker (1992:12) turut menjelaskan unit leksikologis, yakni unit 

leksikologis merupakan bagian dari sistem linguistik yang memiliki nilai spesifik. 

Dalam hal ini, setiap kata memiliki suatu nilai spesifik yang membuat kata itu 

menjadi bermakna. Setiap kata disesuaikan penggunaannya, baik dalam bahasa 

sumber maupun dalam bahasa sasaran. Adapun menurut Cruse (1986) dalam 

Baker (1992:13-15) terdapat empat bagian makna dalam unit leksikologis. 
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Pemakalah berupaya untuk mengintisarikan bagian makna dalam unit leksikologis 

seperti berikut ini. 

 

1) Makna proposisional (propositional meaning) 

Makna proposisional lahir dari hubungan antara suatu kata dengan apa yang 

diacu kata tersebut, serta apakah kata tersebut mengacu pada dunia nyata atau 

dunia imajiner. Dari makna ini, dapat diketahui apakah suatu kata 

diterjemahkan secara tepat. Sebagai contoh, kata ―shirt‖ yang diterjemahkan 

sebagai ―kemeja‖ dalam bahasa Indonesia, memiliki makna dalam bahasa 

sumbernya (bahasa Inggris) sebagai ―a piece of clothing worn on the upper 

part of the body‖ (pakaian yang digunakan pada bagian atas tubuh). Adapun 

kata ―shirt‖ ini tidak akan sesuai apabila digunakan untuk menjadi acuan 

sebagai pakaian yang digunakan pada bagian kaki, seperti ―socks‖ (kaos kaki). 

2) Makna ekspresif (expressive meaning) 

Makna ini tidak mengacu pada benar atau salah penggunaan kata, tetapi 

berkaitan pada perasaan pembicara atau penulis. Sebagai contoh, kata 

―unkind‖ dan ―cruel‖ dalam bahasa Inggris sama-sama dapat diterjemahkan 

dengan mengacu kepada sifat yang tidak baik, akan tetapi kata ―cruel‖ lebih 

menunjukkan ekspresi ketidakbaikan dibandingkan kata ―unkind‖. 

3) Makna persyaratan (presupposed meaning) 

Makna persyaratan ini mengacu pada pembatasan dengan syarat konteks. 

Pembatasan tersebut terdiri atas dua jenis, antara lain: 

a) Pembatasan seleksi, yang berkaitan dengan gaya bahasa. 

b) Pembatasan kolokasi, yang mengacu pada pembatasan semantik dan 

bergantung pada lingkungan. Sebagai contoh, dalam bahasa Inggris, gigi 

(teeth) apabila dihubungkan dengan sikat gigi akan mengacu pada kata 

―brush‖ (menyikat). Dalam bahasa Jerman dan Italia, kata ―teeth‖ tersebut 

mengacu pada kata ―polish‖ (menggosok), sedangkan dalam bahasa Rusia, 

―teeth‖ mengacu pada kata ―clean‖ (membersihkan). 

4) Makna penyebab (evoked meaning) 

Makna ini lahir dari adanya variasi dialek sehingga terjadi perbedaan spesifik 

dalam suatu kelompok penutur. Variasi tersebut dapat mempengaruhi 

penerjemahan. Sebagai contoh, orang Amerika umumnya menggunakan kata 

―lift‖, sedangkan orang Inggris umumnya menggunakan kata ―elevator‖. 

 

d. Jenis-Jenis Unit Penerjemahan 

 Di dalam setiap teks pasti terdapat pesan tertentu sehingga apabila suatu 

teks diterjemahkan, maka penerjemah memerlukan pemahaman mengenai 

berbagai hal, termasuk pemahaman tentang jenis-jenis unit penerjemahan. Vinay 
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dan Darbelnet (1995:22-23) membagi jenis-jenis unit penerjemahan berdasarkan 

penerjemahan dari bahasa Prancis sebagai bahasa sumber ke dalam bahasa Inggris 

sebagai bahasa sasaran. Berikut ini merupakan intisari jenis-jenis unit 

penerjemahan tersebut. 

1) Berdasarkan pesan yang ada dalam teks, jenis unit penerjemahan terdiri atas: 

a) Unit fungsional (functional unit), yang mengacu pada elemen yang 

memiliki fungsi sintaksis yang sama. 

Contoh dalam bahasa Prancis ke dalam bahasa Inggris: 

chez ses parent  with his parents 

Il habite  He lives 

 

Pemakalah berupaya memberikan contoh-contoh lainnya seperti berikut 

ini. 

 

Contoh dalam bahasa Spanyol ke dalam bahasa Indonesia: 

Y tu, Wulan?  Dan kamu, Wulan? 

 

Contoh dalam bahasa Italia ke dalam bahasa Indonesia: 

Poppy non mangio cipolle  Poppy tidak makan bawang. 

 

b) Unit semantik (semantic unit), yang mengacu pada unit tentang makna. 

Contoh: 

prendre place  to sit (atau: to stand) 

avoir lieu  to happen (atau: to take place) 

 

c) Unit dialektik (dialectic unit), yang mengacu pada ekspresi. 

Contoh: 

en effet  really 

 

d) Unit prosodic (prosodic unit), yang mengacu pada unit yang elemennya 

memiliki kemiripan intonasi atau bahkan intonasi yang sama. 

Contoh: 

Je vous crois!  You bet! 

Vous ne m‘apprenez rien!  You‘re telling me! 

 

2) Berdasarkan hubungan di antara unit penerjemahan dengan kata-kata dalam 

sebuah teks, jenis unit penerjemahan terdiri atas: 
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a) Unit sederhana (simple unit), yang mengacu pada pencocokkan satu kata 

ke kata lainnya. Dalam hal itu, satu kata diterjemahkan ke dalam kata 

lainnya tanpa mengubah struktur kalimat. 

Contoh dalam bahasa Prancis ke dalam bahasa Inggris: 

 

Elle recoit trios cents francs  She receives three hundred francs. 

 

Pemakalah berupaya memberikan contoh-contoh lainnya seperti berikut 

ini. 

Contoh dalam bahasa Tagalog ke dalam bahasa Indonesia: 

- Ako sayang anak lalakiko  Aku sayang anak lelakiku. 

 

Contoh dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Indonesia: 

- Ani Poppy  Saya Poppy. 

 

Contoh dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia: 

- I need a pencil  Saya butuh sebuah pensil. 

- Can I help them?  Dapatkah saya membantu mereka? 

 

b) Unit peleburan (diluted unit), yang mengacu pada beberapa kata yang 

diterjemahkan menjadi sebuah gagasan. 

Contoh dalam bahasa Prancis ke dalam bahasa Inggris: 

simple soldat  privat 

tout de suit  immediately 

au fur et a mesure que  as 

 

Pemakalah berupaya memberikan contoh-contoh lainnya seperti berikut 

ini. 

Contoh dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Italia: 

daging panggang domba  abbacchio 

 

Contoh dalam bahasa Spanyol ke dalam bahasa Indonesia: 

el tiro con arco  panahan 

 

Contoh dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris: 

masuk angin  cold 

 

c) Unit fraksi (fractional unit), yang mengacu pada penerjemahan dengan 

elemen kata yang sama atau hampir sama. 
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Contoh dalam bahasa Prancis ke bahasa Inggris: 

récréation  recreation 

brunette  brunette 

recouvrer  recover 

 

Peenulis berupaya memberikan contoh-contoh lainnya seperti berikut ini. 

anak  anak (bahasa Indonesia ke bahasa Tagalog) 

pintu  pintu (bahasa Indonesia ke bahasa Tagalog) 

kamisa  kamis (bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia) 

toyol  tuyul (bahasa Melayu di Malaysia ke bahasa Indonesia) 

balek  balik (bahasa Tagalog ke bahasa Indonesia) 

abi  aba (bahasa Arab ke bahasa Ibrani) 

  

Di samping dijelaskan oleh Vinay dan Darbelnet, Newmark (1988:55-60) 

juga menjelaskan unit penerjemahan. Adapun unit penerjemahan tersebut terdiri 

atas koherensi (coherence), judul (title), tanda baca (punctuation), efek bunyi 

(sound effect), kohesi (cohesion), dan sinonim referensial (referential synonym). 

Berikut ini merupakan enam unit penerjemahan yang diintisarikan oleh pemakalah 

seperti berikut. 

1) Koherensi (coherence) 

Makin koherens suatu teks, maka makin informatif pula apa yang harus 

diterjemahkan oleh penerjemah. 

 

2) Judul (title) 

Adanya judul menunjukkan isi yang harus diterjemahkan. Adapun 

penerjemahan judul dapat serupa penerjemahannya dengan judul aslinya, 

dapat pula melalui perubahan. Sebagai contoh, judul film Prancis berjudul 

―Les Choristes‖ diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi ―The Choir‖; 

judul komik misteri berjudul ―Dark City‖ karya Yoko Matsumoto 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ―Kota Maut‖. 

 

3) Tanda baca (punctuation) 

Tanda baca merupakan salah satu hal penting dalam penerjemahan, karena 

tanda baca menunjukkan ekspresi. 

 

4) Efek bunyi (sound effect) 

Dalam penerjemahan secara lisan, efek bunyi dapat mempengaruhi 

penerjemahan. Oleh sebab itu, penerjemah harus benar-benar menyimak kata 
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yang didengar. Sebagai contoh, kata ―path‖ dan ―pet‖ dalam bahasa Inggris 

seperti memiliki efek bunyi yang serupa. 

 

5) Kohesi (cohesion) 

Pengetahuan tentang kohesi (keterkaitan) diperlukan untuk mengantisipasi 

adanya polisemi, khususnya dalam kata. 

 

6) Sinonim referensial (referential synonym) 

Sinonim referensial ini mengacu pada hipernim (kata umum) dan hiponim 

(kata khusus). 

  

Apabila disandingkan langsung dengan apa yang harus diterjemahkan, 

jenis unit penerjemahan ini terdiri atas kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf 

menurut Newmark (1988:65). Adapun pada unit kalimat, apabila kalimat yang 

akan diterjemahkan terlalu panjang, maka kalimat tersedut dapat dipecah menjadi 

dua kalimat, atau pun lebih, asalkan tidak mengurangi isi yang ingin disampaikan 

pembicara atau penulis. 

 

e. Unit Penerjemahan sebagai Suatu Pendahuluan Analisis 

 Vinay dan Darbelnet dalam Hatim dan Munday (2004:20) menyatakan 

bahwa unit penerjemahan berfungsi sebagai suatu pendahuluan untuk 

menganalisis perubahan pada penerjemahan. Sebagai suatu pendahuluan analisis, 

unit penerjemahan bukan hanya sekadar kumpulan kata, melainkan juga wujud 

bahasa yang akan membentuk kata-kata menjadi kalimat-kalimat bermakna. 

Analisis ini dapat dicontohkan dari penerjemahan bahasa Inggris ke dalam bahasa 

Prancis, berdasarkan penjelaskan Vinay dan Darbelnet dalam Hatim dan Munday 

tersebut. 

 Berdasarkan contoh, dapat dianalisis bahwa ―the larger self-service ticket 

machine‖ diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis pada unit satuan, yakni ―les 

distributeurs de billets‖. Adapun ―self service‖ tidak diterjemahkan atau disebut 

penerjemahan nol). Artikel ―the‖ pada ―the larger self-service touch screen ticket 

machine‖ diterjemahkan ke dalam artikel plural dalam bahasa Prancis, yaitu ―les‖. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui, bahwa penerjemahan dapat pula 

menjadi suatu analisis bermakna. 

 

f. Penerjemahan pada Berbagai Level 

 Sebelum melakukan penerjemahan, seorang penerjemah harus 

memutuskan level atau tingkat atau tataran apa yang ingin diterjemahkan. 

Mengacu pada level dalam penerjemahan, Halliday dalam Hatim dan Munday 
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(2004:22) menyatakan bahwa penerjemahan dapat dilakukan mulai level morfem, 

kata, kelompok kata, klausa, hingga kalimat. Dalam hal ini, Halliday 

memfokuskan penerjemahan pada tingkat klausa sebagai inti isi komunikasi. 

 Berbeda dengan Halliday, Newmark (1988:165) menyatakan bahwa 

kalimat merupakan inti penerjemahan. Newmark menyatakan bahwa pergeseran 

dan penyusunan kembali suatu penerjemahan dapat saja terjadi, tetapi sebuah 

kalimat sebaiknya tidak dipecah, kecuali untuk tujuan yang baik. Menurut 

Newmark juga, Functional Sentence Perspective (Perspektif Kalimat Fungsional) 

harus diperhatikan dalam penerjemahan. Perspektif Kalimat Fungsional setiap 

kalimat mengandung inti informasi dalam komunikasi. 

 Perihal penerjemahan pada berbagai level ini juga dijelaskan oleh Baker. 

Hatim dan Munday (2004:22) menjelaskan bahwa Baker memaparkan 

penerjemahan pada berbagai level dengan penekanan pada equivalence 

(kesepadanan). Penerjemahan tersebut berupa kata, kolokasi dan idiom, tata 

bahasa, struktur tematik dan struktur informasi, kohesi, dan pragmatik. Berikut ini 

merupakan penjelasan lebih lanjut yang diintisarikan pemakalah terkait level 

penerjemahan dari Baker. 

 

1) Penerjemahan pada level kata (word level) 

Untuk melakukan penerjemahan, penerjemah perlu memperhatikan 

makna. Untuk memulai penerjemahan diperlukan pemfokusan pertama kali pada 

kata sebagai unit terkecil dalam bahasa (Baker, 1992:11). Elemen pada kata yang 

diterjemahkan dapat merepresentasikan jumlah kata yang berbeda, serta dapat 

pula merepresentasikan jumlah kata yang sama. Berikut ini merupakan contoh-

contohnya, yakni: 

- ―if it is cheap‖ dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 

Jepang menjadi satu kata, yakni ―yasukattara‖. 

 

- ―Allahu Gadol‖ dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia juga menjadi dua kata (dengan satu kata yang merupakan 

gabungan dari dua kata), yakni ―Allah Mahabesar‖. 

 

2) Penerjemahan pada level kolokasi (collocation level) dan idiom (idiom) 

Kolokasi mengacu pada kombinasi kata yang dianggap lazim bagi penutur 

aslinya (Baker, 1992:47). Jadi, kolokasi ini mengacu pada keberterimaan suatu 

penerjemahan. Sebagai contoh, apabila seorang penutur bahasa Indonesia ingin 

menerjemahkan ―tolong baca dalam hati‖ ke dalam bahasa Inggris, maka 

seyogyanya orang tersebut tidak menerjemahkannya sebagai ―please read in your 

heart‖ dalam bahasa Inggris. Orang tersebut seyogyanya menerjemahkan‖tolong 
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baca dalam hati‖ tersebut dengan mengacu pada kombinasi kata yang dianggap 

lazim bagi penutur bahasa Inggris, yakni diterjemahkan menjadi ―please read 

silently.‖ 

 Baker memberikan contoh kolokasi dalam bahasa Inggris dan Arab, 

melalui kata ―deliver‖ dalam bahasa Inggris yang berkolokasi dengan kata benda, 

dan adapun kata ―deliver‖ ini sepadan dengan kata ―yusallim‖ dalam bahasa Arab 

(Baker, 1992:48-49).  

 ―Yuwallidu imra‘atan‖ secara literal berarti ―deliver a woman‖ atau ―assist 

a woman‖ dalam kelahiran anak. Dalam proses kelahiran anak, bahasa Arab 

berfokus pada wanita (woman), sedangkan bahasa Inggris memfokuskannya pada 

bayi (baby). Adapun dalam bahasa Inggris modern, ―delivering a woman‖ tidak 

berterima. Oleh sebab itu, penerjemah dalam penerjemahan terkait kolokasi 

seyogyanya memperhatikan faktor lingkungan moral dan juga sosial. Contoh 

lainnya juga diberikan oleh Baker (1992:49) yang masih terkait dengan bahasa 

Inggris dan bahasa Arab seperti pada kolokasi ―law and order‖ yang merupakan 

kolokasi umum pada bahasa inggris. Apabila ―law and order‖ ini diterjemahkan 

ke dalam bahasa Arab, maka akan menjadi ―al-qanuun wa al-taqaalid‖ (―law and 

convention‖ atau ―law and tradition‖). Berdasarkan contoh tersebut, dapat 

diketahui kolokasi dalam bahasa Inggris merefleksikan nilai penempatan yang 

tinggi pada perintah, sedangkan kohesi dalam bahasa Arab dari contoh tersebut 

menempatkan respek atau penghormatan yang tinggi terhadap konsep tradisi. 

 Pada kolokasi terdapat idiom. Adapun idiom ini mengacu pada corak yang 

fleksibel dan transparansi makna. Idiom ini pada umumnya tidak dapat dipisahkan 

kata-katanya secara individual (Baker, 1992:63). Sebagai contoh, dalam bahasa 

Indonesia, terdapat idiom ―makan tangan‖. Idiom ini dapat bermakna sebagai 

―mendapat keuntungan besar‖. Dalam bahasa Inggris juga dapat ditemukan 

contoh idiom, seperti ―a piece of cake‖, yang apabila diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia menjadi ―sangat mudah‖. Untuk menerjemahkan idiom-idiom 

tersebut ke dalam bahasa sasaran, diperlukan pemahaman yang tepat. Baker 

(1992:64) menyatakan bahwa kompetensi seseorang dalam menggunakan idiom 

seringkali sulit dicocokkan dalam bahasa sasarannya. Oleh sebab itu, seseorang 

(contoh: penerjemah) harus memiliki pengetahuan luas tentang idiom dalam 

bahasa sumber dan juga dalam bahasa sasaran. 

 

3) Penerjemahan pada level tata bahasa (grammatical level) 

 Perbedaan yang ada dalam tata bahasa pada bahasa sumber dan bahasa 

sasaran dapat menghasilkan beberapa perubahan informasi isi pesan selama proses 

penerjemahan. Hal ini dapat memunculkan isi informasi dalam bahasa sasaran 

yang sebenarnya tidak tercakup dalam bahasa sumber (Baker, 1992:86). 
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Pemunculan isi informasi lain tersebut dapat dikarenakan tidak adanya kosakata 

yang dapat dimunculkan dari suatu bahasa sasaran. 

 Baker (1992:87-89) memaparkan empat perihal terkait tata bahasa yang 

berperan penting dalam penerjemahan, yakni jumlah (number), gender (gender), 

diri (person), dan kala atau waktu (tense). Pemakalah berupaya untuk 

mengintisarikan empat perihal tersebut seperti berikut ini. 

 

a) Jumlah (number) 

Menurut Baker (1992:87), tidak seluruh bahasa memiliki kategori jumlah. 

Pada bahasa Inggris, terdapat pembedaan jumlah melalui singular dan plural, 

contohnya: one student/some students, man/men, child/children. Pada 

beberapa bahasa lainnya, seperti bahasa Cina dan Vietnam, pengekspresian 

jumlah lebih sering disamakan baik singular maupun plural, walaupun tidak 

selalu seperti itu. Sebagai contoh, ―my book‖ dan ―my books‖ apabila 

diterjemahkan ke bahasa Cina akan menjadi ―wo-de-shu‖. 

 

b) Gender (gender) 

Gender merupakan wujud tata bahasa yang mengacu pada kata benda atau pun 

kata ganti, yang mengacu pada perihal maskulin atau pun feminin (Baker, 

1992:90). Dalam penerjemahan, ada yang menggunakan acuan maskulin atau 

pun feminin secara langsung (misal: dengan menambahkan ―male‖ atau 

―female‖), namun ada juga yang memiliki kata tersendiri. Sebagai contoh, 

dalam bahasa Prancis, kata ―chat‖ dapat diterjemahkan sebagai ―male cat‖ 

dalam bahasa Inggris, sementara itu, kata ―chatte‖ dalam bahasa Prancis dapat 

diterjemahkan menjadi ―female cat‖ dalam bahasa Inggris. 

 

c) Diri (person) 

Kategori person dapat bervariasi dalam berbagai bahasa dan mengacu pada 

kata ganti. Pembedaan person ini terbagi atas first person, second person, dan 

third person (Baker, 1992:95). Pada bagian-bagian person tersebut 

dimungkinkan terdapat perbedaan acuan, oleh sebab itu penerjemah 

seyogyanya jeli terhadap perihal person tersebut. Catford dalam Baker 

(1992:95) memberikan contoh terkait person, yakni bahwa ―we‖ dalam bahasa 

Inggris memiliki dua hasil penerjemahan dalam bahasa Indonesia, yakni 

―kami‖ dan ―kita‖, dan penggunaannya disesuaikan dengan siapa yang 

menjadi acuan. 
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d) Kala (tense) 

Di dalam perihal kala terdapat acuan hubungan waktu (Baker, 1992:98). Ada 

bahasa yang memiliki kategori kala yang susunan gramatikalnya formal dan 

jelas, ada pula yang memiliki kala yang susunannya tidak formal dan tidak 

selalu jelas pada kondisi tertentu. Kendati pun tata bahasa terkait kala tersebut 

tidak formal, hal tersebut seyogyanya tidak mengurangi isi informasi. 

 

4) Penerjemahan pada level struktur tematik dan struktur informasi 

Struktur tematik dapat berupa tema dan rema. Tema mengacu pada inti, 

sedangkan rema mengacu pada apa yang pembicara atau penulis ungkapkan 

tentang tema (Baker, 1992:122). Rema dalam hal ini merepresentasikan informasi 

penting yang pembicara atau penulis ingin sampaikan kepada pendengar atau 

pembaca. Berkaitan dengan tema dan rema, Baker memberikan contoh, yakni 

―Ptolemy‘s model provided a reasonably accurate system for predicting the 

positions of heavenly bodies in the sky‖. Adapun tema dalam hal ini adalah 

―Ptolemy‘s model‖. Rema dalam hal ini adalah ―provided a reasonably accurate 

system for predicting the positions of heavenly bodies in the sky‖. 

 Struktur informasi mengacu pada given dan new. Adapun given mengacu 

pada informasi yang telah diketahui pendengar atau pembaca dari pembicara atau 

penulis, sedangkan new mengacu pada informasi yang benar-benar baru (Baker, 

1992:145). Pemahaman tentang given dan new mengacu pada pengetahuan proses 

komunikasi. Penerjemah harus dapat memperhatikan given dan new tersebut 

dengan baik. Berikut ini merupakan contoh terkait given dan new tersebut. 

 

What‘s happening tomorrow? We‘re climbing Ben Nevis. 

 New 
 

What are we doing tomorrow? We‘re climbing Ben Nevis. 

 Given New 
 

What are we climbing tomorrow? We‘re climbing Ben Nevis. 

 Given New 

 

5) Penerjemahan pada level kohesi (cohesion level) 

Kohesi merupakan hubungan leksikal, gramatikal, dan hubungan lainnya 

yang menghubungkan kata dengan ekspresi (Baker, 1992:180). Kohesi ini 

menghasilkan kepaduan dalam teks.  
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6) Penerjemahan pada level pragmatik (pragmatic level) 

Baker (1992:217) menjelaskan bahwa pragmatik mengacu pada 

penggunaan bahasa pada ranah konteks yang digunakan dalam situasi 

komunikatif. Dalam melakukan penerjemahan, untuk memahami pragmatik dalam 

bahasa sasaran, diperlukan pemahaman komunikasi lintas budaya. 

 

2. Pergeseran Penerjemahan 

 Pergeseran penerjemahan terjadi karena adanya kompleksitas dalam proses 

penerjemahan (Hatim dan Munday, 2004:26). Dalam pergeseran penerjemahan 

terjadi pergeseran-pergeseran di antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. 

Adapun pergeseran terjadi untuk menghasilkan terjemahan yang baik. Menurut 

Catford (1978:73-82), pergeseran dalam penerjemahan ini terdiri atas Pergeseran 

Level (Level Shift) dan Pergeseran Kateegori (Category Shift). Berikut ini 

pemakalah mengintisarikan Pergeseran Level dan Pergeseran Kategori tersebut. 

 

a. Pergeseran Level (Level Shift) 

Pergeseran level merupakan pergeseran bertingkat, yang merupakan 

sesuatu yang dinyatakan dengan acuan pada bahasa sumber, kemudian terungkap 

dalam bahasa sasaran. Sebagai contoh, ―Renata swims on every Thursday‖ dalam 

bahasa Inggris akan diterjemahkan menjadi ―Renata berenang pada setiap Kamis‖ 

dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan contoh tersebut, dapat diketahui bahwa 

simple present yang ditandai dengan ―s‖ pada ―swims‖ tidak dijelaskan pada kata 

―berenang‖. 

 

b. Pergeseran Kategori (Category Shift) 

Catford (1978:73) menjelaskan ada empat jenis pergeseran kategori 

penerjemahan, yakni structural shift, class shift, unit shift, dan intra-system shift. 

 

1) Pergeseran struktur (structural shift) 

Pergeseran struktur merupakan pergeseran pada level struktur kata dalam frasa 

atau klausa dalam penerjemahan. Sebagai contoh, ―Paijo‘s Family has a five-

star hotel‖ dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

menjadi ―Keluarga Paijo memiliki hotel berbintang lima‖. Berdasarkan contoh 

tersebut, dapat diketahui bahwa ―a five star‖ (dengan frasa Menerangkan-

Diterangkan) merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina ―hotel‖ pada 

bahasa sumber, lalu bergeser strukturnya pada bahasa sasaran menjadi ―hotel 

berbintang lima‖ (frasa Diterangkan-Menerangkan). 

 

2) Pergeseran kelas (class shift) 
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Pergeseran kelas terjadi ketika jenis kata tertentu pada bahasa sumber 

mengalami pergeseran penerjemahan menjadi kata lainnya dalam bahasa 

sasaran. Pergeseran ini dapat terjadi seperti dari nomina menjadi verba atau 

adjektiva, atau pun sebaliknya. 

a) Pergeseran dari adjektiva ke nomina. 

Contoh: 

 

Bahasa Inggris (BS) Bahasa Indonesia (BT) 

They insisted higher wages. Mereka menuntut kenaikan gaji. 

 

c) Pergeseran dari nomina ke verba 

 

Bahasa Inggris (BS) Bahasa Indonesia (BT) 

They had a very long talk. Mereka berbicara lama sekali. 

3) Pergeseran unit (unit shift) 

Pergeseran unit ini mengacu pada pergeseran kata menjadi frasa, atau frasa 

menjadi klausa, klausa menjadi frasa, frasa menjadi kata, dan sebagainya. 

Contoh: 

 

Bahasa Inggris (BS) Bahasa Indonesia (BT) 

I like that kitty. Saya suka anak kucing itu. 

 

4) Pergeseran intra-sistem (intra-system shift) 

Pergeseran intra-sistem terjadi ketika bahasa sumber dan bahasa sasaran 

berada dalam satu sistem yang hampir sama, namun hasil terjemahan tidak 

menunjukkan hubungan yang terlihat dalam istilah pada bahasa sasaran (Catford, 

1978:80). Sebagai contoh, artikel ‖a‖ dalam bahasa Inggris, dalam ―Putri has a 

broken leg‖, tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ―Putri 

memiliki sebuah kaki yang patah‖, tetapi akan diterjemahkan menjadi ―Putri 

mengalami patah kaki‖, atau ―Kaki Putri patah‖. 

 Penerapan perihal pergeseran penerjemahan ini dimaksudkan agar 

keakuratan diperoleh untuk menghasilkan penerjemahan yang baik. Keakuratan 

ini diperlukan untuk menghindari hasil terjemahan yang kurang baik dan 

hilangnya makna pada penerjemahan. Di samping dinyatakan oleh Catford, 

pergeseran penerjemahan juga dinyatakan oleh Newmark. Adapun Newmark 

(1988:85-86) menyatakan bahwa pergeseran penerjemahan merupakan suatu 

perubahan pada tata bahasa dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Dalam hal ini, 

Newmark membatasi pergeseran penerjemahan dalam hal tata bahasa, dan 
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membagi pergeseran penerjemahan menjadi tiga jenis pergeseran penerjemahan, 

antara lain: 

 

a) Pergeseran dari bentuk tunggal ke jamak 

Contoh: 

 

Bahasa Inggris (BSu) Bahasa Prancis (BSa) 

Furniture des meubles 

 

 

 

b) Pergeseran yang disebabkan dari ketidaktersediaannya struktur dalam 

bahasa sasaran 

Contoh: 

 

Bahasa Inggris(BSu) Bahasa Prancis (BSa) 

The interesting thing is that…. l‘interessant…. 

e‘estque…. 

v‘inieriessanteeche… 

 

c) Pergeseran yang memungkinkan adanya proses penerjemahan literal 

secara gramatikal, namun tidak selaras penggunaannya secara alami 

dalam bahasa sasaran. 

 

 

Bahasa Inggris (BSu) Bahasa Prancis (BSa) 

He will come back soon. Il ne tardera pas a rentrer 

 Apabila diterjemahkan kembali ke 

dalam bahasa Inggris akan menjadi ―He 

will return in a moment‖. 

 

 Vinay dan Darbelnet (1995) memaparkan pergeseran penerjemahan 

dengan membagi pergeseran penerjemahan menjadi tiga jenis, yakni transposisi, 

modulasi, dan adaptasi. Berikut ini merupakan intisari terkait pergeseran 

penerjemahan tersebut. 
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d) Transposisi (transposition) 

Transposisi merupakan bentuk pergeseran kelas kata yang tidak 

mempengaruhi makna pesan keseluruhan, contohnya pergeseran kata kerja 

menjadi kata benda, dan sebaliknya (Vinay dan Darbelnet, 1995:97). 

Contoh: 

 

Bahasa Jepang (BS) Bahasa Indonesia (BT) 

Kono denshi jisho wa koshoushiteimasu Kamus elektronik ini rusak. 

 

e) Modulasi (modulation) 

Vinay dan Darbelnet (1995:51) menjelaskan bahwa modulasi merupakan 

pergeseran penerjemahan yang mengubah sudut pandang. Sebagai contoh, ―I cut 

my finger‖ dalam bahasa Inggris akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

menjadi ―Jari saya teriris‖, bukan ―Saya memotong jari saya‖. 

 

f) Adaptasi (adaptation) 

 Vinay dan Darbelnet (1992:52) menjelaskan bahwa adaptasi digunakan 

dalam proses penerjemahan apabila penerjemah tidak menemukan terjemahan 

dalam bahasa sasaran. Apabila ditemukan terjemahannya pun, terjemahan tersebut 

tidak sesuai dengan budaya dalam negara dengan bahasa sasaran. Sebagai contoh, 

―spaghetti‖ akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ―spaghetti‖ 

juga. 

 Pada masa kini, terjadi pula pergeseran penerjemahan, yakni melalui 

catatan kaki. Cyrus (2006) menyatakan bahwa pergeseran penerjemahan melalui 

catatan kaki ini dilakukan penerjemah ketika menerjemahkan kata-kata sulit yang 

ada dalam sebuah dokumen. Adapun dokumen tersebut berupa dokumen dalam 

bahasa sumber, tetapi memuat sisipan kata-kata asing yang harus diterjemahkan 

ke dalam bahasa sumber. pula. Terjemahan kata-kata asing ditampilkan dalam 

catatan kaki. 

 

C. Simpulan  
Unit penerjemahan lahir dari pandangan sulitnya penerjemah melakukan 

upaya untuk menerjemahkan sesuatu tanpa adanya pedoman. Unit penerjemahan 

merupakan unit utama yang berupa teks itu sendiri. Tanpa kelengkapan dalam 

teks, sebuah penerjemahan yang layak akan sulit untuk dihasilkan penerjemah. 

Pada umumnya, seorang penerjemah ada yang melakukan penerjemahan 

berdasarkan acuan suatu kalimat menuju ke kalimat lainnya. Atas dasar hal 

tersebut, unit penerjemahan terbaik berkisar pada kalimat. Melalui kalimat dapat 

diperhatikan hal apa yang harus diterjemahkan. 
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Abstrak. Tujuan penulisan artikel ini untuk mendeskripsikan pembelajaran 

Apresiasi Drama di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta yang telah mengalami proses 

penyempurnaan dengan perencanaan yang matang sejak tahun 2013-2019 guna 

menjawab tantangan era industri 4,0. Pada tahun 2013-2016, fokus penyempurnaan 

pembelajaran ini pada standar isi dan standar proses. Selanjutnya pada tahun 2017-

2018, fokus penyempurnaan pembelajaran ini pada penyesuaian capaian 

pembelajaran mata kuliah (CPMK) dengan KKNI. Sejak tahun 2019 hingga 

seterusnya, fokus penyempurnaan pembelajaran ini pada (1) pendekatan, strategi, 

dan metode pembelajaran menuju blended learning dan (2) penyediaan bahan ajar 

apresiasi drama menuju blended learning. 

 

Kata kunci: apresiasi drama, blended learning, pendidikan bahasa dan sastra 

Indonesia 

 

A. Pendahuluan 

Pembelajaran Apresiasi Drama di Program Studi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta selalu dikaji 

dalam bingkai akademis baik melalui penelitian mandiri maupun penelitian yang 

mendapatkan hibah guna menjawab tantangan era industri 4,0. Hasil penelitian-

penelitian yang dilakukan secara rutin dan sistematis ini perlu dijabarkan dalam 

tulisan yang dapat memberikan informasi. Tujuan penulisan artikel ini untuk 

mendeskripsikan pembelajaran Apresiasi Drama di Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta 

yang telah mengalami proses penyempurnaan dengan perencanaan yang matang 

sejak tahun 2013-2019 guna menjawab tantangan era industri 4,0. 
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B. Isi Dan Pembahasan  

1. Kilas Balik Upaya Penyempurnaan Pembelajaran Apresiasi Drama di 

Program Studi PBSI Tahun 2013 – 2018 

Pada pertengahan tahun 2013, dilakukan analisis kebutuhan yang 

menghasilkan temuan perlu dilakukan penyempurnaan standar isi dan standar 

proses. Temuan ini ditindak-lanjuti dengan dilakukannya penyempurnaan standar 

isi dan standar proses pembelajaran Apresiasi Drama pada tahun ajaran 2013-

2014 lalu hasil penyempurnaan tersebut diberlakukan mulai tahun ajaran 2014-

2015 (Purwahida, 2016). Pertimbangan penyempurnaan standar isi dan standar 

proses dilandasi penekanan kehususan apresiasi drama bagi mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Program Studi PBSI) yang 

diutamakan dipersiapkan menjadi calon guru maupun peneliti. Landasan 

pertimbangan ini akhirnya dapat terpancar dalam dokumen kurikulum bagian 

RPKPS Apresiasi Drama, sebagai contoh dalam pencantuman CPL Program Studi 

PBSI FBS UNJ yang relevan dengan Mata Kuliah Apresiasi Drama sebagai 

berikut. 

 

Ranah Capaian Pembelajaran Lulusan 

Sikap  a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

mampu menunjukkan sikap religius;  

b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan 

etika;  

c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila;  

d. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 

agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain;  

e. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta 

kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;  

f. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;  

g. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan  
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Pengetahuan a. menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan dan 

kesastraan, keterampilan berbahasa dan bersastra, 

pembelajaran bahasa dan sastra, penelitian bahasa 

dan sastra, serta penelitian pendidikan bahasa dan 

sastra; 

b. menguasai konsep teori pengembangan 

pembelajaran bahasa dan sastra;  

c. menguasai konsep dan metode keilmuan yang 

menaungi substansi bidang kajian 

 

Keterampilan 

umum 

a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, 

sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan 

nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya; 

b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 

terukur; 

c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 

cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun 

deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di 

atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, 

dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 

konteks penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi 

dan data; 

f. mampu mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

 

Keterampilan a. mampu berbahasa dan bersastra Indonesia, secara 
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Khusus lisan dan tulisan dalam konteks keseharian/umum, 

akademis, dan pekerjaan; serta mampu 

menggunakan salah satu bahasa daerah; 

b. mampu mengapresiasi, mengekspresi, mengkreasi 

karya sastra Indonesia secara lisan dan tulis; 

c. mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, 

pendekatan dalam pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia; serta menghasilkan desain pembelajaran 

yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia; 

d. mampu merencanakan dan melakukan kajian 

terhadap implementasi pendidikan bahasa dan sastra 

Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi 

 

 

Pada tahun ajaran 2014-2015 dan 2015-2016, pembelajaran Apresiasi 

Drama dilaksanakan menggunakan standar isi dan standar proses hasil 

penyempurnaan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, setelah dilakukan analisis 

kebutuhan kembali ditemukan kekurangan yaitu materi belum cukup membekali 

calon guru Bahasa (dan Sastra) Indonesia untuk menjadi fasilitator pembelajaran 

apresiasi drama di sekolah (Purwahida, 2017). Solusi untuk mengatasi persoalan 

tersebut yaitu memasukkan materi tahapan-tahapan pembelajaran apresiasi drama 

di sekolah dan teknik menulis naskah drama pada masa perkuliahan semester 107 

tahun ajaran 2016/2017 (Purwahida, 2018). 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi PBSI FBS UNJ 

dalam Mata Kuliah Apresiasi Drama di Semester 107 tahun ajaran 2016/2017 dan 

109 tahun ajaran 2017/2018 sebagai berikut. 

 

Ranah Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Sikap  a. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial 

serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan 

 

Pengetahuan b. menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan 

dan kesastraan, keterampilan berbahasa dan 

bersastra, pembelajaran bahasa dan sastra, 

penelitian bahasa dan sastra, serta penelitian 

pendidikan bahasa dan sastra 

c. menguasai prinsip dan manajemen 
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kewirausahaan bidang bahasa dan sastra 

Indonesia, serta pembelajarannya 

Keterampilan umum d. bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan supervisi dan 

evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya 

 

Keterampilan Khusus e. mengapresiasi, mengekspresi, mengkreasi 

karya sastra Indonesia secara lisan dan tulis 

 

 

Setelah semester 107 berakhir, refleksi pembelajaran Apresiasi Drama 

kembali dilakukan. Adapun hasil dari refleksi tersebut ditemukan kekurangan dari 

strategi pembelajaran berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang 

diterapkan yaitu kompetensi keterampilan khusus (mengapresiasi, mengekspresi, 

dan mengkreasi karya sasatra Indonesia secara lisan dan tulis) belum maksimal 

dicapai setiap mahasiswa. Kelebihan dari strategi pembelajaran berdasarkan RPS 

yang diterapkan yaitu setiap mahasiswa termotivasi untuk bersaing sehat 

memproduksi naskah drama, maupun menjadi sutradara, wakil sutradara, 

pemimpin produksi, koordinator bagian produksi, dan pemain. Hal ini 

dikarenakan semua mahasiswa Semester 107 yang menempuh Mata Kuliah 

Apresiasi Drama diperkenankan mengikuti naskahnya dalam kompetisi pemilihan 

naskah yang akan dipentaskan dalam Apresiasi 

Drama angkatan tersebut. Naskah drama yang 

dipilih satu. Hal ini menandakan adanya 

persaingan yang ketat. Ketika itu, naskah yang 

lolos yaitu ―Misi Sipi‖ karanga Alana Kara. Hal 

ini juga berlaku sama dengan pemilihan 

sutradara, wakil sutradara, pemimpin produksi, 

koordinator bagian produksi, dan pemain. 

Berikut ini poster pementasan produk mata 

kuliah ini semester 107 tahun ajaran 2016/2017. 

Pembelajaran Apresiasi Drama di 

Semester 109 tahun ajaran 2017/2018 

mengalami penyempurnaan dalam hal strategi 

pembelajaran. Pada semester ini, diikuti oleh dua kelas dengan melakasanakan 

project based learning. Masing-masing kelas dibagi kembali dalam dua 

kelompok. Naskah drama terbaik dari setiap kelompoklah yang diepntaskan. Pada 
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menjelang akhir pembelajaran masing-masing kelas mementaskan naskah drama 

yang terbaik di setiap kelas. Naskah drama ini ditulis oleh mahasiswa yang 

menempuh Mata Kuliah Apresiasi Drama di Semester 109. Adapun naskah drama 

yang dipilih yaitu ―Jumpalitan‖, ―Lara‖, ―Hingga Senja‖, dan ―Lir-Ilir‖.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah selesai pembelajaran Apresiasi Drama Semester 109, refleksi 

pembelajaran satu semester dilakukan yang menghasilkan kesimpulan bahwa 

kelebihan pembelajaran kali ini setiap mahasiswa calon guru Bahasa (dan Sastra) 

Indonesia mencapai kompetensi yang ditetapkan karena kesungguhan mahasiswa 

belajar di kelas maupun di luar kelas. Kelemahannya pertemuan tatap muka 16 

kali di kelas sebagai representasi waktu belajar Mata Kuliah ini yang bernilai 2 

SKS tidak cukup untuk mengantarkan setiap mahasiswa mencapai kompetensi 
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yang ditetapkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pembelajaran Apresiasi Drama 

blended learning. 

 

2. Upaya Penyempurnaan Pembelajaran Apresiasi Drama di Program Studi 

PBSI Tahun 2019 yang Menjawab Tantangan Era Industri 4,0: Rintisan 

Pembelajaran Apresiasi Drama Blended Learning  
Pada tahun 2019, penyempurnaan pembelajaran Apresiasi Drama fokus 

pada (1) pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran menuju blended learning 

dan (2) penyediaan bahan ajar apresiasi drama menuju blended learning. Hal ini 

dilatarbelakangi adanya kebutuhan bagi mahasiswa di Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNJ untuk melakukan pembelajaran blended 

learning dalam Mata Kuliah Apresiasi Drama guna menyiasati kekurangan waktu 

dalam mencapai target penguasaan materi yang kerap terjadi jika hanya 

mengandalkan kelas tatap muka.  

Upaya penyempurnaan pembelajaran dalam Mata Kuliah Apresiasi Drama 

akan dilakukan dengan mengkombinasikan strategi terbaik pembelajaran tatap 

muka dan strategi terbaik pembelajaran dalam jaringan (daring). Hal ini dengan 

pertimbangan bahwa Mata Kuliah Apresaisi Drama yang bernilai 2 SKS 

mengandung sub-sub bahan kajian yang bersifat teoretis dan praktik. Sub-sub 

bahan kajian yang bersifat teoretis yang akan lebih efektif dan efisien dilakukan 

secara daring sehingga mahasiswa dapat belajar secara mandiri. 

Sejauh ini telah dilakukan analisis materi yang dapat dimasukan dalam 

pembelajaran dalam jaringan (daring) dan pembelajaran luar jaringan (luring). 

Materi yang akan dipelajari mahasiswa dalam jaringan (daring) yaitu materi yang 

bersifat teoretis dan yang termasuk ranah kognitif yang disajikan dalam waktu 5 

pertemuan dalam 4 Kegiatan Belajar (KB). Materi yang bersifat teoretis dan yang 

termasuk ranah kognitif yaitu dijabarkan sebagai berikut. 

1) Analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik drama (Pertemuan daring 1- 2) 

2) Analisis unsur pementasan drama (Pertemuan daring 3) 

3) Evaluasi pementasan drama (Pertemuan daring 4) 

4) Pengembangan Penilaian HOTS (Pertemuan daring 5) 

Materi yang akan dipelajari mahasiswa dalam luar jaringan (luring) yaitu 

materi yang bersifat praktik dan yang termasuk ranah psikomotorik yang 

disajikan dalam waktu 7 pertemuan. Ujian Tengah Semester (UTS) dalam 1 

pertemuan dan Ujian Akhir Semester (UAS) dalam 1 pertemuan. Materi yang 

bersifat praktik dan yang termasuk ranah psikomotorik yaitu dijabarkan sebagai 

berikut. 

a. Merencanakan Pementasan Drama (Pertemuan luring 6-11) 

1) Penyutradaraan 
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2) Bedah Naskah 

3) Teknik menulis naskah drama dan cara membelajarkannya 

4) Latihan dasar (latihan pernapasan, konsentrasi, olah vokal, olah tubuh, 

olah sukma, improvisasi, timing, blocking, dan grouping) dan cara 

membelajarkannya 

5) Teknik penyutradaraan dan cara membelajarkannya 

6) Teknik tata rias dan tata busana dan cara membelajarkannya 

7) Teknik tata panggung dan cara membelajarkannya 

8) Teknik tata lampu dan cara membelajarkannya 

9) Teknik tata suara dan cara membelajarkannya 

 

b. Mementaskan naskah drama (Pertemuan luring 12) 

Pemilihan sumber belajar pun telah dilakukan, di antaranya sebagai berikut. 

2) E-Books 

Budianta, Melanie, dkk. 2002. Membaca Sastra, Pengantar Memahami 

Sastra untuk Perguruan Tinggi. Magelang: Indonesiatera 

Efendi, Anwar, dkk. 1998. Pengajaran Apresiasi Sastra. Jakarta: 

Depdikbud. 

Gray T. 1926. Dance Drama (Experiments in The Art of The Theatre). 

London: Cambridge, W. Heffer & Sons Limited. 

Harymawan. 1988. Dramaturgi. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Hasanudin. 1998. Drama Karya dalam Dua Dimensi Kajian Teori, 

Sejarah, dan Analisis. Bandung: Angkasa. 

Hume, S.J. & Lois M. F. 1947. Theatre and School. New York: Samuel 

French. 

Luxemburg, dkk. 1984. Pengantar Ilmu Sastra. Jakarta: Gramedia. 

Rusyana, Yus. (1984). Metode Pengajaran Sastra. Yogyakarta: Kanisius. 

Shipley, Josepph T. (1953). Dictionary of World Literature: Criticsm. 

Forms, and Technique. New York: Philosophical Library.  

Suhita, S. & Purwahida, R. (2018). Apresiasi Sastra Indonesia. Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya. 

Suhita, S. & Purwahida, R. (2018). Pendalaman Materi Bahasa 

Indonesia Modul 6: Teori dan Genre Sastra Indonesia. Jakarta: 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 
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Tambayong, Y. 2000. Seni Akting (Catatan-catatan Dasar Seni Kreatif 

Seorang Aktor. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Waluyo, Herman. 2001. Drama Teori dan Pengajarannya. Yogyakarta: 

Hanindita. 

Wright, E. A. 1959. Uderstanding Today‘s Theatre. U.S.A: Denison 

University Press 
 

3) Jurnal Online 

DIALEKTIKA (terindeks DOAJ) http://journal.uinjkt.ac.id/index. 

php/dialektika 
 

BAHASTRA (terindeks DOAJ) http://journal.uad.ac.id/index.php/ 

BAHASTRA 
 

LENSA (terindeks DOAJ dan Sinta 3) http://jurnal.unimus.ac.id/ 

index.php/lensa 
 

Kajian Linguistik dan Sastra http://journals.ums.ac.id/ index.php/KLS 

ILEaL (terindeks DOAJ dan SINTA 3) http://www.syekhnurjati.ac .id/ 

jurnal/index.php/jeill 
 

AKSIS (terindeks DOAJ) http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/ 

aksis/article/view/3283 
 

4) Youtube Channel 

https://www.youtube.com/c/guruzaman 
 

C. Simpulan 

Penyelenggaraan Mata Kuliah Apresiasi Drama di Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa Seni Universitas Negeri 

Jakarta yang mengalami empat periodisasi perubahan yang berkaitan dengan 

substansi; pendekatan, strategi, hingga metode pembelajaran; penyeediaan bahan 

ajar yang relevan, dan penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran. Pada 

tahun 2019, penyempurnaan pembelajaran Apresiasi Drama fokus pada (1) 

pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran menuju blended learning dan (2) 

penyediaan bahan ajar apresiasi drama menuju blended learning. Upaya ini masih 

terus dilakukan sejak tahun 2019 ini hingga selesai dan terealisasi tepat sasaran 

dalam rangka pembelajaran Apresiasi Drama bagi mahasiswa Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia FBS UNJ yang menjawab tantangan era industri 4,0. 

 

 

http://journal.uinjkt.ac.id/index.%20php/dialektika
http://journal.uinjkt.ac.id/index.%20php/dialektika
http://journal.uad.ac.id/index.php/%20BAHASTRA
http://journal.uad.ac.id/index.php/%20BAHASTRA
http://jurnal.unimus.ac.id/
http://journals.ums.ac.id/
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/%20aksis/article/view/3283
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/%20aksis/article/view/3283
https://www.youtube.com/c/guruzaman
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Abstrak. Teknologi informasi menjadi basis dalam kehidupan manusia di era 

Revolusi Industri 4.0. Sebagai dampak dari revolusi 4.0 seorang guru dalam proses 

pengajarannya harus mampu mengajar adalah proses mengonstruksi makna. Dalam 

hal ini adalah bagaimana peran guru dalam memberikan dorongan kepada siswa 

untuk menggunakan kemampuannya dalam membangun ide atau gagasannya. 

Belajar mengonstruksi makna dalam era revolusi 4.0 berarti belajar untuk 

memahami representasi makna dari suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, 

sehingga tidak ada istilah ketinggalan zaman bagi bagi guru ataupun siswa. 

Makalah ini akan membahas tentang kaitan bahasa dengan makna. Dalam bahasa, 

tanda digunakan untuk melambangkan suatu objek baik benda ataupun peristiwa 

yang bersifat nyata ataupun imajinasi. Berawal dari sinilah bahasa berperan penting 

dalam konstruksi makna, sehingga proses pembentukan makna melalui bahasa 

dinamakan representasi makna. 
 

Kata Kunci: bahasa, representasi, makna 
 

A. Pendahuluan  
 Saat ini masyarakat sudah tidak asing lagi dengan istilah revolusi industri 

4.0, yaitu suatu era yang memandang teknologi informasi menjadi basis dalam 

kehidupan manusia. Penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas 

akibat perkembangan internet dan teknologi digital menjadi basis dalam 

pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Tentunya hal ini akan berdampak 

pada bidang pendidikan dimana guru akan dihadapi pada era komputer dan 

teknologi digital yang semakin kompleks.  

 Berkenaan dengan hal tersebut Arends (2008) berpandangan bahwa 

tantangan mengajar bagi guru abad ke-21 mencakup (1) mengajar dalam masyarat 

multikultural, (2) mengajar untuk mengonstruksi makna, (3) mengajar untuk 

pembelajaran aktif, (4) mengajar dan akuntabilitas, (5) mengajar dan pilihan, (6) 

mengajar dengan pandangan baru tentang kemampuan, dan (8) mengajar dan 

teknologi. Satu hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam tentang tantangan 

mengajar bagi guru adalah bahwa mengajar adalah proses mengonstruksi makna. 

Dalam hal ini adalah bagaimana guru perlu memberikan dorongan kepada siswa 
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untuk menggunakan kemampuannya dalam membangun ide atau gagasannya di 

dalam kelas ataupun di luar kelas ketika mereka harus bersentuhan dengan dunia 

luar yang akan membuka cakrawala mereka. Belajar mengonstruksi makna dalam 

era revolusi 4.0 berarti belajar untuk memahami representasi makna dari suatu 

fenomena yang terjadi di masyarakat. Lebih lagi jika pembelajaran mereka sudah 

masuk pada satu bidang ilmu, maka peran guru tentunya harus menggiring siswa 

untuk masuk lebih dalam pada bidang ilmu tersebut agar mereka memahami apa 

yang mereka kaji, bagaimana cara memahaminya dan manfaat dari mengkaji 

bidang ilmu tersebut.  

 Berbicara tentang sebuah ilmu, perlu diketahui bahwa setiap ilmu 

memiliki landasan filosofis yang terdiri dari tiga pilar yaitu: ontologi, apa yang 

ingin diketahui; epistemologi, bagaimana cara memperoleh pengetahuan; dan 

aksiologi apakah nilai guna pengetahuan tersebut. Demikian halnya dengan 

bahasa, sebagai sebuah ilmu dapat ditinjau dari ketiga landasan tersebut. 

Perspektif ontologi berbicara tentang objek atau wilayah kajian, sehingga 

menjawab pertanyaan « apa yang dikaji dalam bidang bahasa ? ». Perspektif 

epistemologi mengarah kepada sifat metodologis sehingga menjawab pertanyaan 

« bagaimana cara mengkaji bahasa ? ». Perspektif aksiologi mengacu kepada 

kebermanfaatan pembelajaran bahasa, sehingga menjawab pertanyaan « untuk apa 

kajian bahasa dilakukan ? ». Melalui ketiga perspektif ini tentunya akan mudah 

bagi kita untuk memahami bagaimana mengkaji sebuah bidang ilmu.  

 Berbicara tentang filsafat bahasa sebagai sebuah bidang ilmu, berarti 

mengacu kepada analisis penggunaan bahasa, karena kajian filsafat bahasa 

berawal dari masalah-masalah dan konsep-konsep filsafat yang hanya dapat 

dijelaskan atau dijabarkan melalui analisis bahasa dan bahasa sendiri merupakan 

sarana yang vital dalam berfilsafat. Menurut Djojosuroto (2006) bahasa 

merupakan objek materi filsafat sehingga filsafat bahasa membahas hakikat 

bahasa itu sendiri dan bahasa sebagai ungkapan perasaan serta pikiran manusia 

memiliki unsur fisik yaitu struktur bahasa itu sendiri dan struktur bahasa itu yang 

selanjutnya akan membawa bahasa kepada makna.  

 Mengingat bahwa bahasa erat kaitannya dengan makna maka secara 

sederhana dikatakan bahwa bahasa itu bermakna. Untuk memahami bahwa bahasa 

itu bermakna, maka perlu dikaji terlebih dahulu hakikat bahasa. Jika bahasa 

didefinisikan sebagai sebuah sistem, maka artinya adalah bahasa dibentuk oleh 

sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Komponen-

komponen yang membentuk sistem ini tentunya saling berhubungan secara 

fungsional satu dengan lainnnya sehingga menjadi bermakna. Dengan demikian 

jika komponen-komponen tersebut tidak berpola sebagaimana mestinya, maka 

bahasa pun tidak berfungsi atau bermakna.  
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 Jika bahasa didefinisikan sebagai lambang bunyi, maka setiap lambang 

bahasa akan mewakili sebuah makna, konsep, ide atau suatu pikiran. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa setiap ujaran bahasa memiliki makna. Masih seputar 

bahasa sebagai lambang bunyi, bahwa lambang bunyi dalam bahasa berupa 

satuan-satuan bahasa yang berwujud morfem, kata, frasa, klausa, kalimat dan 

wacana. Kesemua satuan tersebut memiliki makna dan dapat disimpulkan bahwa 

segala ucapan yang tidak memiliki makna bukanlah bahasa (Chaer, 2015).  

 Terkait dengan bunyi dan makna, seorang filosof modern Ferdinand de 

Saussure dalam bukunya yang berjudul Cours de Linguistique Générale (1985), 

mengatakan bahwa setiap tanda linguistik (signe linguistique) mengandung unsur 

bunyi dan makna. Kedua unsur tersebut adalah unsur dalam bahasa (intralingual) 

yang umumnya merujuk pada sesuatu referen yang merupakan unsur luar bahasa 

(ekstralingual). Dalam bahasa, tanda digunakan untuk melambangkan suatu objek 

baik benda ataupun peristiwa yang bersifat nyata ataupun imajinasi. Berawal dari 

sinilah bahasa berperan penting dalam konstruksi makna, sehingga proses 

pembentukan makna melalui bahasa dinamakan representasi makna. Konstruksi 

makna muncul ketika konsep abstrak yang ada dalam kepala kita harus 

diterjemahkan dalam ―bahasa‘‘ yang lazim, agar kita dapat menghubungkan 

konsep dan ide-ide tentang sesuatu dengan tanda dan simbol tertentu.  

 

B. Isi dan Pembahasan  

1. Sistem Tanda 

 Berbicara tentang sistem tanda tidak terlepas dari semiologi Saussure, 

strukturalisme Perancis. Menurut Saussure semiologi adalah ilmu pengetahuan 

umum tentang tanda dan tanda tidak hanya sekedar kata, tetapi tanda mencakup 

kata dan konsep. Pandangan Saussure yang mengatakan bahwa bahasa adalah 

suatu sistem tanda (signe), melahirkan sebuah konsep yang paling terkenal yaitu 

perbedaan tanda bahasa menjadi dua aspek yaitu signifié (yang dimaknai = 

petanda) dan signifiant (yang memaknai = penanda).  

 Saussure juga menekankan bahwa elemen dasar bahasa adalah tanda-tanda 

linguistik atau tanda bahasa (signe linguistique dalam bahasa Prancis), yang 

wujudnya tidak lain adalah kata-kata. Tanda bahasa menyatukan atau 

menghubungkan suatu konsep dengan citra bunyi. Citra bunyi itu sendiri 

dimaknai oleh Saussure sebagai kesan psikologis bunyi yang timbul dalam pikiran 

kita, sehingga citra bunyi inilah yang disebut dengan signifiant. Sementara itu 

signifié adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Secara 

jelas tentunya signifiant dan signifié memiliki hubungan yang erat, tidak bisa 

dipisahkan satu sama lain. Keduanya merupakan suatu kesatuan psikologis yang 

berdwimuka dan dapat digambarkan sebagai berikut:  
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Ketika kita mencoba mendapatkan arti kata arbre dalam bahasa Prancis yang 

menunjuk pada pengertian ‗pohon‘, maka pohon adalah konsep atau kesan makna 

yang ada di pikiran kita, merujuk pada « signifié » (yang dimaknai = Petanda) dan 

arbre (yang berati pohon) merujuk kepada signifiant (yang memaknai = penanda).  

 Berkaitan dengan contoh di atas, Saussure juga mengatakan bahwa tanda 

bersifat dwimuka atau mempunyai dua muka, yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain antara signifié dan signifiant. Signifiant yang sering disebut oleh 

Saussure sebagai image acoustique atau citra akustik berkaitan dengan ingatan 

atau kesan bunyi yang dapat kita dengar dalam khayal, bukan dalam ujaran yang 

diucapkan. Sementara itu konsep yang merujuk pada signifié merupakan bagian 

tanda bahasa yang bersifat lebih abstrak dari pada image acoustique, bersifat 

pembeda semata-mata dan secara langsung bergantung pada citra bunyi. Berikut 

adalah hubungan antara konsep dan image acoustique menurut Saussure:  

 

 
Saussure (1985, hal.99) 

Pohon 

 

Arbre  
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Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa consept bersifat lebih abstrak 

dari pada image acoustique dan dalam tanda bahasa berubahnya citra akustik atau 

penanda akan berdampak kepada perubahan konsep dan juga sebaliknya. Richard 

dan Ogden (1923) dalam Zufferey & Moeschler (2015, hal.136) kemudian 

mengembangkan konsep Saussure dalam bagan segi tiga yang dikenal dengan segi 

tiga makna sebagaimana berikut ini:  

 

     (Petanda) 

     Concept  

 

 

     

 

 

 

 

 

   ----------------------------------------- 

  Signe     Référent  

  Penanda    Rujukan/Acuan 

 

Segi tiga makna sebagaimana tergambar di atas menunjukkan bahwa ada 

pertalian yang erat antara penanda, petanda dan rujukan. Penanda yang merujuk 

kepada runtunan bunyi (image accoustique) ataupun bentuk; petanda yang berupa 

konsep, pengertian atau makna; dan rujukan yang merupakan acuan dari butir 

leksikal, yaitu suatu benda atau hal yang berada di alam nyata atau di luar bahasa. 

Melalui gambar segi tiga makna itu tampak pula bahwa penanda dan petanda 

memiliki hubungan langsung satu sama lain, berbeda dengan hubungan antara 

penanda dengan rujukan yang digambarkan dengan garis putus-putus, hal ini 

menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan langsung antara penanda dengan 

rujukan. Artinya adalah bahwa hubungan petanda dan rujukan harus terlebih 

dahulu melalui petanda, yang merupakan makna dari butir leksikal yang 

dimaksud. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat contoh di bawah ini: 
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     Konsep buku 

 

 

     

 

 
 

 

 

    ----------------------------------------- 

   [b-u-k-u]      Acuan 

 

2. Representasi Makna 

 Berbicara mengenai makna dalam bahasa, mengacu kepada pengertian 

atau konsep yang terdapat pada suatu sistem tanda dalam satuan-satuan bahasa. 

Makna sebuah satuan bahasa dapat digali secara leksikal, gramatikal dan 

kontekstual. Sementara itu representasi adalah sebuah proses dimana sebuah objek 

ditangkap oleh indra seseorang kemudian dimasukkan ke dalam akal pikiran yang 

berakhir dengan hadirnya sebuah konsep/makna yang diungkapkan dalam sebuah 

bahasa. Sederhananya representasi merupakan proses pemaknaan kembali sebuah 

objek/fenomena/realitas yang maknanya akan bergantung kepada bagaimana 

seseorang itu mengungkapkannya melalui bahasa. Dengan demikian makna 

dikonstruksi oleh sistem representasi dan representasi makna akan sangat 

bergantung kepada bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang 

melakukan representasi tersebut.  

 Bahasa berperan penting dalam representasi makna. Berkaitan dengan 

representasi makna, Hall (1997) membagi tiga jenis pendekatan untuk 

menjelaskan bagaimana representasi makna melalui bahasa. yaitu pendekatan 

reflektik, pendekatan intensional dan pendekatan konstruksionis. Pendekatan 

reflektif melihat bahasa sebagai cermin yang merefleksikan makna sebenarnya 

dari segala sesuatu yang ada di dunia. Seperti misalnya ―pulpen‖ adalah alat tulis, 

yang tidak memiliki arti lain. Pendekatan intensional menekankan bagaimana 

makna direpresentasikan oleh penulis yang dianggap mengetahui konteks dari teks 

yang ada. Pendekatan konstruksionis memiliki pandangan bahwa objek tidaklah 

mengandung maknanya sendiri seperti dalam pendekatan reflektif, tidak juga 

dimaknai secara tetap oleh individu yang memaknai (penulis) seperti dalam 
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pendekatan intensional, tetapi lebih kepada merekonstruksi makna dengan 

menggunakan sistem representasi penanda dan petanda (linguistics sign). 

Tentunya pendekatan konstrusionis ini lebih dipengaruhi oleh semiologi Saussure.  

 Selain membahas tentang pendekatan dalam representasi makna, Hall 

(1997) juga mengkaji dua proses representasi, yaitu representasi mental, menggali 

konsep tentang ‗sesuatu ‗ yang ada dikepala kita masing-masing (peta konseptual) 

dan representasi mental masih merupakan sesuatu yang abstrak. Kedua adalah 

‗bahasa‘ yang berperan penting dalam proses konstruksi makna. Dalam hal ini 

konsep abstrak yang ada dalam kepala kita harus diterjemahkan dalam ‗bahasa‘ 

yang lazim, supaya kita dapat menghubungkan konsep dan ide-ide kita tentang 

sesuatu dengan tanda dari simbol-simbol tertentu. 

 Demikian halnya dengan makna dalam sebuah komunikasi yang terjadi 

ketika ada dua orang atau lebih saling berinteraksi. Alwasilah (2014) mengatakan 

signal atau tanda yang diterima oleh mitra tutur harus melalui proses penafsiran 

untuk memahami pesan yang disampaikan oleh penutur. Berangkat dari hal 

tersebut maka ada tiga jenis makna dalam komunikasi yaitu: 1) makna penutur, 

yakni pesan yang diniati oleh penutur; 2) makna mitra tutur, yakni makna 

sebagaimana yang ditafsirkan mitra tutur; dan 3) makna tanda (sign meaning), 

yakni makna yang melekat (inherent) pada tanda itu. Jenis makna ketiga ini 

merujuk pada sifat-sifat yang melekat pada tanda sehingga dapat diketahui apakah 

kata yang merujuk pada tanda tersebut tepat untuk meyampaikan suatu ide atau 

gagasan. Dengan demikian representasi makna dalam komunikasi juga melalui 

proses yang melibatkan penutur, mitra tutur dan makna tanda yang melekat pada 

tanda tersebut.  

 Kajian representasi makna tidak terlepas dari fenomenologi bahasa karena 

representasi makna tidak serta merta terfokus pada proses pemaknaan kembali 

sebuah objek tapi juga fenomena dan realitas. Alwasilah (2014) mengatakan 

bahwa fenomenologi bahasa tentunya akan menjadi perhatian para ilmuwan 

bahasa sepanjang masa. Mengapa demikian? Karena menurutnya, berbahasa 

adalah tindakan verbal, sehingga fenomena bahasa tidak lain adalah fenomena 

―speech acts, linguistics acts atau language acts‖. Dalam kaitannya dengan 

filsafat bahasa Searle (1969), menggunakan tiga istilah sebagai alat deskripsinya, 

yaitu linguistic characterization, lingusitic explanation dan verification of 

linguistic characterization.  

 Linguistic characterization digunakan untuk menjelaskan apakah sebuah 

ungkapan bermakna atau tidak bermakna dan bersifat analitik atau tidak. 

Lingusitic explanation berfungsi untuk menjelaskan hasil dari kajian linguistic 

characterization yaitu ketika sebuah ungkapan tidak bermakna akibat aturan tata 

bahasa yang dilanggar misalnya. Verification of linguistic characterization 
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digunakan untuk mencari makna dan kebenaran, yaitu apakah suatu pernyataan 

atau kepercayaan itu benar atau salah. Verification of linguistic characterization 

adalah bagian dari cara kerja filsafat bahasa dan disinilah filsafat memiliki kaitan 

dengan semantik, cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna.  

 Berkenaan dengan representasi makna, sebuah penelitian relevan 

dilakukan oleh Fitriani, Sukyadi dan Muhammad (2012) dari Universitas 

Pendidikan Indonesia dalam Indonesian Journal of Applied Linguistics. 

Penelitian dengan judul ―The Representation of Egyptian Peoples‘s Voice in the 

Jakarta Globe News Photographs‖. Kajian ini bertujuan untuk menemukan potret 

suara rakyat (para pendemo) dalam foto berita sebuah surat kabar daring (online) 

Indonesia, The Jakarta Globe. Data terdiri atas 15 foto berita yang diambil dari 

surat kabar daring The Jakarta Globe yang diterbitkan selama Januari-Oktober 

2011. Kriteria pemilihan foto difokuskan kepada subjek foto (para pengunjuk 

rasa), objek yang disertakan dan aspek teknis yang mendukung munculnya suara 

orang.  

 Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan teknik analisis 

semiotika Roland Barthes tentang urutan signifikasi dan citra foto. Tujuan dari 

analisis semiotik adalah untuk memahami makna gambar dan juga untuk 

mengungkapkan detail dalam foto yang memungkinkan terjadinya interpretasi. 

Foto yang menjadi data dalam penelitian ini merupakan citra yang menyediakan 

informasi dan berita kepada pembacanya. Selain mendukung berita dengan fakta, 

foto tidak hanya memiliki makna permukaan, tetapi juga makna yang lebih 

mendalam yang diterjemahkan oleh setiap pembacanya. Representasi makna yang 

terdapat dalam foto-foto tersebut tentunya akan mencerminkan suara rakyat 

melalui komposisi dan isi (makna) yang terkandung di dalamnya. Tentunya dalam 

hal ini foto-foto dikatakan sebagai simbol/lambang/tanda yang mengarah pada 

tanda bahasa.  

 Sebagai contoh analisis misalnya, salah satu foto yang menampilkan 

seorang laki-laki tanpa pakaian mengenakan helem di kepalanya menandakan 

simbol perlindungan. Simbol tersebut dimaknai bahwa lelaki itu menuntut 

perlindungan nyata sebagai rakyat biasa. Sasaran tindakannya dalam foto tersebut 

dialamatkan kepada polisi. Helm itu melambangkan polisi yang faktanya hanya 

melindungi dan memihak pemerintah. Sementara tubuh lelaki yang dalam foto 

tersebut tidak ditutupi oleh pakaian, melambangkan orang-orang yang tidak 

memperoleh perlindungan dari polisi dan pemimpin.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa The Jakarta Globe secara 

visual menyusun peristiwa ini (demonstrasi) dengan fokus pada tindakan manusia 

(para pendemo). Karenanya, suara rakyat dipotret dalam subjek foto (para 

pendemo) dan objek yang dimasukkan ke dalam foto. Sementara itu, aspek teknik 
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fotonya memainkan peran penting dalam memunculkan suara rakyat. Ada empat 

suara yang diungkapan oleh rakyat dalam ke-15 foto tersebut, yaitu suara untuk 

kebebasan, suara untuk kedamaian, suara untuk keadilan, dan suara untuk hak 

azasi manusia. Teks foto termasuk judul berita dan keterangan gambar juga 

berinteraksi dengan foto untuk menghasilkan makna dalam mendukung suara-

suara rakyat tersebut. Judul berita cenderung menjelaskan suara rakyat secara 

tersirat, sementara keterangan gambar cenderung secara tersurat.  

 Dengan demikian perpaduan judul berita atau keterangan gambar 

mencerminkan representasi makna yang ditangkap oleh pembaca sekaligus 

peneliti kajian ini. Makna yang terepresentasikan dalam Foto-foto yang dikaji 

tentunya berhubungan erat dengan kalimat yang terdapat di dalam judul ataupun 

subjudul dari berita tersebut, jika penelitian ini hanya menganalisis foto-foto dari 

pelaku penunjuk rasa maka kajian ini bukan ranah linguistik. Sementara kajian 

semiotik tetap harus mengkaji secara verbal bahasa-bahasa yang dihasilkan oleh 

alat ujar manusia. Dalam kajian semiotik tanda/gambar/simbol membantu untuk 

memahami konteks dari peristiwa atau fenomena yang tengah dikaji. Dalam 

kaitannya dengan Semiologi Saussure, tanda merupakan gabungan antara penanda 

dan petanda, makaeksistensi semiotika Saussure adalah relasi antara penanda dan 

petanda berdasarkan konvensi, biasa disebut dengan signifikasi. Dengan demikian 

semiotika signifikasi adalah sistem tanda yang mempelajari relasi elemen tanda 

dalam sebuah sistem berdasarkan aturan atau konvensi sosial untuk memaknai 

tanda tersebut.  

 Penelitian lain yang mengkaji representasi makna adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Fathonah pada artikelnya yang berjudul ―Kompleksitas Simbol 

dan Representasi Makna dalam Tradisi RAJABAN Masyarakat Kebumen‖ dalam 

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, AL-A‘Raf. Penelitian ini mencoba 

menggambarkan praktik perilaku dan mengungkap makna dibalik simbol yang 

direpresentasikan oleh masyarakat Kebumen melalui tradisi Rajaban. Kebumen 

dikenal sebagai titik temu antara tradisi Mataram Islam Yogyakarta, identik 

dengan identitas kepriyayian dan tradisi Banyumasan yang identik dengan 

masyarakat pinggiran. Hal inilah yang menjadi pertimbangan keunikan pemilihan 

lokasi penelitian.  

 Penelitian ini menggunakan metode etnografis, dengan basis teoritis 

fungsionalisme simbolik sebagai perspektif analisis. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam (in-depth 

interview) dengan beberapa informan kunci serta studi dokumentasi dengan 

analisis teoritis fungsionalisme dan interaksionisme simbolik sebagai pijakan 

perspektif untuk menyingkap makna dibalik realitas yang dihadirkan masyarakat. 

Dari hasil pengumpulan data di lampangan, peneliti berhasil menemukan berbagai 
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fakta di balik fenomena tradisi Rajaban yang praktikkan oleh masyarakat di 

Kebumen secara turun temurun.  

 Dalam paparannya peneliti menjabarkan bahwa Perilaku manusia sebagai 

aktor budaya, sejatinya menyiratkan simbol yang bermakna kompleks. 

Kompleksitas simbol bukan berarti menunjukkan keruwetan, tetapi menyimpan 

arti ganda. Simbol berupa aktifitas tradisi dan berkat menyimpan makna lebih 

dalam dari yang terlihat oleh pandangan mata. Maskulinitas pria dapat dilihat dari 

banyaknya tanggungjawab yang diemban saat tradisi Rajaban berlangsung. 

Tampilan berkat sebagai oleh-oleh yang diberikan penyelenggara kepada jama‘ah 

menyimpan makna yang jauh melampaui perkiraan umum, yaitu pemaknaan 

sosial tentang kemapanan individu dan orientasi relijius sebagai penghargaan 

kepada tamu.  

 Konteks Islam Nusantara, Islam yang bersinggungan dengan budaya lokal 

menjadi salah satu alasan pentingnya studi ini. Selain untuk memberikan 

informasi mengenai bentuk praktik atau ekspresi keberagamaan masyarakat 

melalui tradisi Rajaban masyarakat di Kebumen, juga untuk menggali makna dari 

berbagai simbol yang mengiringi tindakan para pelaku tradisi sehingga dapat 

memperkaya literatur tentang relasi agama (Islam) dan kebudayaan di Indonesia. 

Hal ini juga dapat menambah pengetahuan mengenai akulturasi antara Islam Jawa 

perspektif antropologi dengan menampilkan fenomena sosial.  

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, 

pemaknaan atas sebuah tradisi sangat dipengaruhi oleh ada dan tinggi rendahnya 

tingkat intensitas kontak sosial yang terjadi di dalam sebuah masyarakat. Bagi 

masyarakat Kebumen, tradisi rajaban menjadi ajang untuk saling bertemu dan 

melakukan kontak sosial secara langsung dan serempak. Rajaban tidak hanya 

mempertemukan lapisan dari golongan santri atau kyai tetapi juga lapisan 

masyarakat umum. Pada umumnya tradisi rajaban di Kebumen dihadiri oleh 

kurang dari seribu jama‘ah dari berbagai dukuh dan desa. Pada saat inilah akan 

terlihat bagaimana masyarakat berlomba-lomba dalam menyajikan yang terbaik 

dari segala yang mereka miliki sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat 

yang hadir. Peran penyelenggarapun akan terlihat bagaimana mereka berusaha 

mencitrakan diri mereka melalui ―berkat‖ yang baik, sehingga pada Rajaban 

mendatang mereka dapat memperoleh penghormatan yang lebih baik.  

 Selain itu, Rajaban yang dimaknai sebagai ajang silaturahmi masyarakat, 

menjadikan janengan sebagai salah satu unsur penting dalam kesenian yang 

ditampilkan juga menjadi sarana penghormatan terhadap dakwah yang pernah 

dilakukan oleh para wali penyebar agama Islam di pulau Jawa. Maka yang 

tergambar ini tentu tidak terhenti di sini. Sebab makna dari sebuah simbol akan 

bersifat dinamis, mengikuti subjeknya, yaitu manusia. Perputaran budaya dan 
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kondisi sosial masyarakat yang selalu berubah menjadi keniscayaan yang mampu 

merubah makna Rajaban dalam ruang dan waktu yang berbeda.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lapisan makna yang 

direpresentasikan melalui berbagai simbol yang digunakan oleh masyarakat 

Kebumen dalam pelaksaan tradisi Rajaban. Pertama, pemaknaan sosial menjadi 

orientasi masyarakat dalam menyajikan ‗berkat‘. Wujud dan model berkat 

merepresentasikan status sosialekonomi penyedianya. Kedua, ‗janengan‘ sebagai 

bagian penting dalam proses pembacaan sholawat Nabi, diyakini sebagai salah 

satu bentuk penghormatan terhadap dakwah yang telah dilakukan oleh para Wali 

dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. 

 Representasi makna dalam penelitian ini tentunya tidak terlepas dari 

perilaku manusia sebagai aktor budaya, yang sejatinya menyiratkan simbol 

dengan makna kompleks. Kompleksitas simbol bukan berarti menunjukkan 

keruwetan, tetapi menyimpan makna ganda. Simbol berupa aktifitas tradisi dan 

berkat menyimpan makna lebih dalam dari yang terlihat oleh pandangan mata. 

Sebagaimana dalam penelitian ini, tampak bahwa maskulinitas pria dapat dilihat 

dari banyaknya tanggungjawab yang diemban saat tradisi Rajaban berlangsung. 

Tampilan berkat sebagai oleh-oleh yang diberikan penyelenggara kepada jama‘ah 

menyimpan makna yang jauh melampaui perkiraan umum, yaitu pemaknaan 

sosial tentang kemapanan individu dan orientasi relijius sebagai penghargaan 

kepada tamu. Rajaban yang dimaknai sebagai ajang silaturahmi masyarakat, 

menjadikan janengan sebagai salah satu unsur penting dalam kesenian yang 

ditampilkan sebagai sarana penghormatan terhadap dakwah yang pernah 

dilakukan oleh para wali penyebar agama Islam di pulau Jawa. Dengan demikian 

makna dari sebuah simbol akan bersifat dinamis, mengikuti subjeknya, yaitu 

manusia. Perputaran budaya dan kondisi sosial masyarakat yang selalu berubah 

menjadi keniscayaan yang mampu merubah makna Rajaban dalam ruang dan 

waktu yang berbeda.  

 

C. Simpulan 

 Kajian representasi makna tidak terlepas dari fenomenologi bahasa karena 

representasi makna tidak serta merta terfokus pada proses pemaknaan kembali 

sebuah objek tapi juga fenomena dan realitas. Dalam fenomenologi bahasa, 

representasi makna dilakukan untuk mencari atau menemukan makna dari hal-hal 

yang esensial atau mendasar dari pengalaman hidup. Representasi makna 

diperoleh dari fenomena yang muncul atau dialami oleh manusia dan dianggap 

sebagai entitas yang ada di dunia. Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa 

makna dikonstruksi oleh sistem representasi dan representasi makna akan sangat 
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bergantung kepada bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang 

melakukan representasi tersebut.  
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Abstrak. Bahan ajar dapat diartikan bahan atau materi pelajaran yang disusun 

secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

digunakan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, bahan ajar hendaknya 

bersifat sistematis dan sesuai dengan kebutuhan pembelajar. Di era sekarang ini 

hendaknya bahan ajar dirancang sesuai tuntutan era industri 4,0. Tujuan tulisan ini 

adalah untuk menyigi kesesuaian bahan ajar yang digunakan di Program Studi 

Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Jakarta dalam hal kesesuaian bahan ajar dengan kebutuhan era industri 4,0. 

Penyigian dipumpunkan pada komponen bahan ajar termasuk komponen evaluasi 

pembelajaran sejumlah mata kuliah. Hasil penyigian menunjukkan bahwa bahan 

ajar mata kuliah secara umum telah mengakomodasi sebagian kebutuhan 

mahasiswa dalam mengantisipasi tuntutan kemampuan yang dibutuhkan di era 

industriyang meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia terutama 

melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek (Project-based Learning).Proyek 

yang dimaksud adalah tagihan tugas selama perkuliahan yang berupa telaah, 

analisis, dan diskusi isi rujukan mata kuliahserta tugasakhir yang berupa penelitian 

kecil yang dievaluasi melalui penilaian laporan tertulis dan sajian lisan dalam 

Bahasa Inggris. Namun demikian, mengingat pengakomodasian kebutuhan belum 

sepenuhnya dilakukan, pemenuhan tuntutan tersebut masih harus dilakukan melalui 

bahan ajar dan kegiatan pembelajaran yang diurutkan secara sistematis dan 

menyeluruh di semua komponen bahan ajar yang memungkinkan. 

 

Kata kunci: bahan ajar, Bahasa Inggris, era industri 4,0 

 

A. Pendahuluan 

Era industry 4,0 telah dimulai sejak tahun 2011 yang ditandai dengan 

meningkatnya konektivitas interaksi dan batas antara manusia, mesin dan sumber 

daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi informasi dan 

komunikasi sehingga menuntut dunia pendidikan mengantisipasi kesenjangan 

yang sangat mungkin terjadi pada kualitas lulusan terutama di tingkat perguruan 

tinggi. Agar lulusan memiliki daya saing tinggi di era ini, kurikukum yang ada 

mailto:rdewanti@unj.ac.id
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perlu ditinjau dengan orientasi baru dan disesuaikan dengan kebutuhan 

khususnyadalam hal literasi. Kurikulum yang ada kemungkinan besar baru 

mencakup literasi lama yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Sementara di era 

industry ini lulusan dikehendaki memiliki literasi baru yakni literasi data, literasi 

teknologi, dan literasi manusia. Untuk memperbaiki kurikulum, langkah pertama 

selain mempertimbangkan tuntutan kebutuhan yang relevan adalah melihat 

kembali dan meninjau kurikulum yang ada guna melihat unsur yang sudah dan 

yang belum terpenuhi. Salah satu bagian penting dalam kurikulum adalah bahan 

ajar.  

Bahan ajar dapat menjadi salah satu factor penentu keberhasilan 

pembelajaran. Bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar harus 

diadakan dan digunakan sedemikian rupa sehingga membantu pengajar maupun 

pembelajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk 

bahan yang digunakan untuk membantu guru/ instruktur dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar di kelas, tertulis maupun tidak tertulis. (National Center 

for Vocational Education Research Ltd/National Center for Competency Based 

Training).  

Bahan ajar dapat berbentuk cetak seperti buku, modul, lembar kerja siswa, 

handout, brosur, leaflet, wallchart. Bahan ajar juga dapat berupa Audio Visual 

seperti video/film,VCD; berbentuk Audio sepertiradio, kaset, CD audio. Selain itu 

bahan ajar juga dapat berupa Visual: foto, gambar, model/maket; dan Multi 

Media: CD interaktif, computer Based, Internet. Bahan ajar mencakup identitas 

mata ajar, standar kompetensi, kompetensi dasar, indicator, petunjuk belajar, 

tujuan pembelajaran, informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja, dan 

penilaian.  

Penelitian terkait bahan ajar khususnya bahan ajar Bahasa Inggris telah 

banyak dilakukan, antara lain Faridi (2009), Ghozali (2011), Surjonodan Susila 

(2013); Dewanti (2018); Afrianto (2018); Angelianawati (2018); Anggraeni 

(2018); Lestari (2019). Faridi (2009) menemukan bahwa penggunaan teknologi 

informasi, dalam hal ini internet, dalam bahan ajar menguntungkan pembelajar 

Bahasa Inggris dalam dua hal: linguistic dan isi. Internet dapat digunakan karena 

merupakan sumber pengetahuan, alat/fasilitas belajar, pendukung administrasi dan 

pengelolaan belajar, infrastruktur pendidikan. Ghozali (2011) menemukan 

pentingnya penggunaan bahan ajar yang sesuai tuntutan dunia kerja serta proses 

pembelajaran yang efektif. Surjono dan Susila (2013) juga membuktikan bahwa 

bahan ajar Bahasa Inggris dengan multimedia telah menaikkan capaian 

pembelajar lebih baik (70 persen) dibandingkan capaian pembelajar yang 

menggunakan media cetak. Sementara itu, Dewanti (2018), Afrianto (2018); 

Angelianawati (2018); Anggraeni (2018) menemukan hal yang serupa terkait 
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penggunaan teknologi informasi dalam bahan ajar sesuai dengan generasi milenial 

yang sangat akrab dengan teknologi; bahwa penggunaan teknologi informasi yang 

sistematis dan secara sadar akan dapat meningkatkan keterampilan abad 21. 

Lestari (2019) mengembangkan bahan ajar Bahasa Inggris berbasis high-order 

thinking skills - salah satu keterampilan yang diperlukan dalam era industry 4,0 – 

dan menemukan juga bahwa pembelajar yang menggunakan bahan ajar tersebut 

meraih capaian yang lebih baik dibandingkan pembelajar yang menggunakan 

buku teks konvensional. 

Tujuan penulisan ini adalah meninjau bahan ajar yang digunakan di 

program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu upaya mengantisipasi dan memenuhi 

kebutuhan pembelajar akan tuntutan dunia pendidikan di era industry 4,0. 

 

B. Isi dan Pembahasan 

Revolusi industry 4,0 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus 

Schwab, Ekonom terkenal asal Jerman. Revolusi Industri 4.0 sendiri terjadi pada 

sekitar tahun 2010an melalui rekayasa intelegensia dan internet of thing sebagai 

tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Secara singkat, 

industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi 

otomatisasi dengan teknologi cyber. Tren ini telah mengubah banyak bidang 

kehidupan manusia sehinggadunia pendidikan harus turut mengantisipasi 

dampaknya. Era revolusi industri 4.0 menekankan pada pola digital economy, 

artificial intelligence, big data, robotic, dan lain sebagainya atau dikenal dengan 

fenomena disruptive innovation. Menghadapi tantangan tersebut, pengajaran di 

perguruan tinggi pun dituntut untuk berubah terutama kurikulumnya yang sudah 

harus berorientasi pada literasi baru.  

Literasi baru mencakup literasi data, literasi teknologi, literasi manusia 

(Aoun, MIT, 2017). Literasi data melingkupi kemampuan membaca, 

menganalisis, dan menggunakan informasi (big data) di dunia digital. Literasi 

teknologi berkenaan dengan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi 

(Coding, Artificial Intelligence, & Engineering Principles). Literasi manusia 

mengacu pada humanities, komunikasi, dan desain. Luaran pendidikan harus bisa 

memahami cara penggunaan teknologi, memanfaatkan dan mengolah data, dan 

menerapkannya kedalam teknologi. Literasi manusia menjadi penting untuk 

bertahan di era ini. Literasi ini bertujuan agar manusia bisa berfungsi dengan baik 

dilingkungan yang global dan dapat memahami interaksi dengan sesama. Oleh 

karena itu universitas perlu mencari metoda untuk mengembangkan kapasitas 

kognitif mahasiswa: higher order mental skills, berpikir kritis dan sistemik karena 

kemampuan tersebut amat penting untuk bertahan di era revolusi industri 4.0. 
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(https://belmawa.ristekdikti.go.id/ 2018/01/17/era-revolusi-industri-4-0-perlu-

persiapkan-literasi-data-teknologi-dan-sumber-daya-manusia/. Literasi lama yang 

hanya mencakup membaca, menulis, dan berhitung atau matematika belum 

memadai untuk menghadapi era revolusi industry ini yang berbasis digital ini. 

Dengan demikian, perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi kurikulum, 

hybrid/blended learning, dan life-long learning.  

Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris (PMPBI) sebagai 

bagian dari Universitas Negeri Jakarta sudah mulai menyadari tuntutan era 

industry semenjak beberapa waktu terutama dengan adanya isu Pendidikan abad 

21 (the twenty first century learning) yang merupakan salah satu topik 

pembahasan dalam Current Issues in Language Learning pada mata kuliah terkait 

pendidikan Bahasa seperti Curriculum and Materials Development,ICT and TEFL 

Methodology, Evaluation and Assessment, Critical Literacy, dan mata kuliah 

lainnya. Oleh karenanya, dalam Rencana Pembelajaran Semester yang memuat 

deskripsi mata kuliah, tujuan pembelajaran, bahan ajar perkuliahan, tagihan atau 

tugas-tugas perkuliahan baik per topik atau pertemuan tatap muka, serta ujian 

tengah dan akhir semester diupayakan menyiapkan pembelajar menghadapi era 

abad ini. Upaya tersebut tidak hanya di ranah pendidikan sebagai ruh program 

studi ini tetapi juga di ranah Bahasa Inggris, serta ranah umum seperti sikap 

melalui penanaman karakter.  

Pendidikan karakter tetap memegang peranan penting bahkan ketika 

memasuki era revolusi industri 4.0. Meskipun era revolusi industri 4.0 

memberikan peluang dan tantangan dengan penggunaan teknologi internet secara 

masif dalam semua dimensi kehidupan, termasuk dunia Pendidikan, posisi 

teknologi hanyalah instrumen bagi manusia. Hal yang perlu dipahami adalah 

bukan merobotkan manusia tetapi justru teknologi untuk menyejahterakan 

manusia. Dengan demikian, kurikulum berbasis revolusi industri 4.0 bertujuan 

untuk menyiapkan generasi yang akan menyejahterakan kehidupan berbasis 

teknologi. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional seperti yang tertuang 

dalam UU SISDIKNAS No.20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013.dan tujuan pendidikan secara universal 

yaitu well-rounded graduates atau membangun manusia seutuhnya.  

Sebagai langkah awal dalam upaya tersebut, sejumlah penelitian terkait 

telah dan sedang dilakukan di PMPBI oleh dosen dan mahasiswa yang terencana 

melaluiroad map lima tahun penelitian program studi mulai tahun 2016. 

Penelitian tahun pertama dipumpunkan pada kebutuhan mahasiswa akan 

keterampilan berbahasa Inggris berstandar Eropa, dilanjutkan dengan penelitian 

tahun kedua yang dipumpunkan pada keterampilan mendidik atau mengajar 

https://belmawa.ristekdikti.go.id/%202018/01/17/era-revolusi-industri-4-0-perlu-persiapkan-literasi-data-teknologi-dan-sumber-daya-manusia/
https://belmawa.ristekdikti.go.id/%202018/01/17/era-revolusi-industri-4-0-perlu-persiapkan-literasi-data-teknologi-dan-sumber-daya-manusia/
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berstandar Eropa. Selanjutnya pada tahun ketiga penelitian dipumpunkan pada 

pendidikan karakter, dan tahun keempat adalah pada keterampilan teknologi 

informasi. Pada tahun kelima direncanakan untuk merancang kurikulum dengan 

literasi baru yang secara ilmiah berdasar pada hasil penelitian tahun pertama 

hingga keempat. 

Ada 11 mata kuliah di PMPBI dengan bobot masing-masing 3 SKS untuk 

setiap mata kuliah ditambah dengan 8 SKS tesis. Dari kesebelas mata kuliah 

tersebut, tinjauan ketercakupan tuntutan era industry 4,0 dipumpunkan pada bahan 

ajar setiap mata kuliah. Bahan ajar dianggap unsur amat penting dalam kurikulum. 

Depdiknas (2006:4) mendefinisikan ―bahan ajar atau materi pembelajaran 

(instructional materials) secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi 

yang telah ditentukan‖. Ruhimat (2011:152) menyimpulkan bahwa bahan atau 

materi pembelajaran pada dasarnya adalah ―isi‖ dari kurikulum, yakni berupa 

mata pelajaran atau bidang studi dengan topik/subtopik dan rinciannya. Prastowo 

(2012:17) menambahkan bahwa bahan ajar pada dasarnya merupakan segala 

bahan(baik informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara sistematis, 

yangmenampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa 

dandigunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan 

danpenelaahan implementasi pembelajaran.  

Dari 11 mata kuliah baik yang terkait langsung dengan pendidikan dan 

bahasa Inggris maupun yang bersifat pendukung dapat dikatakan bahan ajarnya 

telah memasukkan paling tidak unsur keterampilan berfikir tingkat tinggi (high-

order thinking skills), pendidikan karakter, teknologi informasi, dan keterampilan 

berbahasa Inggris tulisan dan lisan berstandar. Dihubungkan dengan literasi baru, 

yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia, bahan ajar yang ada 

telah mengakomodir literasi data dalam tugas-tugas perkuliahan membaca, 

menganalisis, dan menggunakan informasi (big data) di dunia digital untuk 

membuat ulasan, mempresentasikan, dan mendiskusikan isu atau topik tertentu 

sesuai cakupan materi dalam mata kuliah. Untuk literasi teknologi baru sebagian 

kecil mata kuliah menggunakan hybrid/blended learning karena sumberdaya 

pengajar memiliki keterbatasan dalam hal memahami cara kerja mesin, aplikasi 

teknologi (Coding, Artificial Intelligence, & Engineering Principles). Dalam hal 

literasi manusia secara umum bahan ajar tidak secara langsung menggunakan hal 

itu tetapi dalam tugas-tugas yang diberikan ke mahasiswa, sebagian besar sudah 

diarahkan ke keterampilan komunikasi dan bekerjasama dalam tim. Demikian 

juga dalam code of conduct atau aturan perkuliahan, mahasiswa diwajibkan 

mematuhi aturan berkomunikasi dengan sesama mahasiswa dan dosen untuk 

saling menghormati, memberi kesempatan, berbagi, berempati, disiplin, dan 
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panduan lain yang mengarahkan mahasiswa utnuk memiliki keterampilan 

kemanusiaan (humanities)sesuai dengan tujuan literasi manusia yaitu agar 

manusia bisa berfungsi dengan baik di lingkungan yang global dan dapat 

memahami interaksi dengan sesama. Dalam mata kuliah Critical Literacy dan 

Discourse Analysis mahasiswa juga mendapat tempat yang lebih khusus untuk 

keterampilan berpikir kritis.  

 

C. Simpulan  

 Globalisasi telah memasuki era baru yang bernama Revolusi Industri 4.0. 

Keberadaan era revolusi industri menawarkan banyak potensi manfaat dengan 

penggunaan teknologi secara masif. Penggunaan teknologi berimbas pada sistem 

pendidikan, khususnya bahasa Inggris mengingatkemampuan berkomunikasi 

bahasa asing menjadi bagian tak terpisahkan dari pemanfaatan teknologi.Guna 

mewujudkan Industri 4.0 yang tepat guna bagi Indonesia diperlukan keterlibatan 

perguruan tinggi dalam bentuk telaah kurikulum dan bahan ajar yang 

sesuai.Program studi Pendidikan Bahasa Inggris memiliki peran yang dapat 

menentukan keberhasilan pendidikan di era ini. Peran tersebut dapat diwujudkan 

melalui bahan ajar yang mengarah pada literasi baru yang meliputi literasi data, 

teknologi, dan literasi manusia.  

Dari sejumlah materi ajar di PMPBI yang ditinjau dari perspektif era 

industry 4,0 dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bahan ajar yang ada secara 

umum telah mengarahkan pembelajar pada ketiga literasi baru tersebut dengan 

porsi yang masih terbatas terutama pada literasi teknologi yang disebabkan 

keterbatasan literasi tersebut pada pengajar yang secara usia termasuk dalam 

kategori Baby Boomers dan Generasi X, bukan generasi Y atau Milennial terlebih 

lagi generasidigital native. Namun demikian, unsur pengetahuan dan keterampilan 

pengajar serta pengalaman mereka sebagai pendidik lebih dari 30 tahun serta 

kesadaran akan tujuan pendidikan telah membantu mereka mewujudkan sebagian 

tuntutan era revolusi industry 4,0 dalam bahan ajar di PMPBI. 
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Abstrak. Pembelajaran bahasa Indonesia dapat dilakukan di ruang publik. Ruang 

publik dapat dijadikan ajang menambah kosakata bahasa Indonesia di kancah 

internasional. Selain itu, penyampaian informasi di ruang publik seperti reklame, 

papan iklan, brosur, dan sebagainya, mendukung Generasi Z lebih tertantang 

menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. Tujuan penulisan ini 

yaitu mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik melalui 

teknologi informasi dan komunikasi era industri 4,0. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini yaitu kesalahan penulisan 

bahasa Indonesia di ruang publik dan dominannya penyampaian informasi bahasa 

asing. Prosedur penelitian ini melalui dokumentasi kesalahan berbahasa Indonesia 

dan penggunaan bahasa asing di ruang publik. Selanjutnya, memanfaatkan gawai 

dan aplikasi KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) V luring. Dengan demikian, 

pemelajar mengetahui penulisan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar di ruang publik.  

 

Kata kunci: bahasa indonesia, ruang publik, revolusi digital 

 

A. Pendahuluan 

Pembelajaran antara pendidik dan pemelajar bermanfaat untuk bertukar 

informasi melalui pengetahuan untuk menjadi lebih baik. Pembelajaran 

merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar 

siswa, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrem yang berperanan 

terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang dialami siswa. (Winkel, 1991). 

Pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik dan benar sudah diajarkan saat 

menempuh sekolah tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Materi bahasa Indonesia 

menjadi hal yang menakutkan untuk pihak tertentu sebab banyak yang 

menganggap materi tersebut sangat sulit.  

Pembelajaran bahasa Indonesia dapat dilakukan di mana pun, salah 

satunya di ruang publik. Ruang publik merupakan suatu ruang yang dapat diakses 

semua orang (Hardiman, 2010). Ruang publik banyak terpajang papan iklan, 

reklame, brosur, dan sebagainya yang sering ditemui di jalan-jalan dapat dijadikan 
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objek dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ruang publik ideal akan terbentuk 

ketika topik diskusi yang terbangun dibatasi pada kebaikan bersama. (Faedlulloh, 

dkk., 2017)  

Sadar dan tanpa sadar bahwa bahasa asing mendominasi di Indonesia 

khususnya di jalan umum yang dipasang tulisan informasi. Objek yang terpajang 

ini sering kali menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. 

Terkadang bahasa Indonesia tidak dicantumkan di dalamnya. Seakan-akan bahasa 

Indonesia tidak populer seperti bahasa asing dan belum mampu bersaing di negeri 

sendiri terutama di kota-kota besar. Selain itu, belum semua bandar udara 

(bandara) maupun transportasi umum yang berada di kota besar seperti Jakarta 

menerapkan penulisan bahasa Indonesia terlebih dahulu dibandingkan bahasa 

asing. 

Penulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar perlu diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari karena bahasa merupakan rangkaian bunyi dan lambang 

yang memiliki makna (Suriasumantri, 1999). Jika penulisannya berbeda, maka 

maknanya pun akan berbeda pula. 

Era Industri 4,0 ini membuat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

semakin berkembang dan memungkinkan seseorang untuk mengakses segala 

sesuatu tanpa batas. Pemanfaatan TIK dapat menggunakan gawai, komputer 

jinjing, maupun alat elektronik lainnya yang dihubungkan melalui internet. TIK 

yang semakin canggih mengubah pola hidup masyarakat dari dunia nyata ke dunia 

maya.  

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia sering kali pembelajar kesulitan 

menentukan kata yang baik dan benar. Untuk memudahkan pembelajaran dapat 

memanfaatkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V luring. Kamus ini 

merupakan kamus elektronik yang dapat diunggah secara gratis dan memudahkan 

pemakai dan sangat ringat saat membawanya. Hal ini disebabkan bentuknya yang 

berupa aplikasi dan dapat diakses melalui gawai.  

Gawai merupakan alat komunikasi wireless yaitu komunikasi bergerak 

tanpa kabel yang disebut mobile device. (Rustam, 2015). Gawai lebih banyak 

digunakan berbagai kalangan dibandingkan bentuk cetak seperti buku atau kamus 

cetak. Kamus elektronik ini lebih banyak pengguna dibandingkan kamus cetak 

karena tidak berat dan mudah menggunakannya. 

KBBI V luring ini berisi bahasa daerah dari seluruh Indonesia, arti untuk 

bidang tertentu, kelas kata, ragam bahasa, dan jenis kata. Aplikasi ini 

memudahkan penggunanya dalam mencari kata-kata bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. Kamus elektronik ini dapat dijadikan media pembelajaran dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. Misalnya mencari makna kata yang terpajang di 

ruang publik. Kata merupakan satuan gramatikal yang bebas dan terkecil (Chaer, 
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2012, Kentjono, 1982). Kata dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipecahkan ke 

bentuk yang lebih kecil tanpa merusak makna. Kata-kata atau informasi singkat 

dalam bentuk tulisan yang terpampang di ruang publik dapat dikaji penulisannya 

dengan menggunakan aplikasi ini. 

Tujuan penelitian ini untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan 

benar melalui kata-kata yang berada di ruang publik melalui TIK era industri 4,0. 

Prosedur penelitian ini melalui dokumentasi kesalahan berbahasa Indonesia dan 

dominannya penggunaan bahasa asing di ruang publik. Selanjutnya, 

memanfaatkan gawai dan menganalisis dengan KBBI V luring. Dengan demikian, 

pemelajar mengetahui penulisan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar di ruang publik. 

 

B. Isi dan Pembahasan 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Moleong 

(2005:4), mengemukakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian di 

mana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar-gambar bukan 

angka. Data penelitian ini berupa kata sampai kalimat yang terpajang di ruang 

publik. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi 

dokumentasi. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang digunakan, baik secara tertulis, 

gambar, maupun elektronik. (Sukmadinata, 2010).  

Penggunaan kata sampai kalimat dengan menggunakan bahasa Indonesia 

baik dan benar serta penggunaan bahasa asing setelahnya yang berada di tempat 

umum ini masih jarang ditemui. Tidak semua informasi yang disampaikan 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh penulisan informasi 

di ruang publik ini sudah menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu 

dibandingkan bahasa asing. Frasa ―Area Merokok‖ dituliskan terlebih dahulu 

dibandingkan ―Smoking Area‖, sedangkan kata ―Keluar‖ juga demikian ditulis 

sebelum kata ―Exit‖ 
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Sumber: Dokumentasi Pribadi  Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 Belum semua tempat menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar seperti di atas. Banyak sekali penulisan yang kurang tepat sehingga 

dapat menimbulkan kesalahan makna. Apabila dipaparkan penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar, terkadang pemelajar merasa baru mendengar 

informasi yang disampaikan. 

 

 
 Sumber; Dokumentasi Pribadi 

 

Reklame yang berada di ruang publik tersebut bertuliskan ―Serang City‖. 

Reklame merupakan kegiatan memperkenalkan suatu barang atau jasa atau 

hal lainnya dengan bertujuan untuk menarik perhatian khalayak ramai. (Panji, 

1990). Reklame di atas sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu 

yaitu ―Kota Serang‖. Selanjutnya menggunakan bahasa asing untuk menambah 

nilai jual dalam menyampaikan informasi.  
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Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Tempat makan ini juga menggunakan penulisan bahasa asing yaitu Labbaik 

Chicken. Sebaiknya menuliskan ―Ayam Labbaik‖ dilanjutkan dengan 

pengggunakan bahasa asing yang berfungsi untuk meningkatkan harga jual. 

Menurut Barata (1988), fungsi reklame dalam jual-beli sebagai berikut. Pertama, 

memberikan informasi kepada khalayak mengenai perusahaan, produk, atau jasa. 

Kedua, mempengaruhi khalayak sehingga tertarik dan melakukan pembelian. 

Ketiga, menciptakan kesan tersendiri mengenai barang maupun jasa yang 

dipromosikan. Keempat, memberikan kepuasan yang sesuai bagi konsumen. 

Kelima, alat komunikasi dalam perdagangan. Sementara, di bawah kata 

―mushola‖ terdapat kata ―charging‖. Kata tersebut seharusnya ditulis ―mengisian 

daya‖ kemudian menggunakan bahasa asing.  

Selain itu, kata ―mushola‖ terpajang di ruang publik kurang tepat dalam 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata tersebut merupakan 

bentuk tidak baku dari ―musala‖. Kata benda tersebut memiliki makna tempat 

salat, langgar, atau surau. 
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Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Contoh kata ―parwisata‖ yang tertera dalam kendaraan umum. Kata 

tersebut kurang tepat. Pemelajar dapat mencari kata yang tepat di KBBI V luring. 

Kata tersebut dimasukkan dalam aplikasi dan kata yang benarnya yaitu pariwisata. 

Kata ―pariwisata‖ memiliki makna yang berhubungan dengan perjalanan untuk 

rekreasi, pelancong, maupun turisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Selain itu, terdapat kata ―apotik‖ yang sering terpajang di tempat umum. 

Kata tersebut kurang tepat serta tidak memiliki makna dalam penulisan bahasa 

Indonesia baik dan benar. Dalam KBBI V Luring, kata ―apotik merupakan bentuk 

tidak baku dari ―apotek‖. Kata benda tersebut mempunyai makna toko tempat 

meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan 

barang medis atau disebut juga rumah obat. 

 

 

 

 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Penulisan kata ―game‖ kurang tepat dalam kalimat tersebut. Kata 

merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri dan memiliki makna, 

sedangkan kalimat merupakan kumpulan beberapa kata yang memiliki makna 

serta diakhiri dengan tanda baca. Kata tersebut sudah memiliki padanan kata 

dalam bahasa Indonesia. Kata tersebut seharusnya ditulis ―gim‖ yang bermakna 

permainan.  
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 Sumber: Dokumentasi Pribadi  

 

Apabila ditinjau dari semantiknya, preposisi disebut juga kata depan. 

Preposisi ditandai dengan hubungan makna antara konstituen di depan dengan di 

belakangnya. (Alwi, 1999). Jika preposisi ―di-― menyatakan arah atau tempat, kata 

tersebut ditulis terpisah. Contoh: JBB Diatas 5500 kg. Penulisan kata ―diatas‖ 

ditulis terpisah karena menyatakan arah. Penulisan informasi di ruang publik juga 

harus sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penulisan 

yang tepat yaitu JBB di atas 5500 kg. 

 

 
 Sumber: Dokumentasi Pribadi  

 

Prefiks di- menyatakan makna perbuatan dilihat dari segi penderita atau 

subjek dikenai perbuatan dengan sengaja yang dilakukan pelaku. Contoh: Mohon 

Kaca Mobil & Kaca Helm Di Buka. Penulisan kata ―di buka‖ ditulis serangkai 

karena kata kerja. Penulisan dalam bahasa Indonesia tidak hanya baik tetapi harus 
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juga harus tepat. Penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu Mohon 

Kaca Mobil dan Kaca Helm Dibuka. 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Informasi di atas berupa frasa. Frasa merupakan gabungan dua kata atau 

lebih yang bersifat nonpredikatif. Frasa ―Dijual Rina‖ dalam penjualan rumah 

memiliki makna lebih dari satu. Makna pertama ―Rina yang dijual‖, sementara 

makna lain ―Rumah dijual dan menghubungi Rina‖. Pemilihan kata harus 

memenuhi syarat kebakuan dan diksi berpengaruh terhadap makna. Pilihan kata 

menunjuk pada pengertian penggunaan suatu kata. (Sumarwati, 2015). Jika 

penulisan tidak tepat akan menafsirkan kesalahpahaman. 
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Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Kata ―al-qur‘an‖ yang terpajang di ruang publik dalam penulisan bahasa 

Indonesia kurang tepat. Pemelajar dengan cepat dan mudah mencari kata yang 

tepat di KBBI V luring. Kata tersebut dimasukkan dalam aplikasi serta penulisan 

yang baik dan benarnya yaitu ―alquran‖. Kata tersebut memiliki makna kitab suci 

umat islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

saw, dengan perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan 

sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. 

 

C. Simpulan  

Simpulan hasil penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, 

penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik masih banyak 

yang kurang tepat. Kesalahan penulisan bahasa Indonesia meliputi ejaan, kata, 

diksi, frasa, kalimat, dan preposisi. Penulisan kata ―di‖ harus diperhatikan dengan 

baik dan benar. Preposisi ―di‖ ditulis terpisah karena menyatakan arah atau 

tempat, sedangkan ―di‖ yang menyatakan kata kerja ditulis serangkai. Kedua, 

dominasi penggunaan bahasa asing sebaiknya diminimalisasi. Pemelajar dapat 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa KBBI V luring untuk 

mengetahui penulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. KBBI V luring ini 

dapat digunakan oleh semua orang dari berbagai kalangan dan tingkatan sehingga 

memudahkan pemakaiannya dalam mencari informasi berupa penulisan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 
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Abstrak. Mata kuliah Menyimak memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam 

pembelajaran bahasa. Lingkungan pembelajaran sangat berpengaruh dalam proses 

kemampuan menyimak. Pemilihan metode belajar dapat mempengaruhi proses 

belajar pemelajar bahasa Mandarin. Metode belajar yang tepat dapat menunjang 

keberhasilan pemelajar dari tingkat pemahaman materi hingga hasil belajar. 

Metode pembelajaran yang digunakan pada kelas Menyimak I menggunakan 

Metode Community Language Learning. Metode Community Language Learning 

sangat berguna untuk membantu pemelajar dalam proses pembelajaran bahasa 

asing. Kemampuan menyimak pemelajar tidak sama, setiap pemelajar memiliki 

kerja sama dalam tingkat pemerolehan bahasa asing yang tidak sama. Dalam hal 

ini, metode ini digabungkan dengan teknik menceritakan kembali dengan merekam 

pada gawai yang diputer kembali untuk didengarkan oleh anggota dalam satu 

kelompok pada mata kuliah Menyimak I. Penyatuan beberapa ide dan isi teks 

rekaman dapat menjadi satu kesatuan yang menghasilkan pemahaman teks yang 

lengkap. pemelajar akan terbagi dalam beberapa kelompok sehingga penyatuan 

beberapa kosakata yang terdapat di dalam isi teks akan terangkum menjadi 

rangkaian teks yang utuh dalam paragraf. 

 

Kata Kunci: community language learning, teknik menceritakan kembali, gawai, 

menyimak, bahasa Mandarin  

 

A. Pendahuluan  

 Seseorang dapat dikatakan terampil dalam berbahasa, apabila orang 

tersebut dapat menguasai empat keterampilan bahasa dengan baik. Keempat 

keterampilan bahasa tersebut adalah menyimak, berbicara, membaca dan menulis. 

Setiap keterampilan bahasa mempunyai hubungan yang erat dengan keterampilan 

bahasa yang lainnya. Penguasaan empat keterampilan bahasa ini menjadi dasar 

terjalinnya komunikasi bahasa dengan baik dan lancar. 
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Salah satu keterampilan bahasa yang pertama harus dikuasai dalam 

pembelajaran bahasa asing adalah keterampilan menyimak. Keterampilan 

menyimak berperan penting dalam pembelajaran bahasa asing, karena hal pertama 

yang dilakukan dalam belajar bahasa adalah mendengar bunyi bahasa, lalu meniru 

bunyi bahasa. Sebagai contoh, seorang anak kecil yang sedang belajar berbicara, 

hal pertama yang dilakukan anak tersebut adalah terlebih dahulu dia akan 

menyimak bunyi-bunyi yang didengarnya, lalu anak tersebut akan berusaha 

menirukan bunyi-bunyi yang didengarnya. Seperti inilah hal pertama yang 

dilakukan oleh pemelajar bahasa asing, jika orang tersebut tidak dapat menyimak 

dengan baik, maka dia tidak akan lancar dalam berbicara bahasa asing tersebut.  

Meskipun keterampilan menyimak berperan penting dalam pembelajaran 

bahasa asing, namun pada kenyataanya keterampilan menyimak pemelajar masih 

rendah. Hal ini terbukti ketika pebelajar meminta kepada pemelajar untuk 

memahami perkataan pebelajar ketika sedang menjelaskan materi perkuliahan 

dalam bahasa asing, terlebih lagi pebelajar memutarkan rekaman suara penutur 

jati dalam satu materi rekaman atau video pembelajaran. Pebelajar meminta 

pemelajar untuk menceritakan ulang cerita yang sedang dibahas di dalam kelas. 

Hasil yang didapat yaitu sebagian besar pemelajar menghafal teks yang terdapat 

dalam cerita tersebut, bukan mengambil inti dari cerita tersebut. Dengan demikian 

dapat disimpulkan, penyebab masih rendahnya keterampilan menyimak pemelajar 

dalam hal menceritakan ulang sebuah cerita dikarenakan belum memahami isi 

cerita tersebut.  

Penguasaan kosakata dalam teks juga sangat berpengaruh dalam 

menguasai kemampuan menyimak. Penguasaan kosakata mempunyai hubungan 

yang sangat erat dengan kegiatan menyimak. Penguasaan kosakata yang baik 

dapat menunjang proses menyimak. Untuk menguasai kosakata yang baik maka 

dibutuhkan suatu metode untuk mempermudah penguasaan kosakata. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Purwanto (1988: 196) yang mengatakan bahwa 

kemampuan memahami kosakata terlihat dalam kegiatan menyimak dan 

membaca. Kosakata yang dimiliki seseorang sangat mendukung kegiatan 

menyimaknya. Kemampuan menyimak akan lebih baik jika didukung oleh 

penguasaan kosakata yang baik. Seorang pemelajar jika mempunyai penguasan 

kosakata yang memadai, maka ia akan dapat mencerna makna kata per kata yang 

diucapkan oleh orang lain, sehingga maksud pembicara dapat ditangkap dengan 

jelas dan tepat.  

Selain itu, pemelajar masih belum mengerti bagaimana cara menceritakan 

ulang cerita dengan baik dan benar bukan berdasarkan rekaman per kalimat tetapi 

merangkum keseluruhan isi rekaman dan makna yang terkandung di dalamnya. 

Alat bantu dalam merangkum seluruh percakapan yang diucapkan kembali 
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menggunakan alat rekam yang terdapat dalam gawai. Dengan latar belakang 

masalah tersebut, maka makalah penelitian ini akan membahas mengenai metode 

belajar apa dan bagaimana teknik menceritakan ulang sebuah cerita yang baik dan 

menyimpannya dalam gawai sehingga dapat didengarkan oleh seluruh anggota 

kelompok agar pemelajar bahasa Mandarin tingkat I lebih memahami mata kuliah 

menyimak I. 

 

B. Isi dan Pembahasan 

Menurut Sudrajat (2008) dalam artikelnya dijelaskan bahwa metode 

pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata 

dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran memiliki 

peranan penting dalam proses  

Metode Community Language Learning (CLL) ini dikembangkan oleh 

Charles A. Curran dan rekan-rekannya pada tahun 1976. Curran adalah seorang 

ahli psikologi yang membuat suatu metode pembelajaran bahasa dengan 

menerapkan konsep psikoterapi dalam pengajaran bahasa. Metode CLL dikenal 

juga dengan metode konseling, karena dalam penerapannya metode ini 

menggunakan teknik konseling. Metode CLL ini dapat diterapkan pada kelas 

dengan pemelajar berjumlah 6-12 orang yang duduk berkelompok membentuk 

sebuah lingkaran, ini dimaksudkan agar pembelajaran menjadi lebih intim/dekat. 

Dan posisi pebelajar tidak di dalam lingkaran, tetapi di luar lingkaran yaitu 

sebagai penasehat/pembimbing. Kelas didesain seperti ini, bertujuan untuk 

mengurangi perasaan gugup pemelajar dalam pembelajaran serta dapat melatih 

keberanian mengungkapkan gagasan-gagasannya dalam pembelajaran di kelas. 

Metode Community Language Learning (CLL) merupakan metode pembelajaran 

yang lebih ditujukan untuk menghilangkan kecemasan atau ketakutan pemelajar 

saat mempelajari bahasa kedua.  

Dalam proses pembelajaran terdapat lima tingkatan belajar pemelajar 

dalam penerapan metode Community Language Learning, yaitu sebagai berikut:  

1) Tahap pertama, yaitu embryonic stage. Pada tahap ini pemelajar bergantung 

penuh pada pebelajar.  

2) Tahap kedua, yaitu self-assertion stage. Pada tahap ini, pemelajar mulai 

mempunyai keberanian mengungkapkan gagasan-gagasan mereka 

menggunakan bahasa asing yang sedang dipelajarinya di kelas tanpa adanya 

intervensi dan bantuan dari pebelajar.  

3) Tahap ketiga, yaitu separate existence stage. Pada tahap ini, pemelajar mulai 

mengurangi pemakaian bahasa ibu mereka. Dan ketika mengungkapkan 

sebuah gagasan, pemelajar menggunakan bahasa asing yang sedang 
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dipelajarinya, serta menganggap semua orang di dalam kelas memahami apa 

yang telah diungkapkannya.  

4) Tahap keempat, yaitu adolescent/reversal. Pada tahap ini pemelajar dirasa 

telah cukup siap untuk menerima umpan balik yang bersifat korektif dari 

pengajar atau anggota kelompok lainnya.  

5) Tahap kelima, yaitu independent. Tahap di mana pemelajar telah menguasai 

semua materi yang akan dibahas, dan pemelajar sudah biasa memperluas 

bahasannya serta sudah dapat menjadi pembimbing untuk pemelajar lainnya.  

Terdapat enam teknik yang dapat diterapkan oleh pengajar dalam 

pengaplikasian metode Community Language Learning di dalam kelas , yaitu:  

1) Tape-recording Student Conversation 

2) Transcription 

3) Reflection on Experience  

4) Reflective Listening  

5) Human Computer  

6) Small Group Task  

Metode Community Language Learning jika digabungkan dengan 

keterampilan bahasa Menyimak dapat menjadi satu metode yang menunjang 

kemampuan pemelajar memahami isi yang terkandung dalam teks atau rekaman. 

Melalui kerja sama dan saling mengisi kekurangan di antara kelompoknya maka 

satu rangkaian teks rekaman yang pada awalnya tidak dipahami dapat dipahami 

lebih dalam lagi.  

Menurut Tarigan (2014: 37) menyimak mempunyai tujuan umum dan 

tujuan khusus yang menyebabkan adanya keanekaragaman menyimak. Menyimak 

terbagi menjadi dua kelompok, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif . 

dalam dua kelompok tersebut, masih terbagi lagi menjadi beberapa jenis 

menyimak. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis menyimak.  

 

1. Menyimak Ekstensif  

Menyimak Ekstensif (extensive listening) adalah sejenis kegiatan yang 

mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak 

perlu dibawah bimbingan langsung dari seorang guru. Menyimak Ekstensif 

terbagi atas empat kelompok, yaitu: 

a. Menyimak Sosial  

Menyimak Sosial (social listening) merupakan menyimak yang biasanya 

berlangsung dalam situasi-situasi sosial seperti sedang bercengkrama atau 

mengobrol mengenai hal-hal menarik perhatian semua orang yang hadir dan 

saling mendengar satu sama lain. 

b. Menyimak Sekunder 
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Menyimak Sekunder (secondary listening) merupakan kegiatan menyimak 

yang berlangsung secara kebetulan dan kita sedang melakukan kegiatan 

lainnya. Misalnya, seorang anak yang sedang menulis, dan anak tersebut 

menyimak suara musik dari TV.  

c. Menyimak Estetik 

Menyimak Estetik (aesthetic listening) merupakan kegiatan menyimak yang 

mencakup menyimak musik, menyimak puisi, dan menyimak rekaman-

rekaman.  

d. Menyimak Pasif  

Menyimak Pasif (passive listening) adalah penyerapan ujaran tanpa upaya 

sadar yang biasanya menandai upaya-upaya kita pada saat belajar dengan 

kurang teliti, tergesa-gesa, menghafal luar kepala, berlatih santai, serta 

menguasai suatu bahasa. 

 

2. Menyimak Intensif  

Menyimak Intensif merupakan kegiatan menyimak secara lebih bebas ke 

lebih umum serta perlu di bawah bimbingan para pengajar. Menyimak intensif 

juga dapat dikatakan sebuah kegiatan menyimak yang perlu diawasi, dikontrol 

pada hal tertentu, dan ini merupakan bagian dari program pengajaran bahasa. 

Menyimak Intensif terbagi atas enam kelompok, yaitu:  

a. Menyimak Kritis  

Menyimak Kritis (critical listening) merupakan kegiatan menyimak dimana 

pendengar mencari kesalahan atau kekeliruan , bahkan juga butir-butir yang 

baik dan benar dari ujaran pembicara dengan alasan-alasan yang kuat dan dapat 

diterima akal sehat. Pada menyimak kritis, pendengar dituntut untuk lebih teliti 

ketika menyimak ujaran pembicara dan meneliti dimana letak kesalahannya.  

b. Menyimak Konsentratif  

Menyimak Konsentratif (concentrative listening) disebut juga dengan study-

type listening atau menyimak yang merupakan sejenis telaah. Kegiatan-

kegiatan yang tercakup dalam menyimak konsentratif ini adalah:  

1) Mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam pembicaraan. 

2) Mencari dan merasakan hubungan-hubungan, seperti kelas, tempat, 

kualitas, waktu, urutan serta sebab-akibat. 

3) Mendapatkan atau memperoleh butir-butir informasi tertentu. 

4) Memperoleh pemahaman dan pengertian mendalam, dan sebagainya. 

5) Memahami urutan ide-ide sang pembicara 

6) Mencari dan mencatat fakta-fakta penting  

c. Menyimak Kreatif  
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Menyimak Kreatif (creative listening) merupakan kegiatan menyimak yang 

dapat mengakibatkan kesenangan rekonstruksi imajinatif para penyimak 

terhadap bunyi, penglihatan, gerakan, serta perasaan-perasaan kinestetik yang 

disarankan atau dirangsang oleh sesuatu yang disimaknya. Berikut adalah 

kegiatan menyimak kreatif: 

1) Mengasosiasikan makna-makna dengan pengalaman menyimak 

2) Merekonstruksi imaji-imaji visual sementara menyimak 

3) Mengadaptasikan imaji dengan pikiran imajinatif dalam karya  

4) Memecahkan masalah, memeriksa dan mengujinya.  

5) Menyimak Eksplorasif  

d. Menyimak Eksplorasif (exploratory listening) merupakan kegiatan menyimak 

yang bersifat menyelidik. Menyimak eksploratif sejenis kegiatan menyimak 

intensif dengan maksud dan tujuan menyelidiki sesuatu lebih terarah dan lebih 

sempit. 

e. Menyimak Interogatif  

Menyimak Interogatif (interrogative listening) merupakan sejenis kegiatan 

menyimak intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi, 

pemusatan perhatian dan pemilihan butir-butir dari ujaran pembicara, karena 

penyimak akan mengajukan sebanyak pertanyaan. Dalam kegiatan menyimak 

interogatif ini, penyimak mempersempit serta mengarahkan perhatiannya pada 

pemerolehan informasi dengan cara menginterogasi atau menanyai pembicara. 

f. Menyimak Selektif  

Menyimak Selektif adalah kegiatan dimana penyimak harus menyimak dengan 

teliti dan mendetail, seperti nada suara, bunyi-bunyi asing, bunyi-bunyi yang 

bersamaan, kata dan frase, serta bentuk-bentuk ketatabahasaan.  

 

Dari penjelasan macam-macam menyimak di atas, pada mata kuliah 

Menyimak I di Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin menggabungkan 

materi ajar yang terdapat pada buku ajar Hanyu Tingli Jiaocheng Di Yi Ce, 

rekaman dari buku ajar, dan bahan yang diambil dari akun Youtube, website 

berbahasa Mandarin, lagu, serta video pendek untuk mengaplikasikan seluruh 

materi ajar yang terdapat pada buku ajar. Materi ajar yang terdapat pada buku ajar 

Menyimak I terdiri dari pelafalan, ton, dan juga kosakata baru yang berhubungan 

dengan pelafalan dan ton yang sedang dipelajari sehingga buku ajar ini lebih 

bervariasi dari materi ajar di keterampilan bahasa lainnya seperti pada materi ajar 

yang terdapat pada buku membaca dan menulis.  

Rekaman dalam buku ajar Hanyu Tingli Jiaocheng Di Yi Ce biasanya 

disimpan oleh para pemelajar di gawai sehingga dengan mudah dapat diputar 

ulang. Gawai juga memiliki beberapa fitur yang dapat memudahkan para 
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penggunanya. Gawai tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam belajar, tetapi 

juga dapat memberikan lebih banyak peluang untuk berkarya (Rosell-Aguilar & 

Kan, 2015: 29). Fitur rekam dalam gawai membantu pemelajar untuk merekam 

suara masing-masing lalu ketika waktu berkumpul dan mengoreksi satu sama lain 

maka akan terdengar bagian mana yang belum lengkap dan masing-masing 

anggota dapat menambahkannya. 

Pada awal perkuliahan Menyimak I pebelajar masih menunjuk satu orang 

pemelajar untuk menjawab pertanyaan. Ketika pertanyaan masih berupa tanya 

jawab individu dan pertanyaan ada dalam rekaman, maka pemelajar akan mudah 

menjawab dan menjelaskan keseluruhan kalimat. Kesulitan terjadi jika kosakata 

yang didapat oleh pemelajar merupakan kosakata baru atau bahan yang terdapat di 

luar buku ajar. Maka pebelajar akan membagi kelompok untuk mendengarkan 

rekaman yang diberikan. Masing-masing kelompok mendapatkan kesempatan 

untuk berkumpul dan saling merangkai kalimat yang terdapat dalam rekaman. Jika 

pebelajar memberikan tugas rekaman untuk dikerjakan di rumah, maka para 

anggota kelompok baru mengerjakannya di dalam fitur rekaman gawai. 

Oleh karena itu, pebelajar menggunakan teknik menceritakan kembali 

untuk memudahkan pemelajar merangkai teks yang ada di rekaman. Jika rekaman 

yang diberikan sangat panjang maka pebelajar akan membagi kelompok. Setelah 

menguasai keterampilan menyimak, hal yang selanjutnya harus dikuasai 

pemelajar bahasa asing adalah keterampilan berbicara. Kemampuan berbicara 

juga penting dikembangkan, salah satu cara mengembangkan kemampuan 

berbicara tersebut dengan melatih pemelajar untuk menceritakan kembali isi cerita 

yang telah didengarkannya.  

Kegiatan menceritakan kembali merupakan bagian dari kegiatan bercerita. 

Bercerita merupakan kegiatan menuturkan suatu peristiwa atu menyampaikan 

gambaran. Menurut Subyantoro dalam Ariani (2013: 45), mengemukakan bahwa 

bercerita sebagai suatu kegiatan yang disampaikan oleh pencerita kepada 

siswanya, ayah, ibu dan ibu kepada anak-anaknya, juru bercerita kepada 

pendengarnya. Menceritakan kembali merupakan kegiatan setelah pemelajar 

memahami isi cerita, lalu pemelajar mencoba untuk menceritakan kembali isi 

cerita yang telah dipahaminya. Menceritakan kembali merupakan kegiatan yang 

bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai 

. Nur Mustakim dalam Utari (2014: 15), menceritakan kembali merupakan 

kegiatan anak setelah anak memahami dan menceritakan kembali isi cerita. 

Menurut Bachri dalam Utari (2014: 15), mengungkapkan bercerita merupakan 

menutur sesuatu yang mengisahkan tentang perbuatan atau sesuatu yang 

mengisahkan tentang perbuatan atau suatu kejadian dan disampaikan secara lisan 

dengan tujuan membagikan pengalaman dan pengetahuan kepada orang lain. 
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Menurut Sutianti (2017: 24) ada tiga hal yang diharapkan dari kegiatan 

menceritakan kembali isi cerita yaitu peserta didik mampu menyusun kembali 

cerita yang disimak dari proses penceritaan, pemelajar terampil menggunakan 

bahasa lisan melalui kegiatan berbicara produktif, dan pemelajar terampil 

mengekspresikan perilaku dan dialog cerita dalam simulasi kreatif. 

Dalam kegiatan menceritakan kembali, pemelajar harus benar-benar 

memperhatikan detail cerita dengan baik. Berikut adalah beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam menceritakan kembali: 

1) Mengetahui unsur instrinsik yang terdapat di dalam cerita, seperti tema, 

amanat, alur, latar belakang dan sudut pandang.  

2) Setelah peserta didik mengetahui unsur-unsur instrinsik yang terdapat di 

dalam cerita, selanjutnya peserta didik mencatat gagasan pokok cerita. 

3) Setelah mencatat gagasan pokok dari cerita tersebut, peserta didik merangkai 

cerita tersebut sesuai kaidah tata bahasa yang baik dan benar. 

4) Menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa sendiri.  

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa menceritakan 

kembali isi cerita adalah suatu kegiatan setelah pemelajar menyimak sebuah cerita 

dengan baik, pemelajar menyusun kembali cerita yang telah disimaknya 

menggunakan bahasa sendiri secara lisan dengan tujuan memberikan informasi 

dan pengetahuan kepada pendengar.  

Informasi yang diberikan oleh pemelajar terkadang berbeda dengan apa 

yang tertera pada teks di rekaman. Hal ini disebabkan oleh kemampuan meyimak 

seorang pemelajar yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kemampuan 

menyimak ini juga diperkuat lagi dengan kemampuan pemelajar untuk 

menyampaikan dengan cara bercerita. Pada tahap ini pemelajar membutuhkan 

kemampuan verbal yang baik terutama pada kemampuan bicara, penguasaan tata 

bahasa yang baik dan benar serta kemampuan mengucapkan pelafalan dan ton 

yang tepat. Pengucapan dan pelafalan ton ini akan terbantu jika menggunakan 

fitur rekam yang terdapat pada gawai. Pada awal pengucapan jika hanya 

diucapkan aka nada peluang para anggota kelompok tidak dapat menganalisa 

terjadi kesalahan ton, tetapi ketika menggunakan teknik rekam pada fitur gawai 

maka pemelajar dapat mengulang-ulang rekaman yang telah dilakukan sehingga 

dapat mengeksplorasi penggunaan dari fitur rekam dengan menggabungkan 

beberapa metode pembelajaran (Mason&Wenxin, 2017: 99). Pemilihan diksi yang 

tepat juga sangat mempengaruhi sehingga menjadi satu kesatuan ketika 

menceritakan kembali dengan menggunakan bahasa sendiri tanpa menggunakan 

bahasa yang terdapat pada kalimat di teks rekaman. 

Di bawah ini merupakan contoh teks rekaman berupa dialog yang 

terdapat pada buku ajar yang diceritakan dalam bentuk paragaraf. 
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Tabel 1: contoh dialog percakapan Menyimak I 

Sumber: Yang (2009) 

 

A： 请问，到天安门吗？ Permisi, Apakah ini (bis ini) 

menuju Tian An Men? 

B ：你先上车吧 Anda naiklah terlebih dahulu 

A ：到天安门多少钱？ Sampai ke Tian An Men 

berapa tarif (bisnya)? 

B ：这车不到天门你得换别的车 Bis ini tidak sampai ke Tian 

An Men, Anda harus ganti 

dengan bis lain. 

A ：刚才你不是说你可以坐这辆车吗 Tapi Anda baru saja 

mengatakan saya bisa naik bis 

ini ke Tian An Men 

B： 

对，这儿没有车到天安门，你一点换一路

车 

 

Benar, Bis ini tidak sampai ke 

Tian An Men, Nanti sebentar 

lagi ganti dengan bis No 1 

A ：在哪儿换车？ Dimana saya harus berganti 

bis ？ 

B ：到时候我告诉你 Kalau sudah waktunya 

berganti bis akan saya infokan. 

 

Dari contoh percakapan di atas, biasanya pebelajar akan bertanya pada 

masing-masing pemelajar dan berantai dari satu pemelajar ke pemelajar lainnya. 

Hal ini menjadi mudah karena rekaman ini telah menjadi rekaman wajib ketika 

pemelajar mengikuti mata kuliah Menyimak I. Oleh karena itu pebelajar akan 

meminta cara lain pemelajar memahami rekaman di atas dengan menggunakan 

bahasa sendiri dengan teknik menceritakan kembali dalam bentuk narasi bukan 

dalam bentuk dialog, sehingga mereka akan merangkai dialog dalam deskriptif 

paragraf pendek  

 

Tabel 2:  

有一天有一个乘客。他想去天安门，可是不知道应该做什么车。所以他问一

个巴士的司机，如果他想去天安门应该坐哪一个巴士。司机说从这个巴士站

没有巴士去天安门，他可以坐这辆车可是然后换一路车。乘客以为这辆车一
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直去天安门，原来在一个地方他也应该换车。什么时候换车，以后司机告诉

乘客。 

Pada suatu hari ada seorang penumpang . Dia ingin pergi ke Tian An Men, tetapi 

tidak tahu harus naik bisa apa. Oleh karena itu dia bertanya kepada seorang supir 

bis, dan mengatakan jika dia ingin pergi ke Tian An Men harus naik bis yang 

mana. Supir bis mengatakan, tidak ada bis yang langsung ke Tian An Men dari 

terminal ini, penumpang harus naik bis ini lalu berganti bis dengan bis nomor 1. 

Penumpang bis menganggap bis ini langsung menuju Tian An Men tetapi 

sebenarnya dia pun harus berganti bis. Kapan dia harus berganti bis, supir bis akan 

memberitahukannya ketika sudah tiba di pergantian bis. 

 

 Maka penilaian untuk mata kuliah Menyimak I juga terbagi menjadi 2 

nilai, dari hasil hasil menyimak I dengan teknik menceritakan ulang dan juga 

evaluasi yang terbagi dalam kelompok, sehingga proses seorang pemelajar ketika 

menceritakan ulang akan terlihat dan menjadi penilaian bagi pebelajar. Maka 

pebelajar akan menilai kemampuan menyimak pemelajar berdasarkan tabel di 

bawah ini. 

 

Tabel 3: Perbedaan Penilaian Menyimak Individu dan Menyimak Kelompok 

Komponen Penilaian Individu Penilaian Kelompok 

Tujuan 1. menilai kemampuan 

pemelajar dalam menjawab 

pertanyaan terkait teks 

rekaman 

2. menilai kemampuan 

pemelajar merangkum 

seluruh teks rekaman 

dalam paragraf 

1. menilai kemampuan 

seluruh anggota kelompok 

untuk merangkum kalimat 

yang disimak oleh para 

anggota kelompok 

2. pemilihan bagian teks 

rekaman yang diceritakan 

ulang atau dijadikan 

ringkasan 

 

Sasaran proses dan pemahaman 

individu terhadap teks 

rekaman 

 

proses bekerja sama 

Waktu disesuaikan  

(diberikan kata kunci dalam 

teks yang ditanyakan oleh 

pebelajar sehingga pemelajar 

dapat mengeksplorasi jawaban 

ditentukan 

(tidak diberikan pertanyaan-

pertanyaan tambahan, peserta 

kelompok langsung menjawab) 
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Komponen Penilaian Individu Penilaian Kelompok 

atau kalimat dalam teks 

rekaman) 

 

penilaian individu Hasil kelompok dibagi rata 

 

C. Simpulan  

Mata kuliah menyimak I memiliki tingkat konsentrasi penuh dalam 

menangkap makna dari isi teks karena pada tingkatan ini para pemelajar masih 

dalam tahap awal pembelajaran bahasa Mandarin. Kemampuan setiap pemelajar 

di dalam kelas tidak sama maka membutuhkan suatu metode dan teknik 

pembelajaran yang tepat untuk memfasilitasi pemelajar Pembelajaran yang 

melibatkan pemelajar secara aktif dalam kelompok memberikan rasa percaya diri 

yang tinggi dan juga akan menimbulkan suasana belajar partisipatif dan menjadi 

lebih hidup. 

Teknik menceritakan kembali juga dapat mendorong timbulnya gagasan 

yang lebih bermutu dan dapat meningkatkan kreativitas siswa dengan menyatukan 

beberapa ide dan gagasan ketika pemelajar menangkap makna dari teks rekaman 

yang diberikan oleh pebelajar. Teknik-teknik menceritakan kembali disesuaikan 

dengan metode pembelajaran Community Language Learning yang dilaksanakan 

oleh pemelajar telah dilaksanakan sesuai prosedur penilaian, dan dapat 

mengaktifkan pemelajar sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar pemelajar. 

Teknik ini dapat diterapkan untuk penyatuan kemampuan makna. Kemampuan 

dalam mengolah interpretasi makna dalam satu kalimat juga mutlak dibutuhkan 

maka pengelompokkan tim juga berdasarkan atas apa yang telah dinilai 

sebelumnya seperti hasil belajar, tugas belajar, skor ketika masing-masing 

kelompok mempresentasikan isi teks yang terdapat dalam rekaman. Beberapa 

teknik menyatukan hasil menceritakan ulang dari para pemelajar disatukan dengan 

fitur rekam yang ada pada gawai sehingga memudahkan para anggota dalam 

mendengarkan ulang hasil kerja rekaman sesame anggotanya. 

Para anggota kelompok yang tergabung dalam satu tim merasa 

bertanggung jawab atas kinerja mereka masing-masing dan dari sinilah muncul 

suatu perasaan memiliki yang tidak dimiliki apabila para pemelajar mengerjakan 

sendiri apa maksud dan makna yang terdapat dalam suatu teks. Konteks makna 

yang ditangkap oleh individual satu sama lainnya Sudah saatnya para pebelajar 

mengevaluasi cara mengajarnya dan menyadari dampaknya terhadap pemelajar. 

Untuk menghasilkan manusia yang bisa berdamai dan bekerja sama dengan 

sesamanya dalam pembelajaran di kelas, metode Community Language Learning 

perlu lebih sering digunakan karena suasana positif yang timbul akan memberikan 
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kesempatan kepada pemelajar untuk dapat meningkatkan prestasi di seluruh mata 

kuliah keterampilan berbahasa. 
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Abstract. This study which entitled Learning Strategies of Students in 

English Language Learning was purposed to identify and describe the types 

of language learning strategies used by students in learning English. This 

study used a qualitative descriptive research method. 123 students from 

English Language Education Study Programme at State University of 

Jakarta were selected as respondents of this study. The two questionnaires 

from Oxford (1990) were used as instruments of this study to collect the 

data; adapted background questionnaire and adapted Strategy Inventory for 

Language Learning (SILL). The data from questionnaire were analyzed 

using descriptive statistic to show the three types of dominant strategies 

used by student in learning English. The findings indicate that 

metacognitive strategies (4.4), compensation strategies (4.3), and cognitive 

strategies (4.2) were dominant strategies used by students in learning 

English. However, memory strategies (3.3) became the less frequently type 

of strategies used by students learning English. Furthermore, centering 

their learning (metacognitive strategy), overwhelming limitation in speaking 

or writing (compensation strategy), and receiving and sending messages 

(cognitive strategy) were dominant strategy employed by students in 

learning English. The result of this study was an input for English Language 

Programme particularly lectures to design planning for teaching. It was 

also information for learners to consider the type of dominant language 

learning strategies used by them to facilitate their learning as well as 

develop their learning. 
 

Keywords: language learning strategies, English, SILL. 

 

Abstrak. Penelitian tentang Strategi Belajar Mahasiswa dalam 

Pembelajaran Bahasa Inggris Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Sebanyak 123 mahasiswa dari Program Studi 

Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Jakarta dipilih sebagai 

responden dalam penelitian ini. Dua jenis kuesioner dari Oxford (1990) 

mailto:2215121575.rudi@gmail.com1
mailto:hanifpujiati@un.ac.id
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digunakan sebagai instrumen penelitian untuk mengumpulkan data; 

kuesioner latar belakang yang diadaptasi dan Inventori Strategi untuk 

Pembelajaran Bahasa yang diadaptasi. Data yang diperoleh dari kueasioner 

dianalisis menggunakan deskriptif statistik untuk menunjukan tiga tipe-tipe 

strategi yang paling dominan yang digunakan oleh mahasiswa dalam 

pembelajaran bahasa Inggris. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa 

strategi-strategi metakognitif (4,4), strategi-strategi kompensasi (4,3), dan 

strategi-strategi kognitif (4,2) adalah tipe strategi-strategi yang dominan 

digunakan mahasiswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sebaliknya, 

strategi-strategi memori (3,3) menjadi tipe strategi yang paling jarang 

digunakan mahasiswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Terlebih lagi, 

memfokuskan pembelajaran mereka (strategi kompensasi), mengatasi 

keterbatasan dalam berbicara dan menulis (strategi kompensasi), dan 

menangkap dan menyampaikan berbagai pesan (strategi kognitif) adalah 

strategi-strategi yang dominan digunakan oleh mahasiswa dalam 

pembelajaran bahasa Inggris. Hasil dari penelitian ini menjadi masukan bagi 

Program Studi Bahasa Inggris terutama para dosen dalam mendesain 

perencanaan pembelajaran mata kuliah. Hasil penelitian ini juga menjadi 

informasi bagi mahasiswa untuk mengenal tipe strategi-strategi belajar 

bahasa yang dominan mereka gunakan supaya dapat memfasilitasi kegiatan 

belajar mereka sebagaimana mengembangkan kegiatan belajar mereka. 
 

Kata Kunci: strategi pembelajaran bahasa, bahasa Inggris, SILL. 

 

A. Pendahuluan 

Pembelajar bahasa menggunakan berbagai jenis strategi-strategi 

pembelajaran bahasa untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa mereka (Oxford, 

1990). Strategi pembelajaran bahasa adalah tindakan yang diambil secara sadar 

oleh peserta didik untuk mengatur pembelajaran bahasa mereka (Griffiths, C. & 

Oxford, R., 2014).Beberapa penelitian menemukan bahwa strategi pembelajaran 

bahasa mempengaruhi pembelajaran siswa dan meningkatkan kompetensi bahasa 

mereka. Yulianti (2018), Ardiansyah (2013), dan Nurdianingsih (2018) 

menemukan siswa dengan strategi pembelajaran yang lebih baik mendapatkan 

skor keterampilan bahasa yang lebih baik. Lebih lanjut, Nurdianngsih mencatat 

bahwa ada korelasi kuat antara strategi pembelajaran dan kemahiran 

bahasa.Penelitian lain yang dilakukan oleh Tunç (2003) dan Nurdianingsih (2018) 

menemukan bahwa strategi pembelajaran bahasa memiliki hubungan penting 

dengan skor prestasi siswa. Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukan 

bahwa strategi pembelajaran menjadi faktor yang dapat membantu siswa dalam 
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belajar bahasa.Hal ini selaras dengan pernyataan menurut Griffiths (2003) yaitu, 

"strategi pembelajaran bahasa merupakan faktor penting dalam keberhasilan 

pembelajaran bahasa." 

Namun demikian, banyak siswa tidak menggunakannya strategi 

pembelajaran bahasa] secara tidak efisien (Griffiths dan Tang, 2016). Ardiansyah 

(2015) menemukan siswa yang mendapat skor rendah dalam tes berbicara tidak 

menerapkan strategi pembelajaran dengan benar. Gani, S., A. Fajrina, D., dan 

Hanifa, R. (2015) juga menemukan siswa yang memiliki kemampuan berbicara 

rendah tidak menggunakan strategi pembelajaran secara tepat dan 

menggunakannya secara sadar.Kemudian, hal lain yang penting untuk 

diperhatikan adalah konteks penelitian strategi pembelajaran bahasa yang telah 

laluhanya membahas tentang pembelajaran bahasa yang dilakukan di lingkungan 

kelas tradisional (Zhou dan Wei, 2018). Padahal, perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi telah dengan cepat mengubah cara berpikir, bertindak, 

berinteraksi, belajar dan hidup masyarakat (Ribeiro et.al, 2015). Khusus untuk 

siswa, hal tersebut akan mengubah cara belajar siswa yang dimana akan 

mempengaruhi lingkungan belajar bahasa mereka. Penggunaan teknologi seluler 

dan sumber daya online menuntut pembelajar bahasa memahami dan melibatkan 

strategi pembelajaran bahasa yang tidak hanya tepatakan tetapi bersinergi dengan 

pemanfaatan teknologi. Namun demikian, hal tersebut tidak akan mengubah 

landasanpengetahuan, dasar praktik dan dasar kebutuhan strategi pembelajaran 

bahasa (Oxford & Schramm, 2007; terkutip dalam Zhou dan Wei, 2018). 

Strategi-strategi dalam Pembelajaran Bahasa 

Oxford (1990, p. 7) menyatakan dasar istilah strategi, berasal dari strategi 

Yunani kuno yang berarti langkah atau tindakan yang diambil untuk kontrol dan 

pengarahan tujuan (Oxford, 2003). Brown (2007, hal. 119) berpendapat bahwa 

"strategi adalah sebuah metode spesifik dalam melakukanpendekatan suatu 

masalah atau tugas, mode-mode operasi untuk mencapai tujuan tertentu, desain 

yang direncanakan untuk mengendalikan dan memanipulasi informasi tertentu." 

Secara umum, definisi-definisi ini menunjukkan bahwa strategi adalah pendekatan 

pribadi, langkah-langkah, atau tindakan yang diambil oleh peserta didik untuk 

mencapai tujuan mereka dengan mengendalikan dan memanipulasi informasi 

tertentu sehingga menjadi pembelajar yang baik. 

Namun, semenjak konsep "Apa yang bisa dipelajaridari pembelajar bahasa 

yang baik'" dan tujuh strategi pembelajaran yang diyakini sebagai penggambaran 

pembelajar bahasa yang baik oleh Joan Rubin pada tahun 1975 (Griffiths, C. & 

Cansiz, G., 2015), para peneliti (Hong-Nam & Leavell, 2006; Ma & Oxford, 

2014; O'Malley, JM, Chamot, AU, Stewner-Manzanares, G., Kupper, L., & 

Russo, RP, 1985; Oxford, 1990; Rubin , 1975) masih mencaripenjelaskan apa 
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yang dimaksud dengan strategi pembelajaran bahasa dari berbagai aspek sehingga 

menjadi definisi yang jelas dan tidak kontroversial (Raoofi, S., Binandeh, M., dan 

Rahmani, S., 2017). Definisi awal strategi pembelajaran bahasa dikemukakan oleh 

Rubin (Griffiths, C. & Cansiz, G., 2015) sebagai penggunaan perangkat atau 

teknik tertentu untuk memperoleh pengetahuan atau informasi. Rubin membuat 

batasan antara strategi pembelajaran langsung dan tidak langsung seperti strategi 

pembelajaran, strategi komunikasi dan strategi sosial. Strategi pembelajaran yang 

memberikan kontribusi untuk kemajuan pengembangan sistem bahasa oleh 

pembelajar bahasa yang tercakup dalam strategi kognitif dan metakognitif.Di sisi 

lain, strategi komunikasi berhubungandengan pembelajaran bahasa dalam proses 

komunikasi lisan atau tertulis melalui percakapan, mengobrol, atau menulis surat 

dan mengambil ide bahasan dari pembicara atau penulis atau mengklarifikasi apa 

yang dimaksud seseorang adalah fokus dari strategi ini. Strategi ini menuntut 

pengetahuan linguistik atau komunikatif seseorang untuk menjagaberkirim pesan, 

mengobrol, atau percakapan tetap berkesinambungan. 

Oxford (1990) berpendapat bahwa strategi pembelajaran bahasa 

adalahaktivitastertentu yang dilakukan oleh pembelajar untuk menciptakan 

pembelajaran yang tidak hanya lebih mudah, lebih cepat, lebih menyenangkan, 

lebih mandiri, dan lebih efektif, akan tetapi juga lebih mudah diadaptasi ke 

berbagai macam kondisi pembelajaran yangbaru. Oxford (1990) mengidentifikasi 

strategi menjadi dua kelas utama; langsung dan tidak langsung. Setiap kelas 

dibagi menjadi tiga kelompok (memori, kognitif, dan kompensasi dikategorikan 

sebagaikelas strategi secara langsung; metakognitif, afektif, dan sosial 

dikategorikansebagai kelas strategi secara tidak langsung). 

Strategi memori, juga disebut mnemonik, berperan dalampembelajar dan 

pengambilan informasi atau konsep. Oxford mengelompokkan mereka menjadi 

empat set: menciptakan hubungan mental, menerapkan gambar dan suara, 

meninjau dengan baik, dan penggunaan tindakan.Lalu, strategi kognitif 

memungkinkan pelajar untuk memanipulasi materi bahasa secara langsung. 

Oxford mengategorikannya ke dalam empat kategori: Berlatih, menerima dan 

mengirim pesan, menganalisis dan menalar, dan menciptakan struktur untuk input 

dan output. Kemudian, strategi kompensasi memungkinkan peserta didik 

menggunakan pola bahasa baru yang mereka ciptakan sendiri untuk memahami 

atau memproduksi bahasa. Oxford mengkategorikan mereka dalam menebak 

dengan cerdas dalam mendengarkan dan membaca dan mengatasi keterbatasan 

dalam berbicara dan menulis. 

Dalam kelas strategi secara tidak langsung,strategi metakognitif 

memungkinkan peserta didik untuk mengelola kemampuan kognitif mereka dalam 

proses pembelajaran secara keseluruhan (Oxford, 2003). Strategi ini dibagi 
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menjadi pemusatan belajar, mengatur dan merencanakan belajar, dan 

mengevaluasi belajar. Kemudian, Strategi afektif mendukung peserta didik 

mengidentifikasi emosi mereka, perasaan motivasi, dan pemberian nilai untuk 

pencapaian yang baik. Strategi ini terbagi menjadi menurunkan kecemasan 

seseorang, mendorong diri sendiri, dan mengaturtemperatur atau tekanan emosi 

seseorang. Lalu, strategi sosial berperan dalam mendorong peserta didik untuk 

berkolaborasi dengan orang lain dan memahami bahasa dan budaya tertentu dalam 

pembelajaran bahasa (Oxford, 2003). Strategi ini terbagi menjadi mengajukan 

pertanyaan, bekerja sama dengan orang lain, berempati atas orang lain. 

 

B. Isi dan Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan tiga kategori utama yang digunakan oleh 

responden dimana strategi metakognitif menjadi strategi dominan yang digunakan 

oleh siswa dalam pembelajaran mereka. Para siswa mendapat skor SILL untuk 

strategi metakognitif dengan rata-rata 4,4 atau dikategorikan sebagai "Tinggi" 

dalam menggunakan strategi metakognitif. Strategi pembelajaran dominan kedua 

yang digunakan oleh responden adalah strategi kompensasi. Para siswa mendapat 

skor SILL rata-rata 4,3 atau dikategorikan sebagai "Tinggi" dalam 

menggunakanstrategi kompensasi. Strategi ketiga yang dominan digunakan oleh 

responden adalah strategi kognitif. Para siswa mendapat skor SILL kognitif rata-

rata 4,2 atau dikategorikan sebagai "Tinggi" dalam menggunakanstrategi kognitif. 

 

Table 1. SILL score 

Strategies Value 

Metacognitive 4.4 

Compensation 4.3 

Cognitive 4.2 

Affective 3.9 

Social 3.9 

Memory 3.3 

Overall 4.0 

 

Strategi afektif adalah urutan kategori berikutnya yang digunakan oleh 

responden. Para siswa mendapat skor SILL untuk strategi afektif dengan rata-rata 

3,9 atau dikategorikan sebagai "Tinggi" dalam menggunakan strategi afektif. 

Selanjutnya, strategi sosial adalah strategi urutan kelima yang digunakan oleh 

responden. Para siswa mendapat skor SILL untuk strategi sosial dengan rata-rata 

3,9 atau dikategorikan sebagai "Tinggi" dalam menggunakanstrategi afektif. 

Strategi yang paling jarang digunakan oleh responden adalah strategi memori. 
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Para siswa mendapat rata-rata skor SILL untuk strategi memoridengan bobot 3,3 

atau dikategorikan sebagai ―Sedang‖ dalam menggunakanstrategi memori. 

Setiap siswa memiliki frekuensi yang berbeda dalam menggunakan setiap 

strategi. Lebih lanjut, frekuensi penggunaan setiap jenis aktivitas pada setiap 

strategi juga berbeda. Pada strategi metakognitif, salah satu jenis yang sering 

digunakan adalah memantau pembelajaran mereka dengan mengidentifikasi 

kesalahan mereka dalam berbahasa. Mereka mengoptimalkanya dengan bantuan 

teman untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan teknis yang mungkin 

dilakukan. Hal ini membantu responden dalam menentukan letak kesalahan 

merekadengan cepat. Lalu, mereka melacak sumber kesalahan kemudian 

memperbaikinya. Dalam pembelajaran mereka berikutnya, responden 

menggunakan informasi tersebut untuk menghindari kesalahan yang sama dan 

membantu mereka berbahasa dengan lebih baik. 

Aktivitas lain dari strategi metakognitif adalah mencoba mencari tahu 

bagaimana menjadi pembelajar bahasa Inggris yang lebih baik. Itu dilakukan 

dengan mencari informasi melalui situs web ".edu" atau tutorial, penjelasan di 

YouTube atau blog, atau akun tertentu di media sosial yang berbicara tentang 

belajar bahasa Inggris. 

Dalam strategi kompensasi, responden membuat sebuah perkiraan atau 

tebakan karena kurangnya pemahaman tentang sesuatu atau kesulitan dalam 

memproduksi bahasa. Aktivitas lain dari strategi kompensasi adalah menggunakan 

kata atau frasa yang artinya sama. Para siswa melampaui batasan mereka dalam 

memproduksi bahasa dengan menggunakan tebakan. Mereka membuat kata atau 

frasa yang artinya sama untuk mengekspresikandiri dalam bahasa Inggris. 

Dalam strategi kognitif, responden mencoba menemukan pola dalam 

bahasa Inggris. Mereka menganalisis pola (kosakata, tata bahasa, struktur kalimat, 

paragraf) dengan memecahnya menjadi beberapa bagian atau memanfaatkan 

makna di setiap bagian untuk menemukan makna seluruh kata, frasa, kalimat atau, 

paragraf. 

Dalam strategi afektif, responden mengatasi rasa takut mereka dengan cara 

relaksasi progresif. Misalnya, mereka mendengarkan musik favorit dari 

smartphone, tablet, atau laptop mereka. Selanjutnya mereka mengambil napas 

dalam-dalam atau melakukan meditasi sambil mendengarkan musik. 

Dalam strategi sosial, responden belajar bahasa Inggris dengan melakukan 

interaksi seperti bertanya kepada seseorang tentang masalah mereka dalam belajar 

bahasa Inggris melalui obrolan pribadi di media sosial atau melalui komentar di 

blog. Selanjutnya, responden juga belajar tentang budaya penutur bahasa Inggris 

melalui artikel di internet, blog, bahkan vlog ketika mereka mencoba memahami 

perasaan dan ide orang lain. 
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Dalam strategi memori, responden menulis ekspresi dalam kalimat penuh. 

Mereka mengontekstualisasikan ekspresi baru dan berlatih menulis untuk 

mengingat kata baru. Mereka menggunakan ekspresi secara langsung sebagai 

penerapan pengetahuan kata-kata, konsep, atau struktur untuk memahami atau 

membentuk ekspresi dalam aktivitas menulis. 

 

C. Simpulan 

 Hasil temuan dan diskusi menunjukkan bahwa strategi metakognitif, 

strategi kompensasi, dan strategi kognitif adalah strategi-strategi yang dominan 

digunakan dalam belajar bahasa Inggris. Responden secara aktif menggunakan 

beberapa strategi dalam pembelajaran bahasa Inggris mereka. Ini menunjukkan 

bahwa strategi pembelajaran bahasa memberikan pengaruh pada kinerja mereka 

dalam berbahasa. 

 Dalam strategi pembelajaran metakognitif, siswa mengevaluasi pembelajaran 

mereka dengan memperhatikan poin-poin kesalahan mereka yang diperoleh dari 

masukantemanbelajar lalu menggunakan informasi tersebut untuk membantu 

mereka untukberbahasa lebih baik. Selain itu, siswa berusaha mencari cara untuk 

menjadi pembelajar bahasa Inggris yang lebih baik dengan mencari informasi 

melalui situs web ―.edu‖atau tutorial penjelasan di YouTube atau blog, atau akun 

khusus di media sosial yang membahas tentang belajar bahasa Inggris. 

Dalam strategi pembelajaran kompensasi, siswa mencoba memahami 

makna topik yang dibahas dalam bahasa Inggris dengan menebak atau membuat 

perkiraan makna secara cerdas melalui konteks atau petunjuk non-bahasa. Selain 

itu, siswa menggunakan kata atau frasa yang berarti sama dengan siswa mengatasi 

keterbatasan mereka dalam memproduksi bahasa ketika mereka tidak dapat 

mengekspresikan kata atau frasa bahasa Inggris. 

 Dalam strategi kognitif, siswa berusaha menemukan pola dalam bahasa Inggris. 

Mereka menganalisis pola (kosakata, tata bahasa, struktur kalimat, paragraf) 

dengan memecahnya menjadi beberapa bagian atau memanfaatkan makna-

maknatersebut untuk menemukan makna keseluruhan kata, frasa, kalimat atau, 

paragraf. 

Akan tetapi, pernyataan yang lain pada setiap strategi pembelajaranmasih 

perlu dipertimbangkan karena strategi pembelajaran yang tidak dominan bukan 

berarti tidak berguna sama sekali. Namun ada potensi bahwa ini dapat mendukung 

strategi yang lainnya sehingga kinerja mereka dalam berbahasa Inggris bisa 

menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. 
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Abstrak. Makalah ini menjelaskan tentang langkah-langkah berpikir kritis. 

Tujuannya memperkenalkan akronim sebagai bagian dari langkah-langkah 

tersebut. Objek kajian adalah tentang ciri-ciri berpikir kritis yang representatif, 

yakni Kesepakatan di Amerika dan kesepakatan dalam tradisi ilmiah. Hasil studi 

terhadap ciri-ciri tersebut berupa identifikasi berpikir kritis yang disusun lebih 

sederhana, mudah dipahami,dan mudah dipraktikkan. Metode yang digunakan 

merujuk pada refleksi-fenomenologis. Simpulan, makalah ini memperkenalkan 

langkah-langkah berpikirkritis. Langkah itu berada di bawah akronim 

Paratetembang (Pahami, Ragukan, Tes, Temukan, Bangun). Hal itu berguna 

untuk praktik pembelajaran, baik bagi pembelaja rmaupu peserta didik.  

 

Kara kunci: berpikirkritis, ciri paratetembang  

 

A. Pendahuluan 

Aset kita terbesar adalah berpikir. Sebelum membaca lebih jauh, kiranya 

baik memulai makalahini dengan sebuah kutipan dari karya Balu H Athreya dan 

Chrystalla Mouza dalam buku bertajuk Thinking Skill for the Digital Generation 

(2017) berikut ini: 

 

The twenty-first invites us to retool our thinking skills and habits. It does 

so because of three factors, related to the futurte, present, and past. Our 

future, beside being not fully knowable will be dominated by technology 

and human machine interaction. It will also be characterized by advances 

in our understanding of how the brain works, which might change 

fundamental ideas arround thinking and learning. Our present is already 

undergoing a major digital revolution in human communication, similiar 

to that experienced with the invention of writing and the printing press. 

Further, globalization has reached new heights, while polarization on 

matter related to the past is evident. Faith and reason have taken oppsite 

corners, as if they occupy discrete portions of the brains. Once emotion is 

added the this mix, we often lose clear thinking. (Athreya, 2017: 5) 

mailto:saifur_rohman2000@yahoo.com
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Terjemahan: Abad XXI meminta kita membongkar kebiasaan dan 

kemampuan berpikir. Hal itu karena tiga faktor yang terkait dengan masa 

depan, masa kini, dan masa lalu. Masa depan kita, di samping tidak dapat 

diketahui, bakal didominasi oleh interaksi manusia teknologi dan mesin. 

Cirinya adalah makin baiknya pemahaman kita tentang bagaimana kerja 

otak. Hal itu mengubah gagasan mendesar kita tentang berpikir dan 

belajar. Masa kini berada di bawah revolusi digital dalam komunikasi 

manusia, yang mirip dengan pengalaman tentang temuan penulisan dengan 

percetakan. Lebih jauh lagi, globalisasi telah mencapai tingkatan baru 

karena perubahan cara yang terkait dengan masa lalu menjadi temuan. 

Iman dan akal mengambil wilayah yang bertentangan. Dua hal itu 

menepati wilayahnya sendiri. Sekali emosi bergabung, kita bakal 

kehilangan pikiran jernih.  

 

Buku itu penting karena secara tematik Athreya mengangkat persoaan masa depan 

dari tindakan berpikir. Athreya berhasil mengidentifikasi tentang titik tumpu 

kemajuan peradaban pada masa datang.  

 Karena itu, buku ini tidak berhenti pada upaya identifikasi tentang apa itu 

berpikir (sebagaimana dilakukan oleh Athreya), tetapi masuk ke dalam relung-

relung dari jenis berpikir, yakni berpikir kritis, menjelaskan langkah-langkah, 

melatih, dan mengembangkan.Athreya belum sampai pada latihan dan 

pengembangan padahal pada saat yang sama kita membutuhkannya.  

Pengertian ―berpikir‖ mendapatkan perhatian sama tuanya dengan 

peradaban. Ketika peradaban dihasilkan melalui berpikir, maka proses berpikir 

diasumsikan sebagai unsur yang lebih dulu ketimbang hasil-hasilnya yang berupa 

peradaban. Hasil-hasil peradaban purba seperti kapak batu, dolmen, ataupun 

menhir tentulah beranjak dari sebuah sistem berpikir yang ada pada masa itu. 

Kapak merupakan benda tajam yang terbuat dari batu.  

Pada masa kini, orang menyuruh-nyuruh kita untuk berpikir kritis. Marilah 

kita berpikir kritis, katanya, atau kalalu tidak bisa maka kita harus berpikir 

berbeda dan berpikir di luar kotak. Tetapi bagaimana kita berpikir secara berbeda? 

Apa yang membuat kita berpikir secarta berbeda? Ada pula yang memiliki 

semboyan, ―menyajikan secara berbeda‖, tetapi tidak dijelaskan di mana 

perbedaan yang dimaksud. Apakah lebih baik atau lebih bernilai?  

 Kepastian dari berpikir kritis terletak pada kehadiran objek yang menjadi 

kajian. Ketika diungkapkan bahwa objek dari pikiran kritis sebagai ―segala 

sesuatu‖, maka akan tampak luasnya cakupan secara terminologis. Bahwa istilah 

segala sesuatu akan mengacu pada persoalan-persoalan yang merentang panjang 

dalam perbincangan filsafat. Kendati demikian, di dalam pembicaraan berpikir 
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kritis ini bisa saja menggunakan istilah wacana. Istilah tersebut pun mengundang 

keberatan karena objek berpikir bisa saja bukan wacana, tetapi ada juga benda-

benda. Wacana pun menjadi bagian dari persoalan. Sebab wacana merupakan 

persoalan yang sedang diperbincangkan oleh satu orang atau lebih. Sebuah 

wacana tersebut memiliki unsur-unsur linguistik, hubungan masing-masing arti, 

struktur, bahkan sistem yang bekerja. Unsur terkecil dari wacana adalah kalimat. 

Karena itu, di dalam bab ini akan disebut objek dari berpikir kritis sebagai ―segala 

sesuatu‖. Istilah ―segala sesuatu‖ akan merujuk pada topik empiris maupun ideal.  

 Untuk mengetahui lebih jauh tentang pengertian berpikir kritis, dalam bab 

ini akan dijelaskan tentang kekhasan dari berpikir kritis. Ada ciri-ciri pembeda 

dengan berpikir ilmiah. Marilah kita melihat satu demi satu ciri umum dan ciri 

khusus tersebut.  

 

B. Isi danPembahasan 

Di Amerika telah dibentuk sebuah perkumpulan yang mengurusi persoalan 

berpikir kritis. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah Dewan Nasional untuk 

Berpikir Britis di Amerika, ada 8 pokok dalam proses berpikir. Unsur-unsur itu 

terdapat di dalam jenis-jenis berpikir.  

1) Seluruh penalaran memiliki tujuan  

2) Seluruh penalaran adalah usaha menemukan sesuatu yang terkait dengan 

pertanyaan dan memecahkan masalah.  

3) Seluruh penalaran didasarkan pada asumsi atau kepercayaan yang ada.  

4) Seluruh penalaran berasal dari sudut pandang.  

5) Seluruh penalaran didasarkan pada data, informasi, dan temuan.  

6) Seluruh penalaran dijelaskan melalui dan dirinci melalui kondep dan ide.  

7) Seluruh penalaran berisi inferensi atau tafsir untuk menjelaskan simpulan dan 

memberikan makna pada data.  

8) Seluruh makna memiliki akibat dan implikasi.  

Pertama-tama adalah memahami kerja kita dan fungsi mental dalam proses 

berpikir. Kebanyakan pikiran kita melakukan pekerjaan rutin yang tidak 

memerlukan perhatian khusus. Tapi suatu ketika kita dihadapkan pada masalah 

yang tidak diinginkan sehinga kita mengubah rencana untuk mencapai .tujuan 

kita. Tujuan dan strategi membutuhkan pemikiran yang urut. Kita menyediakan 

waktu untuk memikirkan pemecahan masalah. Akhirnya kita membuat keputusan-

keputusan setelah mempertimbangkan untung-rugi. 

Contoh kalimat di bawah ini tidak memerlukan pertimbangan: 

 

- Saya sedang berada di kapal pesiar dan saya melihat ke atas. Begitu 

banyak bintang bertebaran dan bulan purnama.  
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Sementara itu, contoh kalimat di bawah ini merupakan bagian dari upaya berpikir 

kritis:  

 

- Seorang profesor favorit saya pergi ke kampus saya sementara itu pada 

hari yang sama saya memiliki janji dengan dokter gigi. Saya pun 

memutuskan untuk menggagalkan pertemuan dengan dokter gigi. 

Pertimbangan saya, pertemuan dengan dosen lebih penting ketimbang 

dengan dokter gigi.  

 

Contoh tersebut memberikan gambaran tentang perlu atau tidak menggunakan 

pikiran kita terhadap keadaan yang kita hadapi. Melihat langit di atas kapal pesiar 

tidak memerlukan pertimbangan, tetapi menjawab pertanyaan ―bagaimana bisa 

berlibur dengan kapal pesiar‖ tentu memerlukan pertimbangan. Keindahan hanya 

menghasilkan perasaan kagum pada diri seseorang.  

 Contoh dan penjelasan di atas bersifat umum. Itu berati tidak menjelaskan 

kekhasan dari berpikir kritis. Hal itu lebih pada ilustrasi tentang penalaran. Sebab, 

dalam model-model berpikir juga ditemukan penalaran sehingga itu bukanlah 

bagian yang khas dariberpikir kritis. Karena itu, marilah kita melihat kekhasan 

dari berpikir ilmiah.  

 

1. Ciri-ciri Berpikir Ilmiah 

Ciri-ciri di bawah ini merupakan ciri umum yang bisa dijumpai di dalam 

teknik berpikir ilmiah. Karena merupakan ciri umum, maka sekurang-kurangnya 

berpikir kritis pun memiliki sifat-sifat di bawah ini:  

1) Mampu memisahkan antara informasi yang berguna dan tidak berguna.  

2) Kemampuan mengidentifikasi kesalahan dalam argumentasi kita maupun 

orang lain 

3) Kemampuan membedakan antara kepercayaan, emosi, dan nalar.  

4) Mengikuti perkembagan metode ilmiah, pemikiran kritis juga juga bagian dari 

metafisika  

5) Pemikiran kritis digunakan di dalam wilayah nalar logika.  

6) Memfokuskan pada keputusan untuk mempercayai atau tidak.  

7) Pemikiran kritis juga sebagai proses mengevaluasi dan menganalisis informasi 

8) Upaya secara terus-menerus dan sistematis dalam pikiran terbuka dan tepat.  

9) Kemampuan kognitif tingkat tinggi, yakni kemampuan menganalisis, sintesis, 

menafsirkan, menghubungkan, dan menggambarkan perbandingan.  

10) Objektivitas sebagai bagin dari aspek keberterimaan  

11) Penggunaan bahasa dan logika juga secara akurat. 
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2. Ciri KhususBerpikir Kritis 

Setelah melihat ciri berpikir kritis dari Dewan Nasional, ciri berpikir 

ilmiah, maka kita memerlukan ciri yang membedakan antara berpikir kritis 

dengan berpikir ilmiah. Berikut ini ciri-ciri berpikir kritis secara khusus. Ciri ini 

tidak secara serta-merta menghilangkan ciri secara ilmiah karena berpikir kritis 

merupakan bagian dari berpikir ilmiah.  

1) Berpikir Aneh tapi Nyata  

Kita akan selalu diminta untuk menyajikan secara berbeda tetapi tidak pernah 

mendapatkan kejelasan dari ―perbedaan yang dimaksud‖. Kecuali dinyatakan, 

―Menyajikan fakta aneh tapi nyata‖, hal itu memberikan spesifikasi yang jelas, 

yakni ―aneh‖ sesuatu yang jarang dilihat dan ―nyata‖ sebagai sesuatu yang ada 

di tengah-tengah masyarakat. Hal aneh banyak, tetapi tidak selalu nyata. 

Demikian pula, yang nyata sudah banyak, tetapi tidak selalu aneh.  

2) Ingat dan waspada 

Berikir kritis adalah selalu ingat dan waspada. Sebagaimana dijelaskan di 

dalam bab sebelumnya bahwa berpikir kritis adalah hati-hati dan waspada 

terhadap hal yang dihadapi. Istilah mengingat akan mengacu pada niat awal 

kita sedangkan istilah waspada mengacu pada tujuan kita.  

3) Skeptis 

Berpikir kritis adalah kata lain bersikap skeptis. Kita bisa saja mempercayai 

segala sesuatu yang menurut keyakinan kita harus diyakini tanpa dibuktikan. 

Akan tetapi ketika menyangut hal-hal yang menjadi bagian dari berpikir, maka 

kita perlu meragukan segala kebenaran atas objek kajian tersebut.  

4) Bertradisi filosofis 

Kita mengenal Tradisi Kritis yang dikembangkan kelompok Wina, Austria. 

Mereka menggunakan metode falsifikasi, psikologi belajar, dan pengujian 

terhadap teori. Tradisi kritis ini merupakan koreksi terhadap pola berpikir 

yang selalu bertumpu pada segala sesuatu yang dinamakan dengan objektif. 

Penyebutan segala sesuatu dalam hal ini akan mengacu pada segala objek 

kajian yang bisa dipikirkan (dokos). Dengan kata lain, hal-hal yang dihadapi 

oleh pikiran adalah segala hal yang dapat dipikirkan.  

 

3. LangkahLangkah Berpikir Kritis 

Hal itu dapat diringkas bahwa berpikir kritis merupakan berpikir aneh tapi 

nyata, ingat dan waspada, selalu skeptis, dan melanjutkan tradisi filosofis. 

Ringkasan tersebut sekurang-kurangnya dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk 

mengembangkan teknis berpikir kritis. Sebagai langkah teknis, kita akan 

menggunakan langkah-langkah termudah sehingga dapat dijadikan sebagai bagian 



 

266 

 

dari pemecahan atas berbagai kesulitan dalam berpikir kritis selanjutnya. Langkah 

Berpikir Kritis adalah berikut ini:  

1) Memahami perspektif dengan teliti (Understand)  

2) Meragukan segala sesuatu yang dianggap benar (Sceptical) 

3) Menguji kebenaran (Testing) 

4) Membuktikan kesalahan/ambiguitas/kontradiksi (Proving) 

5) Membangun perspektif baru (Constructing)  

 

Untuk mempermudah ingatan kita, maka sekurang-kurangnya langkah tersebut 

akan diringkas dengan istilah: 

 

Paratetembang  

(pahami, ragukan, tes, temukan, bangun) 

 

Hal itu dapat menggunakan istilah di bawah ini: 

1) Memahami (PAHAM) 

2) Meragukan (RAGU) 

3) Menguji (TES) 

4) Membuktikan (TEMU)  

5) Membangun (BANGUN) 

 

Dalam bahasa asing kita kita bisa menggunbakan istilah USTPC (Understand, 

Sceptical, Testing, Proving, Constructing). 

 Untuk mengetahui sedikit banyak masing-masing langkah tersebut, 

sekurang-kurangnya dapat dijabarkan berikut ini:  

 

1. Memahami persoalan dengan baik 

Pikiran yang kritis tidak muncul dari ruang hampa. Dia berasal dari sebuah 

objek yang diperhatikan, diamati, dipikirkan. Pengamatan yang teliti akan 

menghasilkan pemahaman yang baik. Mengarahkan kesadaran pada persoalan 

yang sedang dihadapi. Hal itu membutuhkan konsentrasi dari subjek. Karena itu, 

cara terbaik mengamati secara cermat. Membaca berulang-ulang. Pembacaan 

sekilas hanya akan menemukan besar di dalam sebuah karangan. Adapun bila 

pembacaan dilakukan secara berulang-ulang maka akan menemukan gagasan 

yang bersifat rinci.  

 Setiap orang selalu ingin berbicara dan didengarkan. Untuk menjadi 

seorang pembicara yang baik mestilah diawali dengan menjadi pendengar yang 

baik. Karena pendengar yang baik akan memperhatikan detail perkataan, mencatat 

hal-hal yang dianggap perlu, membuat skema, menggambarkan konstruksi ide, 
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hingga merumuskan istilah, pernyataan, bahkan topik yang dimaksud. Ketika kita 

mencermati atau mendengarkan orang lain, kita menjadi tahu apa yang mesti 

dilakukan atau tidak dilakukan ketika berbicara.  

 Sebagai contoh, ketika seorang pejabat diminta memberi sambutan, kita 

telah bersiap mendengarkan secara baik. Kita mengharapkan ada visi atau misi 

yang hendak dicapai di dalam komunitas atau acara yang diselenggarakan. 

Kemudian naik panggung dan sang pejabat memulai dari cerita kemacetan untuk 

mencapai lokasi tersebut. Kemacetan itu bertambah parah dengan sebuah 

terjadinya sebuah kecelakaan beruntun. Sampai di situ, kita sebagai pendengar 

masih maklum karena hal itu barangkali sebagai pemanasan atau ice breaking. 

Kita akan menangkap, itu sebabnya dia macet. Setelah cerita kemacetan, ternyata 

kemudian dia bercerita tentang anaknya yang harus diantar sebelum datang ke 

acara sehingga dia harus membagi konsentrasi dengan urusan keluarga. Kemudian 

dia menceritakan tentang tumbuh kembang anaknya yang tidak mau diam 

sehingga dia merasa pusing mencari jalan keluarnya. Setelah menceritakan 

anaknya, akhirnya sang pejabat sudah menyadari tentang pentingnya sebuah acara 

ini sehingga menceritakan tentang fasilitas bagi peserta dan tempat 

penyelenggaraan yang mewah. Dan itu semua diucapkan secara datar, kadang 

kesulitan mencari kata-kata, dan kalaupun sudah menemukan kata-kata seringkali 

tidak tepat. Setelah itu, dia berusaha mengungkakan joke-joke yang menurutnya 

dia lucu, padahal peserta tertawa hanya karena menghormati saja.  

 Dari ilustrasi tersebut apa yang bisa dicatat? Tentu saja ada. Bahwa itu 

merupakan contoh memberi sambutan yang buruk. Kalau kelak kita hendak 

memberikan sambutan, maka kita memerlukan sedikit-banyak persiapan tentang 

ruang lingkup acara itu.  

Kita persoalan yang dihadapi adalah teks atau buku, kita bisa memulai 

membaca secara teliti. Bukan hanya dari sampul, judul, daftar isi, dan biodata 

pengarang. Kita perlu membaca mulai dari bab pendahuluan, memahami maksud 

dari tiap paragraf hingga akhir bab. Kalau belum memahami, kita bisa mengulang 

dan memberikan catatan-catatan pada paragraf atau kalimat yang dimaksud. 

Kemudian dilanjutkan ke bab berikutnya. Catatan-catatan diberikan. Juga 

komentar. Penyusunan skema. Atau daftar pertanyaan. Pembacaan yang cermat 

terhadap sebuah buku akan menemukan solusi dari penulisnya. Kita seakan-akan 

bertemu dengan orang tersebut dan berbicara secara dekat dengannya. Karena itu, 

di dalam disiplin ilmu sastra dikenal dengan teknik close reading, yakni membaca 

dekat. Membaca dekat adalah upaya memahami teks secara detail yang didasarkan 

pada arti kata, frasa, hingga kalimat. Pengartian masing-masing unsur tersebut 

haruslah disusun di dalam kerangka topik yang sedang dibahas. Teknik membaca 

dekat sangat diperlukan ketika seorang pembaca sedang menghadapi teks tentang 
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budaya lain. Di situ akan didapati beberapa istilah yang asing atau istilah khas 

budaya tersebut. Di sinilah pembaca diminta untuk memahami arti kata tersebut di 

dalam kalimat. Kemudian arti kata tersebut di dalam konteks yang sedang 

dibicarakan. Lebih luas lagi, arti kata tersebut di dalam wacana kebudayaan secara 

umum. Membaca dekat dalam praktik linguistik biasa dikenali dengan istilah 

―mencari kata-kata sulit‖.  

  

2. Meragukan perspektif yang diangap benar  

Perspektif merupakan pandangan terhadap sebuah persoalan. Kata lain dari 

perspektif adalah sudut pandang. Dengan begitu, istilah pandangan bisa dianggap 

sebagai sebuah sudut untuk memandang sesuatu. Istilah tersebut ―sudut pandang‖ 

dengan begitu mengandung pesan bahwa pandangan akan berada di dalam sebuah 

titik sudut dari sebuah segitiga sehingga sebuah pandangan jelaslah memerlukan 

sudut-sudut lain agar tergambar sebagai bangun ruang yang utuh. Bangun ruang 

adalah perumpamaan dari sebuah kebenaran.  

Istilah kebenaran dalam hal ini mengacu pada kejelasan, kemapanan, 

kebaikan, kemapanan. Persoalan yang timbul di hadapan kita akan selalu disertai 

dengan asumsi. Asumsi tersebut dalam berbagai bentuk kesan. Dari kesan 

tersebut, kita barangkali akan berkata: ―Kelihatannya sulit nih!‖  

Kita waspada dengan kesan yang muncul dari persepsi kita. Di dalam 

psikologi, kita menemukan istilah ―efek halo‖. Dikatakan ―halo‖ karena mengacu 

pada sapaan atau momen pertemuan pertama kali. Hal itu dimaksudkan, 

bahwasanya pertemuan pertama pada seseorang akan memberikan kesan yang 

tidak selalu sama dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Dari efek halo ini 

kemudian kita mengatakan, ―Keliatannya cowok itu rajin, saleh, dan simpatik.‖ 

Asumsi itu dimulai dengan ―keliatannya‖. Demikian pula sebaliknya, efek halo 

juga akan menghasilkan pernyataan. ―Keliatannya cowok itu reseh, pemalas, dan 

pandir.‖ Efek halo ini bisa saja bertahan untuk beberapa lama atau bahkan dalam 

jangka waktu yang begitu lama. Sampai suatu ketika kita mendapati fakta 

sebaliknya dan kita barulah mengatakan, ―Tidak seperti yang saya kira.‖  

 Di dalam filsafat, kita mengenal perumpamaan ―manusia gua‖. Hal itu 

diceritakan secara alegoris oleh Plato di dalam bukunya yang berjudul Politea, 

buku VII ayat 514a-5201. Cerita ini diajukan kepada Socrates, muridnya. 

Dikisahkan ada beberapa tawanan yang diikat di dalam gua dan menghadap 

dinding. Mereka berada di sana seumur hidup dan tidak bisa melihat ke mana pun 

sehingga mereka hanya melihat dinding saja. Maka apa yang dilihatnya hanyalah 

bayangan yang berasal dari belakang. Bayangan tentang apa saja. Mereka akan 

menjelaskan segala sesuatu berdasarkan bayangan tersebut. Sampai suatu ketika, 

seorang tawanan dibebaskan dan melihat matahari sebagai sumber cahaya. Dan 
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ketika dia diminta kembali ke dalam gua, maka langkah pertama dia akan 

membebaskan teman-temannya untuk melihat dunia di luar gua itu. Tetapi niat 

temannya dicurigai oleh tawanan sehingga dia dibunuh.  

Hal itu merupakan cerita perumpamaan tentang kebenaran dan kepalsuan. 

Bayangan dianggap sebagai kepalsuan dan matahari sebagai kebenaran. Manusia 

memerlukan kebenaran sehingga harus berani menyingkirkan bayang-bayang. 

Langkah meragukan segala sesuatu adalah menjadikan apa yang dilihatnya 

sebagai bayang-bayang sampai dia berhasil melihat bentuk awalnya.  

 

3. Menguji kebenaran  

Pengujian merupakan upaya rasional untuk mencapai keyakinan yang 

memadai tentang suatu masalah. Dikatakan ―upaya rasional‖ karena menggunakan 

desain dan alasan-alasan tertentu. Dikatakan ―keyakinan yang memadai‖ karena 

kebenaran sebagaimana diklaim semua orang tetaplah sebuah keyakinan. 

Sebetulnya menguji kebenaran suatu persoalan bertujuan agar keyakinan tentang 

kebenaran tersebut akan lebih mantap.  

Sebagai ilustrasi secara umum, ketika Anda sudah selesai membuat 

jembatan, maka Anda harus menguji kekuatan jembatan tersebut secara nyata. 

Caranya adalah dengan menguji coba kekuatan melalui benda yang melintas di 

atasnya. Dimulai dari 100 kg hingga titik maksimal sebagaimana dipersyaratkan 

di dalam teori tersebut. Jika tidak mengalami retakan atau kendala yang berarti 

maka uji ketahanan jembatan itu berhasil. Teknik pegujian menggunakan 

perangkat yang telah disiapkan dengan kualifikasi tertentu.  

 Contoh lain, ketika Anda hendak lulus sarjana, maka Anda harus melewati 

ujian skripsi. Di dalam ujian skripsi tersebut akan ditentukan penguji. Ketika ujian 

berlangsung, pertama-tama Anda akan diminta untuk memaparkan hasil penelitian 

Anda. Setelah itu, Anda akan ditanya oleh dewan penguji terkait dengan hasil 

penelitian Anda. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan 

Anda lulus atau mengulang. Ketika Anda dinyatakan lulus, maka Anda 

dinyatakan layak menyandang sebuah gelar akademik dengan segala hak dan 

kewajibannya.  

Di dalam metodologi ilmiah, dikenal dengan istilah uji validitas dan uji 

reliabilitas. Uji validitas adalah mengukur keabsahaan sebuah alat ukur yang akan 

digunakan untuk mencari data. Alat ukur dikatakan sah bila sesuai dengan format, 

konteks, teori, atau kriteria. Uji reliabilitas adalah keajegan sebuah alat ukur 

ketika mengolah data. Berapa pun data yang digunakan maka hasilnya tidak 

berubah. Stabilitas itu bisa dilakukan dengan cara uji coba, perbandingan data 

paralel, perbandingan pengamat, konsistensi unsur alat ukur. Validitas adalah 

kebenaran dari alat ukur sedangkan reliablitas adaah stabilitas dari alkat ukur. 
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Karena itu, istilah valid dan reliabel itu maksudnya adalah ―tepat dan tetap‖. 

Cocok dan Tidak berubah.  

Di dalam statistik, kita melakukan uji beda dengan menggunakan rumus 

uji t. Demikian pula untuk menguji reliabilitas, kita bisa menggunakan rumus 

korelasi produk moment. Uji data tersebut menggunakan rumus yang telah 

ditemukan oleh para ahli statistik. Kita memanfaatkan rumus itu dengan asumsi 

dasar kita memahami cara kerja rumus tersebut.  

Dalam psikologi, istilah uji adalah seperangkat pertanyaan yang 

distandardisasi, masalah, serta tugas yang digunakan meneliti respons seseorang 

untuk pengukuran ciri, kapasitas atau capaian dari seseorang. Karena itu, 

seseorang yang hendak bekerja akan melewati tes psikologi untuk mengetahui 

gambaran mental dari calon karyawan tersebut.  

Bagaimana standar pengujiaan dalam berpikir kritis? Asumsi awal bahwa 

berpikir kritis adalah mengubah sesgala sesuatu. Tentulah pengubahan itu menuju 

perbaikan, menuju kebenaran, keberterimaan, dan kemasukakalan. Keberterimaan 

adalah sebuah nilai yang mungkin saja bisa dibenarkan secara logis. Sebagai 

contoh, saya menerima argumentasi Anda bukan berarti argumentasi Anda 

sepenuhnya benar, tetapi ada yang bisa dibenarkan. Tidak sepenuhnya salah.  

Pendek kata, standar pengujian adalah nilai-nilai yang bermanfaat bagi 

kemanusiaan. Maksudnya tentu saja berpikir kritis itu diarahkan untuk 

mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Ujian untuk kebenaran pertama-tama 

adalah menanyakan, ―Apa itu benar?‖ Mengapa benar? Bagimana bisa menjadi 

benar? Dalam berpikir kritis, uji kebenaran dilakukan dengan mengajukan  

1) Pertanyaan 

Dalam hal ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan memperoleh 

jawaban sesuai dengan pembicaraan yang diajukan. Tanya jawab ini akan 

membimbing setiap pembicara untuk sampai pada pemahaman yang lebih baik 

ketimbang sebelumnya. Metode dialog ini digunakan oleh Socrates untuk 

menjelaskan makna kehidupan. Kemampuan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang relevan akan menunjukkan kefasihan di dalam topik yang 

sedang diajukan.  

2) Masalah 

Pengajuan masalah pada pembicaraan atau topik yang diajukan akan 

menghasilkan pemecahan masalah yang relevan dengan topik tersebut. Jika 

masalah tersebut tidak bisa dipecahkan dengan teori yang diajukan, maka teori 

itu mengandung kelemahan.  

3) Penilaian 

Penilaian diajukan untuk mendapatkan hasil baik atau buruk, benar atau salah. 

Penilaian itu dilakukan dengan dengan memilah-milah unsur yang terdapat di 
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dalam pembicaraan itu menjadi dua bagian, benar-salah, baik-buruk. Menguji 

dengan standar kebenaran yang digunakan oleh teori tersebut. Pengajuan nilai 

tersebut dijadikan sebagai upaya menemukan nilai-nilai lain yang terkandung 

di dalamnya.  

 

4. Menemukan Kesalahan  

Istilah ―menemukan kesalahan‖ mengacu pada temuan-temuan yang bisa 

dijadikan titik pijak untuk perbaikan perspektif sebelumnya. Dengan begitu, 

istilah ―kesalahan‖ mengacu pada hal-hal yang bersifat janggal, tidak lengkap, 

kurang tepat, melenceng, kurang baik, tidak pada tempatnya, dan hal-hal yang 

tidak relevan. Kesalahan mengacu pada hal-hal yang tidak sesuai dengan standar 

kebaikan. Kebaikan yang mana? Yang mana saja asal ada definisi tentang 

kebaikan maka itulah yang dimaksud.  

 Temuan tersebut merupakan langkah awal yang bisa ditelusuri di dalam 

praktik mengembangkan berpikir kritis. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, 

misalnya, mengapa tidak tepat? Kejanggalannya di mana? Ada sesuatu yang 

melenceng, tetapi di mana ya? Apa yang membuat pandangan tersebut tidak 

sesuai dengan kenyataan? Kenyataan mana yang dirujuk? Tanya-jawab di dalam 

diri akan menghasilkan sebuah temuan yang utuh tentang kesalahan yang terjadi 

dalam perspektif tersebut.  

Dalam teknik analisis suatu masalah, kita memperoleh cara yang 

diperkenalkan oleh Immanuel Kant dalam Critique of Pure Reason. Menurutnya, 

ada dua teknik menjelaskan, yakni analitik dan sintetik. Teknik analitik adalah 

menjelaskan unsur-unsur sedangkan teknik sintetik adalah menjelaskan hubungan 

antarunsur.  

Teknik analitik akan melihat deskripsi masing-masing unsur. Ketika kita 

hendak membahas kalimat ―Aku cinta kamu‖ sebagai sebuah kalimat yang salah 

kaprah, maka kita harus mulai menguraikan satu per satu kata dari kalimat 

tersebut. Di manakah letak salahnya. Pertama-tama kita memberikan arti masing-

masing kata, yakni ―aku‖, ―cinta‖, dan ―kamu‖. Aku sama dengan kata ganti 

orang pertama, cinta berarti sayang, dan kamu berarti kata ganti kedua. Masing-

masing unsur itu dimengerti sebagai ungkapan kasih sayang dari seorang aku 

kepada kamu. 

Teknik sintetik adalah melihat hubungan antar unsur. Jika kita 

melanjutkan contoh di atas, maka kita akan menghubungkan unsur kata di dalam 

sebuah pola kalimat tertentu. Misalnya kita menerangkan dalam kerangka 

kesatuan kalimat, maka diperoleh unsur ―aku‖ sebagai subjek, ―cinta‖ sebagai 

predikat, dan ―kamu‖ sebagai objek. Kemudian kita menerangkan pola kalimat 

aktif dan kalimat pasif. Jika kalimat aktif ada awalan me- sedangkan kalimat pasif 
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ada awal di-. Dalam hal ini awalan me- dan di- tidak ada. Karena itu, kita harus 

mencari pemahaman lain tentang pola kalimat. Di dalam pola-pola lain, kita 

mengetahui bahwa pola kalimat pasif tidak selalu menggunakan awalan di-. 

Misalnya kalimat aktif, ―Adi memukul Budi‖, diubah menjadi kalimat pasif 

menjadi ―Budi dipukul Adi‖ atau ―Budi yang Adi pukul‖. Nah, dari situ kita 

menjadi tahu bahwa kalimat ―Aku cinta kamu‖ adalah kalimat pasif tetapi seperti 

kalimat aktif, sehingga yang benar adalah ―Aku yang kamu cinta‖ atau ―Aku 

mencintai kamu‖.  

Baik analitik maupun sintentik merupakan teknik menjelaskan yang 

digunakan di dalam langkah-langkah ilmiah pada masa sekarang ini. Dua teknik 

itu merupakan pasangan teknik ilmiah untuk mendapatkan gambaran yang utuh 

tentang suatu masalah. Hal itu menghasilkan model yang dikembangkan dalam 

dialog ilmu-ilmu. Model itu dijelaskan berikut ini:  

1) Verifikasi adalah teknik pembuktian bahwa sebuah teori itu benar 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah mencari data-data yang relevan 

dengan teori yang sedang dipahami. Andaikata data tersebut tidak sesuai, 

maka data tersebut harus diabaikan.Teknik itu digunakan untuk memperluas 

pembuktian dari teori tersebut sehingga cakupan teori tersebut akan meluas.  

2) Falsifikasi 

falsifikasi adalah teknik pembuktikan bahwa sebuah teori itu salah. Langkah-

langkah yang dilakukan adalah mencari fakta-fakta yang tidak sesuai dengan 

teori. Sekali fakta tersebut tidak sesuai, maka teori itu perlu diperbaiki. 

Pembuktian yang dilakukan di dalam falsifikasi adalah pembuktian bahwa 

teori itu tidak mampu mencakup semua fakta yang dirujuk. 

3) Trial and error (salah dan perbaiki) 

Metode ini diperkenalkan oleh Karl Raymund Popper yang masih satu topik 

dengan falsifikasi. Langkah ini dilakukan untuk mencapai kebenaran yang 

diinginkan. Sebuah kebenaran tidak serta-merta hadir sebagai ―kebenaran 

penuh‖ sehingga memiliki perangkat lengkap yang bisa dipergunakan di 

dalam praktik metodologis apa pun. Kebenaran bukanlah barang serba guna 

dan serba bisa. Karena itu, memanfaatkan kebanaran adalah menguji coba dan 

memperbaiki secara terus menerus. 

4) Penemuan Praktik terbaik 

Kita seringkali menemukan perspektif baru bukan berasal dari langkah-

langkah ideal teoretis, tetapi berasal dari praktik terbaik (best practice). Salah 

satu hasil uji coba yang terus-menerus adalah praktik terbaik. Secara umum 

praktik terbaik merupakan pengalaman praktis yang telah dilakukan oleh 

beberapa orang sebelumnya dan dijadikan sebagai pemecahan masalah selama 

ini. Ketika ilmu pengetahuan hanya terdiri atas idealitas tertentu, tetapi 
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idealitas itu tidak selalu memberikan hasil yang memadai, maka pengalaman-

pengalaman terbaik merupakan bagian dari temuan yang bisa dimanfaatkan.  

5) Penemuan kesepakatan 

Ketika bukti-bukti tidak ditemukan tetapi masing-masing pihak memiliki 

tujuan yang sama-sama kuat, maka langkah yang dilakukan adalah penemuan 

kesepakatan. Hal itu terasa tidak ilmiah, tidak logis, dan tidak rasional, tetapi 

fakta dalam tradisi ilmiah tidak bisa ditampik. Istilah ―ya sudahlah, kita terima 

saja pendapatnya‖, itu bukan berarti bahwa dia benar, tetapi langkah-langkah 

ilmiah sebelumnya tidak mendapatkan hasil yang memadai.  

 

5. Membangun Perspektif Baru  

Perspektif sebagaimana dimaksud dalam konteks ini adalah pandangan 

berbeda yang ditemukan dari teori sebelumnya. Pandangan tersebut pada akhirnya 

harus dibangun atau dikembangkan. Bagaimaan membangunnya?  

Pada dasarnya, manusia bukanlah mesin foto kopi. Bahwasanya kita 

memang bisa meniru suatu pekerjaan, suat benda, dan menyusun kembali seperti 

yang telah ada. Tetapi kemampuan itu bukanlah kemampuan ―menyusun persis‖ 

seperti kerja mesin. Karena manusia adalah kreatif, maka kerja manusia untuk 

meniru sesuatu tidak pernah benar-benar persis. Ada ―perubahan‖ yang dilakukan 

oleh manusia dalam kerangka meniru benada atau pekerjaan di sekitanya. Itulah 

kemampuan kreatif. Tidak bisa meniru secara persis bukanlah kelemahan. Itu 

kekuatan ―mencipta‖ sesuatu yang baru. Kemampuan manusia belajar baru bukan 

dimaksudkan untuk semata-mata meniru, tetapi untuk memperbarui hal-hal yang 

sudah ada.  

Berpikir kritis mengandalkan kemampuan kreatif tersebut. Potensi 

kreativitas ini perlu dikembangkan untuk mendapatkan bentuk yang benar-benar 

bisa dirasakan sebagai kemajuan dalam kerja kemanusiaan. Membangun 

perspektif baru mestilah didasari oleh kemampuan menyusun argumentasi secara 

logis. Sementara itu, argumentasi terdiri atas kesatuan hubungan antara premis 

satu dengan premis yang lain sehingga menghasilkan simpulan yang tepat. 

Sementara itu, wujud dari premis adalah pernyataan-pernyataan yang bernilai 

benar.  

1) Menentukan perspektif yang hendak dibangun 

Hasil dari langkah-langkah sebelumnya adalah sudut pandangan baru. Hal itu 

dapat dijadikan sebagai pijakan untuk dikembangkan secara terstruktur. 

Penjelasan yang terstruktur dianggap lebih baik bagi pendengar karena mereka 

akan mendapatkan hubungan-hubungan logis tanpa diminta.  
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2) Membuat pernyatan secara tepat 

Pernyataan tersebut memiliki hubungan dengan fakta-fakta yang telah 

ditemukan dalam uji kebenaran sebelumnya. Pernyataan yang benar adalah 

pernyataan yang sesuai dengan fakta.  

3) Menyusun premis 

Bahwasanya pernyataan-pernyataan tersebut harus disusun secara terstruktur. 

Kita akan menentukan mana pernyataan yang berfungsi sebagai premis utama 

dan mana pernyataan yang berfungsi sebagai premis pendukung.  

4) Menghubungkan premis 

Dalam upaya menghubungkan premis satu dari premis lainnya, kita akan 

mengacu pada pola-pola logika yang tepat seperti logika deduktif atau 

induktif. Masing-masing memiliki kriteria hubungan yang berbeda sehingga 

akan mendapatkan simpulan yang berbeda 

5) Menyusun struktur argumentasi secara naratif 

Masing-masing pernyataan yang terstruktur sebagai premis tersebut 

menghasilkan sebuah urutan-urutan pembicaraan yang diakhiri dengan 

simpulan. Urutan tersebut perlu disusun sebagai sebuah media komunikasi 

yang efektif dengan pihak lain. Adapun bentuk-bentuk teknis sebelumnya 

merupakan rincian langkah yang harus ada. Adapun secara praktis, hal itu 

tidak muncul sebagai istilah-istilah teknis percakapan.  

 

C. Simpulan 

Langkah Paratetembang (pahami, ragukan, tes, temukan, bangun) 

merupakan urutan langkah yang tidak berasal dari ketiadaan. Bahwasanya 

langkah-langkah tersebut didasarkan pada langkah ilmiah yang sudah menjadi 

tradisi berpikir. Dengan begitu, langkah tersebut sebetulnya tidak berbeda jauh 

dari langkah-langkah ilmiah yang kita kenal selama ini. Kendati tidak berbeda, 

langkah berpikir kritis ini memberikan ciri-ciri yang khas sehingga diharapkan 

kita mampu mengenali perbedaannya ketika dibandingkan dengan berpikir ilmiah.  

 

 



 

275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Rujukan 

Athreya, Balu H dan Chrystalla Mouza. (2017). Thinking Skill for the Digital 

Generation. Cham: Springer.  

Austin, JL. (1970). Philosophical Papers. Oxford: Oxford University Press.  

Blackburn, Simon. (1984). Spreading the Word. Oxford: Oxford University Press.  

Diagram Langkah Berpikir Kritis model PARATETEMBANG 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

pembelajaran menulis teks eksposisi melalui strategi CIRC (Cooperative 

Integrated Reading and Composition)berbasis multimedia interaktif siswa kelas 

VII SMPN 216 Jakarta. Dalam penelitian ini, pelaksanaan pembelajaran 

disesuaikan dengan kompetensi dasar siswa yaitu menyusun teks eksposisi melalui 

strategi CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition). Subjek 

penelitian adalah siswa SMPN 216 Jakarta. Penelitian ini berlangsung selama 

beberapa bulan yaitu tahun 2016. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 

terstruktur, pengamatan, analisis dokumen hasil siswa dalam menyusun teks 

eksposisi. Data yang dianalisis adalah data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa siswa dapat menulis teks eksposisi dengan baik sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang direncanakan sebelum memasuki kelas. Selama proses 

pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis, guru telah mempunyai inovasi, 

kreativitas serta keterampilan yang memadai dalam menulis, sehingga proses 

pembelajaran menulis sesuai dengan yang diharapkan dalam rencana pembelajaran. 

 

Kata Kunci: teks eksposisi strategi cooperative integrated reading and composition, 

multimedia interaktif  

 

A. Pandahuluan 

Kurikulum 2013 bahasa Indonesia mempunyai tujuan agar perserta didik 

mempunyai kemampuan memahami struktur teks, membandingkan teks secara 

lisan dan tulisan, menganalisis teks secara lisan dan tulisan, mengevaluasi teks, 

menginterpretasi makna teks, memproduksi teks, menyunting teks, mengabstraksi 

teks, mengonversi teks.Dalam kurikulum 2013 keterampilan berbahasa 

dikembangkan terintegrasi dalam pembelajaran berbasis teks. Teks digunakan 

sebagai wujud konteks materi pembelajaran kebahasaan siswa. Siswa dilatih 

keterampilanya untuk menghasilkan sebuah wacana utuh yang memiliki makna 

berbentuk teks. 
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Berbahasa mencakup empat aspek yaitu menyimak, membaca, berbicara 

dan menulis. Keempat aspek keterampilan tersebut saling berkaitan dan tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain, saling mendukung dan saling menunjang. Dari 

keempat aspek keterampilan berbahasa, keterampilan menulis dipilih karena 

keterampilan menulis melibatkan keterampilan berbahasa yang lain.  

Keterampilan menulis adalah kesanggupan seseorang dalam 

mengungkapkan ide-ide, gagasan, buah pikiran, pendapat yang baru dan 

bersumber dari pengalaman nyata penulisnya, dengan menggunakan kata-kata 

yang baik, disusun secara kronologis dengan menggunakan kalimat yang jelas, 

paragraf yang baik serta ditulis dengan menggunakan ejaan yang benar sehingga 

dapat dipahami oleh orang lain. Menulis dalam pembelajaran, dapat dijadikan 

kegiatan yang berorientasi pada proses dan kegiatan yang berorientasi pada hasil. 

Menulis merupakan salah satu bentuk aktivitas penggunaan bahasa dalam bentuk 

tertulis. Menurut Pardiyono menulis adalah salah satu bentuk perwujudan 

linguistic competence yang diekspresikan dalam bentuk penggunaan bahasa tulis 

(written), selain dalam bentuk bahasa lisan. (Pardiyono, 26:x) 

Membuat karangan merupakan pembelajaran menulis yang telah sampai 

pada tahap menyampaikan pesan atau gagasan. Adapun jenis karangan adalah 

karangan deskripsi, narasi, persuasi, eksposisi dan argumentasi. Namun dalam 

penelitian ini penulis hanya membatasi pada jenis karangan eksposisi melalui 

strategi CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition).Setelah 

melakukan pengamatan awal di SMPN 216 Jakarta, dapat diketahui bahwa 

kesulitan siswa dalam keterampilan berbahasa ialah dalam hal keterampilan 

menulis. Dalam menulis umumnya siswa mengalami beberapa kendala yaitu 

siswa sulit untuk menemukan sumber ide, topik, sulit mengembangkan kalimat 

menjadi paragraf yang baik. Siswa cenderung pasif dan tidak kreatif. Selama 

pembelajaran berlangsung siswa lebih menikmati penjelasan guru. Faktor lain 

adalah kurangnya minat baca siswa dalam membaca, sehingga kurang menguasai 

kosakata, kurang memahami struktur kalimat, bahasanya tidak pariatif, sedangkan 

jika seseorang banyak membaca akan mendapat banyak pengalaman yaitu 

pengalaman dalam mengorganisasikan ide yang dapat mempengaruhi penyajian 

tulisannya. 

Dari hasil pengamatan di lapangan mengenai pembelajaran menulis di 

sekolah, ditemukan beberapa hal. Pertama, guru belum memaksimalkan 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa, ketika guru 

melakukan penugasan pada siswa tidak dilakukan secara maksimal. Kedua, guru 

hanya menentukan tema karangan kemudian siswa sendiri yang 

mengembangkannya. Siswa kurang diberi masukan secara aktif selama proses 

pembelajaran berlangsung. Ketiga, perencanaan dalam pengembangan tulisan 
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kurang dilatih secara mendetail, kurang diberi bimbingan secara maksimal. 

Keempat, guru kurang memberi masukan dalam menentukan strategi dan metode 

pembelajaran yang tepat, strategi yang digunakan hanya bersifat sederhana yaitu 

mahasiswa diminta mengembangkan gagasan tulisan tanpa adanya penggunaan 

strategi pembelajaran, akibatnya proses pembelajaran tidak terorganisasi dengan 

baik. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan kurang terorganisasi dengan 

baik dan tidak efektif. 

Dalam proses belajar mengajar, guru merupakan faktor utama, karena guru 

memegang peranan penting dalam kelangsungan belajar mengajar di kelas. Guru 

diharapkan dapat membimbing siswa dalam menguasai keterampilan menulis 

dengan baik. Siswa tidak hanya dituntut menguasai teori-teori tentang menulis 

tetapi harus dapat mempraktekannya dalam kegiatan menulis. Perlu dilakukannya 

penelitian ke sekolah untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran menulis dalam 

menyusun teks eksposisi melalui strategi CIRC (Cooperative Integrated Reading 

and Composition), diharapkan dengan adanya metode pembelajaran yang 

bervariatif dapat menumbuhkan ide siswa dalam menulis dan sesuai dengan 

kompetensi dasar 4.2 menyusun teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, 

eksposisi, eksplanasi dan cerita pendek sesuai dengan karakteristik teks yang akan 

dibuat baik secara lisan dan tulisan.  

 

B. Isi dan Pembahasan  

Menulis dalam karya tulis sama dengan mengarang. Hal ini sejalan dengan 

pendapat The Liang Gie menulis adalah keseluruhan rangkaian kegiatan seseorang 

dalam mengungkapkan gagasan dan menyampaikan bahasa tulis kepada pembaca 

untuk dipahami dan dimengerti oleh orang lain.(1992: 17) Berdasarkan hal 

tersebut dapat dikatakan bahwa menulis merupakan rangkaian proses berupa 

kegiatan seseorang untuk mengungkapkan isi pikiran, perasaan, pendapat, sikap 

penulis kepada siapa saja yang membaca tulisan tersebut agar pembaca dapat 

memahami apa yang dimaksud oleh penulis.  

Heaton mengungkapkan bahwa menulis adalah suatu kegiatan yang 

kompleks dan kadang-kadang sulit diajarkan. Menulis bukan hanya sekedar 

menguasai gramatikal dan retorika bahasa, akan tetapi juga menguasai unsur-

unsur yang bersifat konseptual. Ada lima kemampuan yang menentukan kualitas 

hasil tulisan yakni (1) penggunaan bahasa (language use) yaitu kemampuan 

menulis kalimat dengan benar dan tepat, (2) kemampuan mekanik (mechanical 

skill) yaitu kemampuan menulis secara benar, ejaan dan tanda baca, (3) penetapan 

isi (treatment content) yaitu kemampuan berpikir dan mengembangkan pola pikir 

secara kreatif, (4) kemampuan stilistik (stylistic skill) yaitu kemampuan menyusun 

kalimat dan paragraf serta dapat menggunakan bahasa secara efektif, (5) 
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kemampuan menetapkan atau menilai (judgement skill) yaitu kemampuan menulis 

sesuai tujuan, kondisi dan situasi. (1988: 135). Lima kemampuan di atas dapat 

dijadikan pedoman dalam menilai keterampilan menulis karangan. Menulis bukan 

hanya sekedar menggunakan kata-kata yang tepat serta susunan kalimat yang 

efektif, tetapi membutuhkan berbagai kemampuan yang dapat menunjang 

keberhasilannya. 

Teks eksposisi adalah bentuk teks yang di dalamnya terdapat pemaparan 

serta penjelasan tentang suatu hal yang menjadi topik pembicaraan. Penjelasan 

pada teks eksposisi dijabarkan secara jelas, singkat dan berisi. Teks eksposisi 

memiliki struktur pembentuk yang ada di dalamnya. Oleh karena itu dalam 

membuat teks eksposisi penulis harus memahami terlebih dahulu tentang struktur 

teksnya sebab jika tidak terdapat struktur teks eksposisinya maka teks tersebut 

tidak dapat dikatakan teks eksposisi 

Beberapa unsur penyusun teks eksposisi antara lain tesis, argumentasi dan 

penegasan ulang pendapat. (1) Tesis. Tesis merupakan bagian awal dari struktur 

teks eksposisi yang isinya berupa sudut pandang ataupun pendapat penulis pada 

masalah yang diangkat. Tesis ini nantinya akan diperkuat dengan adanya 

argumentasi untuk memberikan pemahaman kepada pembaca. Pada teks eksposisi 

tesis disebutkan dibagian awal dan pada bagian akhir kembali dijelaskan berupa 

penegesan ulang dari masalah yang diangkat pada tesis. (2)Argumentasi . 

Argumentasi berisi tentang penjelasan secara lebih mendalam dari pernyataan 

pendapat (tesis) yang kebenarannya diakui oleh penulis melalui fakta-fakta yang 

terdapat pada argumen ini. Argumentasi terletak setelah tesis ditandai dengan 

pernyataan-pernyataan penulis tentang topik yang diangkat. (3) Penegasan 

Ulang.Penegasan ulang berupa penjelasan kembali atas tesis yang telah 

disampaikan yang didasarkan pada fakta-fakta yang telah dijabarkan penulis pada 

argumentasi. Penegasan ulang biasanya terdapat pada bagian akhir teks eksposisi.  

  Metode Cooperative Integrated Reading and Compotition (CIRC) 

dikembangkan oleh Steven dan Slavin dan merupakan metode yang komprehensif 

untuk pembelajaran membaca dan menulis. Metode ini dirancang untuk 

mengakomodasi level kemampuan peserta didik yang beragam, baik melalui 

pengelompokan heterogen maupun pengelompokan homogen. Dalam CIRC 

peserta didik ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil, baik yang homogen 

maupun yang heterogen. (Huda, 2014: 126-127).Menurut Slavin tujuan utama dari 

program pengembangan strategi CIRC adalah untuk merancang, 

mengimplementasikan, dan mengevaluasi pendekatan proses menulis pada 

pembelajaran menulis. Respons dari teman adalah unsur khas dari model proses 

penulisan, tetapi keterlibatan teman jarang menjadi sentralnya.  
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  Program menulis menggunakan ―bengkel kerja menulis‖ yaitu langkah 

kerjanya, para peserta didik menulis tentang topik cerita yang mereka pilih, 

kemudian membuat konsep karangan setelah berkonsultasi dengan teman timnya 

dan kepada guru/dosen mengenai gagasan mereka dan rencana pengaturannya, 

bekerja bersama dalam satu tim dalam hal revisi, kemudian saling menyunting 

pekerjaan satu sama lainya yang menekankan pada kebenaran pada tata bahasa 

dan mekanika bahasa, akhirnya mereka ―menerbitkan‖ karangan akhir mereka 

dalam buku tim atau kelas. (1985:209). 

  Penghargaan (reward) diberikan kepada kelompok yang anggotanya 

mampu menunjukan performa yang meningkat dalam aktivitas membaca dan 

menulis, karena setiap anggota bekerja berdasarkan materi yang sesuai dengan 

level kemampuan membaca mereka, maka mereka memiliki kesempatan yang 

sama untuk dapat sukses dalam kelompoknya masing-masing. Kontribusi anggota 

pada masing-masing kelompok dari karangan yang mereka tulis secara mandiri. 

(Huda, 127).Dalam proses pembelajaran menulis teks eksposisi strategi yang 

digunakan dalam menulis teks eksposisi yaitu menggunakan pendekatan 

Cooperative Integrated Reading and Composition, keterampilan menulis yang 

dilakukan melalui kerjasama kelompok dan individu yang dilakukan secara 

terbimbing oleh guru/dosen kepada siswa, secara bertahap dan terus menerus serta 

didukung oleh sejumlah sarana pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai.  

Hasil dan pembahasan penelitian mengenai pembelajaran menulis 

eksposisi menunjukkan bahwa terdapat tiga tahapan yang harus dilalui dalam 

pembelajaran yaitu perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Perencanaan 

pembelajaran menulis eksposisi dengan CIRC yang dirancang oleh guru belum 

dapat dikatakan memenuhi komponen dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran.Identitas mata pelajaran.Berdasarkan pengamatan, RPP yang 

disusun sudah memiliki identitas mata pelajaran yang terdapat dalam RPP guru 

meliputi sekolah, mata pelajaran, kelas, materi pokok, tema, dan alokasi waktu 

namun tidak mencantumkan semester dan subtema dalam bagian identitas mata 

pelajaran. 

Perumusan Indikator. Indikator yang dirumuskan oleh guru sudah 

memiliki kesesuaian dengan aspek yang terdapat dalam komponen perumusan 

indikator. Aspek tersebut seperti kesesuaian dengan KD (kompetensi dasar), 

kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi, dan kesesuaian 

dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.Perumusan Tujuan 

Pembelajara. Tujuan pembelajaran yang disusun sudah menunjukkan kesesuaian 

terhadap proses dan hasil belajar dan kesesuaian terhadap kompetensi dasar. 

Pemilihan Materi Ajar. Materi ajar yang dipilih sudah sesuai dengan tujuan 
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pembelajaran. Pemilihan Sumber Belajar. Sumber belajar yang digunakan oleh 

guru adalah buku siswa dan buku guru. Buku tersebut merupakan sumber belajar 

yang sesuai dengan KI (kompetensi inti), pendekatan scientific, dan karakteristik 

siswa.  

Pemilihan Media Pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan 

yaitu teks eksposisi dengan memanfaatkan penggunaan storyboard. Media 

pembelajaran sudah menunjukkan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, 

pendekatan scientific,menggunakan strategi CIRC dan karakteristik siswa. Model 

Pembelajaran Berdasarkan hasil pengamatan RPP guru strategi pembelajaran yang 

digunakan adalah Cooperatif Reading and Composition (CIRC). Strategi 

pembelajaran tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran dan pendekatan 

scientific. 

Skenario Pembelajaran. Skenario pembelajaran yang terdapat dalam RPP 

menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Dalam skenario 

pembelajaran kegiatan yang dilaksanakan juga sudah mengacu pada penerapan 

pendekatan scientific. Penilaian yang tertera dalam RPP sudah menujukkan 

kesesuaian dengan aspek dalam komponan penilaian di RPP, yaitu kesesuaian 

dengan teknik dan bentuk penilaian autentik, kesesuaian dengan indikator 

pencapaian kompetensi, tetapi guru tidak mencantumkan soal yang akan diujikan 

untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan yang hendak dinilai. 

Pelaksanaan pembelajaran menulis eksposisi, guru melaksanakan dalam 

tiga kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

Pada kegiatan pendahuluan, guru melakukan apersepsi dan motivasi. Apersepsi 

dilakukan dengan mengaitkan pada pengalaman siswa dan pada pembelajaran 

sebelumnya. Guru juga sudah menyampaikan rencana kegiatan. Pada kegiatan inti 

guru melaksanakan pembelajaran dengan menunjukkan keterampilannya terhadap 

penguasaan materi menulis eksposisi. Guru juga menerapkan strategi 

pembelajaran yang mendidik, menerapkan pendekatan scientific,strategi CIRC 

dan dengan penggunaan storyboarduntuk menerapkan pembelajaran tematik 

terpadu. Pendekatan scientific merupakan ciri khas dalam implementasi 

Kurikulum 2013. Ciri khas dari pendekatan scientific adalah adanya kegiatan 

mengamati, menganalisis, menalar, mengomunikasikan, dan sebagainya.  

Untuk mendukung pembelajaran, guru juga menggunakan sumber belajar 

dan media dalam pembelajaran. Media yang digunakan guru berupa teks eksposisi 

dan penggunaan storyboard. Dalam pembelajaran guru juga sudah berupaya 

untuk melibatkan siswa dalam aktivitas belajar meskipun ada beberapa aktivitas 

yang tidak dilakukan berdasarkan kurikulum 2013 sehingga menyebabkan 

pembelajaran tidak berjalan maksimal. Bahasa yang benar dan tepat juga 
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digunakan oleh guru dalam pembelajaran sehingga siswa dapat memahami materi 

pelajaran dengan baik.  

kegiatan Pendahuluan Berdasarkan instrumen pelaksanaan pembelajaran, 

kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan oleh guru adalah (1) apersepsi dan 

motivasi dan (2) penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan. 

 

1. Apersepsi dan Motivasi  

Kegiatan apersepsi yang dilakukan, guru sudah mengaitkannya dengan 

pengalaman nyata siswa atau pembelajaran sebelumnya. Pada pertemuan pertama 

guru mengaitkannya dengan pengalaman nyata siswa yang dapat dituangkan ke 

dalam pembelajaran menulis eksposisi. Guru juga menyampaikan manfaat materi 

pembelajaran dan guru mendemonstrasikan powerpoint yang berkaitan dengan 

materi eksposisi di kehidupan sehari-hari serta struktur dan kaidah teks eksposisi 

dengan strategi CIRC. 

 

2. Penyampaian  

Kompetensi dan Rencana Kegiatan. Guru sudah melakukan penyampaian 

rencana kegiatan dengan kerja kelompok kemudian menuliskan hasil diskusinya 

dan membacakan hasil temuannya di depan kelas, namun guru tidak 

menyampaikan kemampuan yang akan dicapai oleh siswa.  

 

3. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti merupakan kegiatan utama dalam pembelajaran, karena 

semua tujuan pembelajaran dapat tercapai dalam kegiatan inti. Dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan 

saat kegiatan inti berlangsung,diantaranya penguasaan materi pelajaran, penerapan 

strategi pembelajaran melalui startegi CIRC, penerapan pembelajaran tematik 

terpadu, pemanfaatan sumber belajar/media dalam pembelajaran, pelibatan siswa 

dalam pembelajaran, penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam 

pembelajaran, dan penutup pembelajaran. 

 

4. Penguasaan Materi Pembelajaran  

Selama pembelajaran berlangsung, guru terlihat sudah menguasai materi 

pelajaran. Guru sudah mampu menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran adalah mampu mendiskusikan eksposisi yang akan ditulis 

sesuai dengan struktur dan kaidahnya, kemudian materi yang diajarkan adalah 

menulis eksposisi dan siswa diberikan contoh teks eksposisi untuk dianalisis dan 

hal ini berkaitan dengan kehidupan nyata siswa. Materi yang disampaikan pun 

dibahas dengan tepat dan sistematis. 
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5. Penerapan Strategi Pembelajaran yang Mendidik  

Guru sudah menerapkan strategi pembelajaran yang mendidik. 

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah sesuai dengan kompetensi yang 

akan dicapai. Pembelajaran yang dilaksanakan juga sudah disampaikan secara 

runtut, kontekstual, dan sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. Guru 

sudah berhasil melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif pada diri siswa dengan pernyataan bahwa saat ada siswa 

membacakan hasil pekerjaan di depan kelas siswa lain harus menghargainya 

dengan tidak ribut. Guru juga terlihat sudah menguasai kelas dengan berkeliling 

memantau siswa dan mengendalikan jalannya  

diskusi di dalam kelas. 

 

6. Penerapan Strategi CIRC 

Selama pembelajaran berlangsung, guru sudah menerapkan startegi CIRC. 

Kegiatan yang dilakukan guru dalam menerapkan pendekatanadalah memberikan 

pertanyaan mengapa dan bagaimana, memancing siswa untuk bertanya, 

memfasilitasi siswa untuk mencoba, memfasilitasi siswa untuk mengamati, 

memfasilitasi siswa untuk bernalar, memfasilitasi siswa untuk menganalisis, dan 

menyajikan kegiatan siswa untuk berkomunikasi.  

 

7. Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran 

Pembelajaran menulis eksposisi, guru sudah memanfaatkan sumber 

belajar/media dengan baik. Selama pembelajaran, guru terlihat menunjukkan 

keterampilannya dalam menggunakan sumber belajar atau media. Sumber atau 

media pembelajaran yang digunakan sudah menghasilkan pesan yang menarik. 

Pemanfaatan sumber dan media belajar juga sudah melibat kan siswa salahsatunya 

dengan penggunaan storyboard. 

 

8. Pelibatan Siswa dalam Pembelajaran  

Guru sudah melibatkan siswa dalam pembelajaran. Pelibatan siswa dalam 

pembelajaran tampak saat guru mampu menumbuhkan partisipasi aktif siswa, juga 

saat guru merespon positif partisipasi siswa dengan memberikan penghargaan dan 

apresiasi, menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa, menumbuhkan 

hubungan antarpribadi yang kondusif dengan melakukan pemantauan terhadap 

siswa satu-persatu, dan menumbuhkan keceriaan atau antusiasme siswa dengan 

memberikan humor di sela-sela pembelajaran. 
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9. Penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam Pembelajaran.  

Guru sudah menggunakan bahasa dengan benar dan tepat dalam 

pembelajaran baik lisan maupun tulisan. Hal ini dapat dilihat saat siswa mampu 

merespon penjelasan guru. Hal itu disebabkan guru menggunakan bahasa lisan 

dengan jelas dan lancar, namun, guru tidak menunjukkan kemampuan menulis 

sebab selama pembelajaran guru tidak menuliskan apapun di papan tulis. 

 

10. Kegiatan Penutup  

Guru menutup pembelajaran dengan melakukan refleksi yang melibatkan 

peserta didik dengan memberikan kesempatan siswa untuk memberikan 

kesimpulan, memberikan tes lisan dan tulisan, mengumpulkan hasil kerja dan 

melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan pada kegiatan selanjutnya.  

Observasi siswa Pada pembelajaran menulis eksposisi terdapat lima 

aktivitas yang dilakukan siswa yaitu aktivitas mengamati, aktivitas menanya, 

aktivitas menalar, aktivitas mencoba, dan aktivitas mengomunikasikan.  

 

1) Aktivitas Mengamati  

Aktivitas mengamati yang dilakukan siswa mengamati penjelasan materi dari 

guru. Selain itu siswa juga mengamati teks eksposisi yang diberikan guru agar 

siswa mampu berdiskusi mengamati bagian yang merupakan struktur dari teks 

eksposisi. 

2) Aktivitas Bertanya  

Aktivitas bertanya yang dilakukan siswa yaitu terlihat ketika guru 

menghampiri setiap kelompok terhadap hal-hal yang belum dipahami oleh 

siswa. Pada saat siswa berkeliling, setiap kelompok siswa memanfaatkan 

kesempatan tersebut untuk bertanya.  

3) Aktivitas Menalar 

Aktivitas menalar yang dilakukan oleh siswa ialah siswa mengolah informasi 

atau penjelasan yang diberikan guru pada pembelajaran menulis teks eksposisi 

lalu mengemasnya menjadi sebuah tulisan terkait pembelajaran menulis teks 

eksposisi. 

4) Aktivitas Mencoba  

Aktivitas mencoba yang siswa lakukan adalah siswa mencoba menentukan 

bagian tesis yang akan ditulis, kemudian siswa mencoba mengumpulkan 

informasi untuk mendukung isi data atau argumen dari teks eksposisi yang 

akan ditulis, dan mencoba mengemas data yang bersifat faktual untuk ditulis 

pada bagian isi. 
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5) Aktivitas Mengkomunikasikan  

Aktivitas mengkomunikasikan yang siswa lakukan adalah siswa 

mempresentasikan hasil koreksian mereka dengan menggunakan bahasa yang 

lugas. Penilaian yang dilakukan guru dalam pembelajaran menulis eksposisi 

terdiri atas penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap 

dilakukan oleh guru dengan melakukan observasi langsung terhadap aktivitas 

siswa di dalam kelas. Penilaian pengetahuan dilakukan oleh guru baik lisan 

maupun tulis. Penilaian tersebut dilakukan pada saat pelaksanaan 

pembelajaran di kelas. Penilaian keterampilan dilakukan oleh guru saat siswa 

praktik menulis eksposisi. Rancangan penilaian yang dilakukan oleh guru 

tidak disertai soal untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan yang hendak 

dinilai. 

 

Hasil Siswa dalam Penulisan Teks Eksposisi 

 

No 
Nama 

Siswa 

Isi 

Gagasan 

Organisasi 

Isi 

Pilihan 

Kata 
Ejaan 

1 LR 20 15 10 5 

2 AM 25 20 15 10 

3 MA 20 15 10 5 

4 WP 10 15 10 5 

5 SN 10 15 5 5 

6 LUR 15 15 10 8 

7 AF 20 10 10 5 

8 MAR 25 15 15 10 

9 WPP 10 20 10 5 

10 SNK 10 15 10 5 

11 LUT 20 15 5 5 

12 ANM 25 15 10 8 

13 MAR 20 15 15 10 

14 WIP 10 10 15 5 

15 SIN 10 10 10 5 

16 LPR 15 15 10 5 

17 ANMA 20 20 10 8 

18 MOR 25 20 15 10 

19 WIPP 10 20 15 5 

20 SITI 10 15 15 10 
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dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa data penelitian ini 

berjumlah 20 karangan yang mencakup isi gagasan, organisasi isi, tata bahasa, 

pilihan kata dan ejaan. 

Hasil penelitian menulis teks eksposisi siswa ketika diterapkan menulis 

teks eksposisi sudah menunjukan hasil yang baik, karena guru telah dapat 

menerapkan proses diskusi dengan strategi CIRC (Cooperative Integrated 

Reading and Composition) dan penggunaan storyboard. 

Deskripsi ini berupaya menggambarkan pelaksanaan pembelajaran 

menulis teks eksposisi berdasarkan aspek yang dianalisis: 

1) Aspek isi gagasan 

Isi gagasan yang ditulis siswa sudah cukup memadai, sudah sesuai dengan 

tema yang dipilih meskipun ada beberapa yang kurang. 

2) Aspek organisasi isi 

Dalam organisasi isi siswa sudah dapat membedakan mana kalimat 

argumentasi, kalimat tesis dan kalimat penegasan ulang. 

3) Aspek tata bahasa 

Dalam penggunaan tata bahasa masih terdapat beberapa kesalahan karena 

kurangnya ketelitian 

4) Aspek pilihan kata 

Penggunaan pilihan kata masih terdapat beberapa yang kurang tepat, karena 

keterbatasan siswa dalam penggunaan kosakatanya. 

5) Aspek ejaan 

Siswa dalam menggunakan ejaan masih terdapat kesalahan, ada beberapa 

kesalahan dalam penggunaan huruf kapital, penulisan kata depan, penulisan 

awal kalimat, penyingkatan dalam menulis. 

Dari hasil pengamatan terhadap proses pelaksanaan pembelajaran dan tes 

keterampilan menulis diperoleh gambaran hasil: 

1) Tulisan teks eksposisi sudah tergambar isi gagasan atau gagasan yang jelas, 

pengembangan organisasi isi sudah sesuai dengan tema yang dipilih, tetapi 

masih kurang, kendatipun masih kurang dalam penggunaan tata bahasa tetapi 

siswa sudah mulai memahami kekurangannya; 

2) Tulisan teks eksposisi cukup teratur dan terorganisasi dengan baik, ide atau 

gagasan sudah terlihat runtun; 

3) Ada beberapa pilihan kata, penggunaan ejaan yang salah; 

4) Tanggung jawab kelompok sudah mulai merata, semua mengerjakan dengan 

penuh tanggungjawab; 

5) Kepercayaan diri tiap individu sudah meningkat, hal ini terlihat tumbuhnya 

keberaniaan dalam mengungkapkan sejumlah gagasan dalam menilai hasil 

temannya; 
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6) Kepercayaan kepada rekan sekelompok sudah mulai tumbuh, saling 

mengoreksi dan menganalisis dengan antusias. 

Dengan demikian dalam pelaksanaan pembelajaran menulis teks eksposisi 

melalui strategi CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) sudah 

menunjukan hasil baik.  

 

C. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pengamatan serta 

pembahasan penelitian, disimpulkan bahwa penerapan strategi Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan penggunaan storyboard 

dalam membaca dan menulis terutama menulis teks ekposisi secara nyata telah 

melibatkan secara aktif siswa. Keterlibatan pembelajaran meningkat seiring 

kegiatan diskusi yang telah dilakukan di kelas, saling bertanya dan memberi 

masukan, serius dalam mengerjakan tugas yang diberikan, mengerjakan tugas 

secara individu maupun berkelompok. 

 Siswa yang mulanya mengalami kesulitan dalam mengungkapkan ide 

kedalam sebuah tulisan menjadi lebih baik dalam menulis dan proses kegiatan 

belajar menjadi menyenangkan. Masalah-masalah yang menjadikan penyebab 

kurangnya dalam menulis teks eksposisi dapat diatasi, masalah-masalah yang 

teridentifikasi seperti, penuangan ide atau gagasan, organisasi isi, penggunaan 

pilihan kata, penggunaan ejaan, keterbatasan dalam kosakata masih terjadi 

beberapa kekeliruan. 

 Langkah yang dilakukan peneliti untuk mengatasi masalah tersebut yaitu 

dengan menerapkan strategi Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dalam proses pembelajaran.Pelaksanaan strategi Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) yang dilakukan siswa telah dilaksanakan 

dengan baik, dari kegiatan diskusi dengan strategi Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) serta penggunaan storyboard terjadi 

peningkatan karena mereka dapat saling memberi masukan dan koreksian 

terhadap hasil pekerjaan mereka. Latihan dan kegiatan pembelajaran dengan 

strategi Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) membuat siswa 

mampu mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri ketika membuat kalimat, 

membuat rangkaian cerita, penggunaan tanda baca. Namun ada beberapa kendela 

yang dihadapi siswa yaitu kurangnya ide, pemilihan kata yang kurang sesuai. Hal 

tersebut dapat diatasi dengan adanya diskusi, saling memberi masukan, koreksi 

silang dengan baik. Umumnya siswa memberikan kesan positif dari penerapan 

strategi Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). 
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Abstrak. Perkembangan zaman saat ini menuntut semua bidang 

menggunakan teknologi, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. 

Demikian pula dalam pembelajaran bahasa asing, terutama bahasa Prancis. 

Penguasaan keterampilan berbahasa yang wajib dikuasai mahasiswa salah 

satunya ialah Réception Écrite (membaca), di samping tiga keterampilan 

lainnya, yaitu Réception Orale (menyimak), Production Écrite (menulis) 

dan Production Orale (berbicara). Pembelajaran Réception Écrite yang 

dikhususkan pada kemampuan mahasiswa dalam membaca teks dirasa tepat 

apabila dilakukan secara daring. Google Classroomdapat menjadi solusi 

bagi pembelajaran Réception Écrite 1yang dilaksanakan secara daring untuk 

melengkapi kuliah tatap muka. Dengan berbagai fitur di dalamnya, dosen 

dapat melaksanakan pembelajaran dengan memberikan tugas berupa teks, 

gambar, video, audio, maupun link materi dari tautan yang diberikan. 

Kemudahan yang diberikan Google Classroom tersebut membuat 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. 

 

Kata Kunci: google classroom, pembelajaran, réception écrite, teknologi 

 

A. Pendahuluan 

  Di era sekarang ini semua orang dituntut untuk dapat mengikuti 

perkembangan zaman yaitu Era Industri 4,0 yang merupakan zaman berbasis 

digital dan otomatisasi. Proses digitalisasi dan otomatisasi ini berlangsung di 

semua bidang, tak terkecuali bidang pendidikan. Oleh karena itu, menjadi dosen 

atau guru saat ini harus dapat menyesuaikan diri dengan dunia digital dan 

otomatisasi. Banyak cara yang dapat digunakan oleh dosen dalam menyikapi era 

revolusi industri 4.0 ini, misalnya dengan cara menerapkan teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) dalam melaksanakan proses belajar mengajarnya. Dapat 

pula dengan menggabungkan antara pembelajaran di kelas dengan pembelajaran 

daring yang dikenal dengan nama blended learning.Karena melalui teknologi 

informasi dan komunikasi kita dapat meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan 

mailto:sriharini@unj.ac.id1
mailto:yunilisandika@unj.ac.id2
mailto:wahyutri@unj.ac.id
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cara membuka lebar-lebar terhadap akses ilmu pengetahuan dan teknologi 

informasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan 

menyenangkan (Rusman dkk, 2011:5). 

 Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dosen harus berubah mengikuti 

perubahan dan perkembangan zaman. Di mana sekarang ini adalah masa teknologi 

informasi dan komunikasi, jadi dosen juga harus menguasai hal tersebut. 

Pembelajaran daring sudah banyak dilakukan di sekolah-sekolah maupun 

perguruan tinggi. Bagi dosen yang belum melakukan hal tersebut, layak untuk 

mempelajari dan mencobanya. 

 Karena diduga dosen masih menggunakan metode pembelajaran 

tradisional sekarang ini, dan belum menggunakane-learning yang berbasis internet 

maka mahasiswa akan mengalami kebosanan karena mereka adalah generasi 

milenial yang sangat paham dengan dunia digital. Dengan memanfaatkan internet, 

dosen dapat mengajar dengan e-learning, yaitu metode pembelajaran yang 

memanfaatkan internet dengan berbagai macam variasinya. Pembelajaran berbasis 

internet ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama ada akses internet 

yang stabil. Pembelajaran dengan e-learning dapat dilakukan di luar kelas, dan 

sangat fleksibel penggunaannya. 

 Pembelajarane-learning memiliki banyak kegunaan atau manfaat dari sisi 

dosen maupun mahasiswa. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas mengenai 

pembelajaranRéception Ecrite dengan menggunakan Google Classroom yang 

merupakan salah satu bentuk pembelajarane-learning. 

 Mengapa menggunakan Google Classroom? Karena aplikasi ini 

menyediakan banyak fitur yang dapat digunakan pada mata kuliah Réception 

Ecrite, misalnya dosen dapat mengunggah teks yang dipilih, kemudian dosen dan 

mahasiswa dapat berinteraksi dan berdiskusi bersama tentang teks yang dibahas. 

Dosen dapat membuat pertanyaan-pertanyaan, kemudian dijawab oleh mahasiswa. 

Dosen juga dapat meminta mahasiswa membuat tugas dan mengunggahnya di 

ruang kelas yang telah dibuat pada Google Classroom. Tugas dapat berupa artikel, 

gambar, video ataupun link dari Youtube. Semua itu dapat tersimpan dengan baik, 

jadi dapat meminimalisasi penggunaan kertas. Keunggulan lainnya ialah Google 

Classroom ini tidak berbayar sehingga tidak memerlukan biaya dalam 

membuatnya. Jika dosen berhalangan hadir, maka Google Classroom ini 

dapatdimanfaatkan untuk mengganti mata kuliah tatap muka.  

 Mata kuliah Réception Ecrite dipilih karena mata kuliah ini membutuhkan 

banyak interaksi dan diskusi antara dosen dan mahasiswa dalam proses 

pemahaman terhadap teks. Misalnya untuk memahami judul teks, diperlukan 

tanya jawab atau diskusi antara dosen dan mahasiswa, maupun antar-mahasiswa. 

Dalam strategi pembelajaran membaca pemahaman dikenal strategi button updan 
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top down, jika dosen menggunakan strategi button up maka dosen harus menggali 

pengetahuan awal mula melalui tanya jawab. Oleh karena itu, Google Classroom 

dapat digunakan pada fase ini. Apa yang dimaksud dengan menggali pengetahuan 

awal? Maksudnya ialah melakukan dialog atau diskusi dengan mahasiswa 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan teks yang dibahas. Dengan 

melakukan hal tersebut, maka mahasiswa dapat lebih mudah memahami teks yang 

dibahas. 

 Misalnya dosen memberikan teks tentang ―Voisin, Voisines‖ yaitu teks 

tentang kehidupan bertetangga versi orang Prancis. Untuk mengetahui 

pengetahuan awal mahasiswa, dosen dapat menanyakan hal-hal yang berhubungan 

dengan kehidupan bertetangga para mahasiswa. Apakah mereka mengenal 

tetangganya: namanya, pekerjaannya, berapa jumlah anaknya. Apakah mahasiswa 

ikut berperan serta dalam kegiatan di lingkungannya, misal perayaan 17 Agustus, 

Hari Raya Idul Fitri, pengajian, dan sebagainya. Adakah kesempatan para 

tetangga untuk bertemu dan bersosialisasi bersama? 

 Dengan melakukan atau menggali pengetahuan awal tersebut, dosen 

mendapatkan banyak informasi mengenai pengetahuan awal mahasiswanya. 

Setelah menggali pengetahuan awal, dosen dapat mulai membahas teks tentang 

―Voisin, Voisines‖. Berdasarkan pengalaman penulis, mahasiswa dapat lebih 

mudah memahami teks mengenai ―Voisin, Voisines‖ karena ada beberapa 

kegiatan yang kurang lebih sama. Dengan memanfaatkan Google Classroom, hal 

tersebut dapat dilaksanakan dengan relatif mudah.  

 

B. Isi dan Pembahasan 

1. Google Classroom 

 Google Classroom adalah produk Google yang terhubung dengan google 

mail (gmail), google maps (gmaps), youtube, google drive, google translate, 

google bisnisku, calendar, dan sebagainya (classroom.google.com). Berbagai 

fasilitas tersebut memudahkan dosen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

baik di dalam, maupun di luar kelas. Penggunaan Google Classroom dapat 

dilakukan dimana pun dan kapan pun dengan mengakses google 

classroom secara online sehingga pembelajaran menjadi lebih efktif dan efisien. 

Dibuat sejak 12 Agustus 2014, google classrom menjadi solusi 

pembelajaran yang dapat meminimalisasi penggunaan kertas. Aplikasi buatan 

Google ini dapat diterapkan pada seluruh mata kuliah di universitas. Seluruh mata 

kuliah yang menggunakan Google Classroom ini dapat dilakukan dengan 

memisahkannya sesuai subjek sehingga memiliki ruang kelas masing-masing. 

Pembuatan dan pemberian tugas bagi mahasiswa dapat dilakukan pada ruang ini. 

Mahasiswa hanya memerlukan sebuah akun gmail, kemudian dapat masuk ke 
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Google Classroom dengan memasukkan kode yang telah diberikan oleh dosen 

sebelumnya. 

Dalam Google Classroom, dosen dapat memberikan tugas, danmahasiswa 

dapatmenyerahkan hasil kerjanya secara daring. Dengan menggunakan internet, 

mahasiswa dapat mengetahui tugas dari dosen, mengerjakan tugas, mengirim 

tugas, bahkan melihat nilai dari dosen langsung pada satu tempat. Apabila kelas 

sudah selesai, mahasiswa masih dapat masuk ke ruang kelas tersebut dan masih 

dapat membaca tugas-tugas yang pernah dikirimkan sebelumnya. 

 

2. Tahap Pembuatan Google Classroom 

 Untuk memulai menggunakan Google Classroom, dosenterlebih dahulu 

masuk dalam akun google, kemudian mengetik laman website 

www.classroom.google.com. Selain itu, dapat juga dengan mengetik ―Google 

Classroom‖ di mesin pencarian, selanjutnya klik artikel yang muncul pertama 

dari hasil yang muncul sampai masuk pada akun Google Classroom sehingga 

muncul tampilan berikut ini. 

 

Gambar 1. Tampilan utama laman Google Classroom 

 

Setelah masuk pada akun Google Classroom, dosen dapat memilih tanda 

silang di kanan atas, kemudian pilih ―buat kelas‖ untuk membuat ruang kelas 

secara daring. Dosen dapat mengikuti arahan yang diberikan, seperti mengisi 

―Nama Kelas‖, ―Bagian‖, ―Mata Pelajaran‖, dan ―Ruang‖. Setelah selesai mengisi 

empat hal tersebut, ruang kelas langsung tersedia dan dapat digunakan dengan 

tampilan berikut.  
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Gambar 2. Tampilan ruang kelas pada Google Classroom 

 

Ruang kelas online dapat digunakan untuk membuat kuis, memberikan 

tugas, mengunggah materi dan mengadakan refleksi. Terdapat empat menu utama 

pada ruang kelas ini, yaitu ―forum‖, ―tugas kelas‖, ―anggota‖, dan ―nilai‖. 

―Forum‖ ialah menu utama pada kelas daring ini. Disini dosen dapat memberikan 

sambutan bagi para mahasiswa yang sudah masuk ruang kelas daring. 

Selanjutnya, mahasiswa dapat dipersilakan untuk absensi terlebih dahulu sebelum 

dosen masuk ke materi atau memberikan tugas, kuis, dan sebagainya. Materi yang 

diunggah pada menu forum ini sangat beragam, dapat berupa file Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Office PowerPoint, file berbentuk PDF, foto dengan 

format jpg., jpeg., dan PNG, maupun file berupa video, serta link materi dari 

tautan yang diberikan.  

Menu kedua ialah ―tugas kelas‖. Disini dosen dapat memberikan tugas, 

kuis, dan pertanyaan. Ketika memberikan tugas, dosen dapat memperkirakan 

rentang skor/ nilai yang akan diberikan, serta dapat memberikan tenggat waktu 

pengumpulan tugas. Mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas secara otomatis 

akan terdata di akun milik dosen.  

Selanjutnya ialah menu ―anggota‖. Pada menu ini, dosen dapat 

mengundang dosen lain sebagai kolaborator maupun mengundang mahasiswa 

untuk masuk dalam kelas dengan mengundangnya melalui email masing-masing. 

Selain itu, kolaborator dan mahasiswa juga dapat memasuki ruang kelas daring di 

Google Classroom secara mandiri dengan mengetik kode akses yang telah 

tersedia sehingga lebih praktis, yaitu kode jpsyyx untuk kelas 1A dan kode 



 

298 

 

3rmu29d untuk kelas 1B. Terakhir ialah menu ―nilai‖. Dosen dapat memasukkan 

nilai tugas dan kuis disini, dan mahasiswa dapat langsung mengecek hasilnya dari 

menu ―nilai‖ tersebut.  

Penggunaan Google Classroom sebagai wadah pembelajaran daring sangat 

membantu dosen dan mahasiswa untuk mengakomodasi adanya perbedaan 

kecepatan berpikir mahasiswa, pengetahuan yang dimiliki mahasiswa, serta 

perbedaan pada gaya belajar masing-masing mahasiswa. Google Classroom 

sebagai ruang pembelajaran daring dapat dimanfaatkan untuk menunjang 

keberhasilan belajar mengajar karena dapat dipadukan dengan model atau metode 

apapun.  

 

4. Implementasi Pembelajaran 

 Mahasiswa bahasa Prancis dituntut untuk menguasai empat keterampilan 

berbahasa yaitu Réception Écrite (membaca), Réception Orale (menyimak), 

Production Écrite (menulis) dan Production Orale (berbicara). Keempat 

keterampilan tersebut sangat penting untuk dikuasai agar mahasiswa mampu 

mencapai tujuan pembelajaran bahasa Prancis. Salah satu keterampilan yang harus 

dikuasai mahasiswa adalah Réception Écrite. 

 Di program studi Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni 

(FBS), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), keterampilan membaca diajarkan sejak 

semester satu pada mata kuliah Réception Écrite I. Materi Réception Écrite I 

disesuaikan dengan tingkatan pemula, yaitu A1 yang mengacu pada Standar Eropa 

(Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues). Adapun buku yang 

digunakan pada mata kuliah Réception Écrite I, yaitu Alter Ego+ 1 juga mengacu 

pada Standar Eropa A1. 

Berikut ini adalah contoh penerapan Google Classroom pada mata kuliah 

Réception Écrite I menggunakan buku manual Alter Ego+ 1: 

 

Rencana Pembelajaran 
 

Dossier 1 Les uns, les autres 

Leçon 1 Se présenter 

Page 28-29 

Objectifs pragmatiques - Comprendre une page d‘accueil d‘un réseau 

social d‘apprentissage des langues sur lequel on 

demande des informations personnelles;  

- Comprendre des profils d‘utilisateurs de ce site; 

- Dire son âge; 

- Informer sur ses activités généraes. Ses études, 
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ses disponibilités 

Grammaticaux - Le verbe avoir  

- La negation ne … pas 

- Les adjectifs possessifs 

Lexicaux - Les jours de la semaine  

- Les éléments de l‘identité 

 

Langkah Pembelajaran 

 Dosen memberikan kode unik kelas Google Classroom pada mahasiswa. 

Contoh: jpsyyx 

 

 
 

Gambar 3. Contoh kode unik Google Classroom 

 

 Mahasiswa memasukkan kode unik yang diberikan oleh dosen agar dapat 
bergabung dalam kelas daring 

 Dosen mengunggah teks yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Dosen 
meminta mahasiswa untuk membaca teks sesuai perintah yang telah 

dituliskan dalam kelas daring pada Google Classroom 
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Apabila gambar diklik maka tampilan gambar akan terlihat lebih jelas, 

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4 dan 5. Contoh tugas untuk mahasiswa 

 

 Mahasiswa membaca teks yang telah diunggah oleh dosen 

 Untuk mengetahui kemampuan awal mahasiswa, dosen dapat menanyakan 
apakah hal tersebut ada di Indonesia, dengan memberikan pertanyaan seperti 

Est-ce qu‘on peut la trouvez chez nous? C‘est quoi, dans quel domaine? 

 Mahasiswa dapat berkomentar dalam kolom komentar dan bertukar pendapat 
dengan mahasiswa lainnya 

 Dosen juga dapat mengomentari jawaban mahasiswa. 

 



 

301 

 

 
 

Gambar 6. Komentar dosen dan mahasiswa pada tugas daring 

 

 Dosen mengunggah pertanyaan yang berkaitan dengan teks dalam bentuk pdf. 
 

 
 

Gambar 7. Berbagai pertanyaan dalam format PDF 

 

 Mahasiswa mengerjakan tugas yang telah diunggah oleh dosen.  

 Mahasiwa mengunggah jawaban untuk diperiksa oleh dosen sesuai dengan 

tenggat waktu yang diberikan oleh dosen. 



 

302 

 

 Dosen meminta mahasiswa untuk membuat profil Interlingua dan meminta 

mahasiwa mengunggah hasilnya  

 

 
Gambar 8. Contoh tugas yang diberikan dosen 

 

 Apabila mahasiswa telah mengunggah tugas, dosen dapat memeriksanya. 

 

C. Simpulan 

Kemudahan dalam melakukan pembelajaran menggunakan teknologi tidak 

dapat dipungkiri lagi. Untuk itu, baik dosen maupun mahasiswa sudah seharusnya 

sama-sama berbenah untuk mulai menerapkan teknologi dalam pembelajaran 

yang dilaksanakan, terutama di perguruan tinggi. Pemanfaatan teknologi seperti 

Google Classroomjuga dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. 

Penggunaan Google Classroompada mata kuliah Réception Écritememudahkan 

mahasiswa untuk belajar secara daring tanpa tatap muka. 
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(BIPA) PESERTA PROGRAM DARMASISWA RI MELALUI 

LOKAKARYA CIPTA DAN BACA PUISI DENGAN BLENDED 
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Abstrak. Keterampilan bersastra merupakan salah satu indikator terkuasainya 

bahasa Indonesia bagi mahasiswa BIPA, khususnya yang berada pada tingkat 

kemahiran tinggi, yaitu C1 dan C2. Faktanya, praktik pengajaran BIPA untuk 

mahasiswa BIPA Program Darmasiswa RI didominasi oleh materi penguasaan 

kemahiran berbahasa Indonesia sehingga mahasiswa BIPA tidak akrab dengan 

karya sastra Indonesia, baik berupa prosa, puisi, maupun drama. Oleh karena itu, 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNJ dengan 

dukungan UPT Layanan Bahasa UNJ dan APPBIPA Jaya mengadakan lokakarya 

cipta dan baca puisi untuk mahasiswa BIPA Program Darmasiswa RI di wilayah 

DKI Jakarta dengan sistem blended learning melalui pemanfaatan kelas daring 

Google Classroom serta kegiatan lokakarya tatap muka. Lokakarya dilaksanakan 

sebagai kegiatan suplemen bagi mahasiswa untuk mempelajari kompetensi 

bersastra secara langsung dalam cakupan apresiasi dan kreasi. Peserta yang 

berpartisipasi dalam lokakarya tersebut adalah 30 mahasiswa BIPA Program 

Darmasiswa RI yang belajar di lima universitas di wilayah DKI Jakarta dan berasal 

dari 10 negara. 

 

Kata kunci: keterampilan bersastra, BIPA, lokakarya cipta dan baca puisi, blended 

learning) 

 

A. Pendahuluan 

Indonesia dikenal di mata dunia sebagai negara yang penuh keragaman. 

Keragaman tersebut terlihat pada aspek kebudayaan masyarakat yang sangat 

bhineka. Keragaman budaya tersebut dapat dimaknai sebagai kekayaan nasional 

dan menjadi aspek penting untuk diperkenalkan kepada masyarakat internasional. 

Alasan itulah yang menjadi salah satu faktor diselenggarakannya Program 

Darmasiswa oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

mailto:srisuhita@unj.ac.id
mailto:etsapurbarani@unj.ac.id
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Program Darmasiswa merupakan program belajar bahasa Indonesia untuk 

mahasiswa asing sebagai sarana diplomasi budaya (Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2015). Selain itu, Program Darmasiswa juga merupakan upaya 

timbal balik Pemerintah Republik Indonesia terhadap kesempatan beasiswa yang 

diberikan oleh negara-negara sahabat kepada putra-putri bangsa. Oleh karena itu, 

diperlukan adanya pelaksanaan kegiatan pada universitas-universitas 

penyelenggara Program Darmasiswa, termasuk Universitas Negeri Jakarta, untuk 

mempersiapkan program yang dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut.  

Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Fakultas Bahasa 

dan Seni (FBS) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) salah satunya 

menyelenggarakan kurikulum bahasa, sastra, tata bahasa, sosial, dan budaya 

Indonesia. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PSPBSI) FBS 

UNJ merupakan salah satu program studi yang terlibat aktif dalam kegiatan BIPA, 

melalui mata kuliah pilihan wajib Pengajaran BIPA bagi mahasiswa Program 

Sarjana di semester 8, baik dalam PSPBSI sendiri maupun program studi lain di 

FBS. Selain itu, para dosen di PSPBSI pun terlibat mengampu BIPA, terutama 

untuk mata kuliah keterampilan berbahasa, sastra, dan tata bahasa Indonesia. 

Mahasiswa asing belajar keterampilan berbahasa yang terdiri atas membaca, 

menulis, menyimak, dan berbicara, tata bahasa, serta apresiasi sastra baik di dalam 

maupun di luar kelas.  

 Faktanya, pengajaran kompetensi bersastra pada kurikulum BIPA kurang 

berimbang dengan porsi pengajaran kemahiran berbahasa Indonesia. Porsi 

pengajaran kompetensi bersastra Indonesia hanya sedikit. Hal tersebut 

menyebabkan mahasiswa BIPA menjadi kurang mengakrabi karya sastra 

Indonesia, baik puisi, prosa, maupun drama. Padahal, salah satu indikator 

terkuasainya bahasa Indonesia, khususnya untuk mahasiswa BIPA dengan level 

kemahiran tinggi seperti C1 dan C2, adalah kemampuan mengapresiasi dan 

mengkreasikan karya sastra dalam bahasa Indonesia (Council of Europe, 2016). 

Selain itu, penyebab fenomena minimnya pengajaran kompetensi bersastra 

untuk mahasiswa BIPA salah satunya adalah karena faktor pengajarnya. Sering 

dijumpai seorang pengajar BIPA yang kurang memiliki kemampuan bersastra, 

baik menulis maupun membacakan karya sastra. Padahal, seorang pengajar BIPA 

seharusnya mampu menjadi model bagi para masiswanya, terutama mahsiswa 

asing yang memang sedang mempelajari bahasa, sastra, dan budaya Indonesia. 

Oleh karena itu, seorang pengajar BIPA dituntut untuk memiliki kompetensi yang 

baik dalam berbahasa Indonesia, dalam mengajarkan bahasa Indonesia, serta 

dalam bersastra Indonesia. 

Selama ini, pembelajaran budaya Indonesia sebagai bagian dari pengajaran 

BIPA lebih berfokus pada aspek budaya-budaya yang sifatnya fisis seperti tari, 
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musik, pakaian adat, rumah adat, kuliner, dan objek wisata Indonesia. Pengajaran 

budaya yang demikian justru menyesampingkan aspek kesusastraan sebagai 

bagian dari budaya itu sendiri. Mahasiswa Darmasiswa RI lebih memfokuskan 

pada memperdalam pengetahuan dan keterampilan tentang bahasa dan budaya 

Indonesia, namun mengabaikan karya sastra Indonesia yang semestinya juga tidak 

luput dipelajari secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan suatu pelatihan atau 

lokakarya khusus sebagai suplemen sastra bagi mahasiswa BIPA peserta Program 

Darmasiswa RI yang dinilai masih membutuhkan materi tentang sastra, khususnya 

cipta puisi dan keterampilan membaca puisi.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, Program Studi Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia bekerja sama dengan UPT Pelayanan Bahasa Universitas 

Negeri Jakarta dan dukungan Afiliasi Pegiat dan Pengajar BIPA (APPBIPA) Jaya 

menyelenggarakan kegiatan Lokakarya Cipta dan Baca Puisi dengan blended 

learning untuk mahasiswa BIPA Program Darmasiswa RI se-DKI Jakarta. 

Lokakarya tersebut diawali dengan kegiatan pemberian materi secara daring dan 

dilanjutkan dengan pemberian materi secara tatap muka. Hasil puisi berbahasa 

Indonesia yang merupakan karya mahasiswa BIPA program Darmasiswa RI akan 

dikumpulkan dan dibukukan menjadi satu karya antologi puisi. 

 

B. Isi dan Pembahasan 

Pembahasan mengenai peningkatan keterampilan bersastra mahasiswa 

Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) peserta program Darmasiswa RI se-

DKI Jakarta melalui lokakarya cipta dan baca puisi dengan metode campuran atau 

blended learning akan diuraikan ke dalam tiga bagian. Ketiga bagian tersebut 

meliputi (1) materi yang disampaikan, (2) teknik atau cara penyampaian materi, 

serta (3) pelaksanaan lokakarya cipta dan baca puisi. Berikut adalah uraian untuk 

tiap-tiap bagian tersebut. 

 

3. Materi dalam Lokakarya Cipta dan Baca Puisi dengan Blended Learning 

untuk Mahasiswa BIPA Program Darmasiswa RI Se-DKI Jakarta 

Dalam rangkaian kegiatan lokakarya cipta dan baca puisi, mahasiswa 

BIPA Program Darmasiswa RI yang berpartisipasi sebagai peserta mempelajari 

dua materi terkait puisi. Kedua materi tersebut meliputi materi tentang pembacaan 

puisi dan materi tentang mencipta puisi. Materi pembacaan puisi terkait erat 

dengan aktivitas mahasiswa BIPA dalam mengapresiasi dan memaknai puisi 

hingga mampu melaksanakan kegiatan membacakan puisi yang dipilih. Sementara 

itu, materi mencipta puisi lebih menggarap pada proses kreatif sederhana yang 

dapat dipraktikkan mahasiswa BIPA untuk menulis kreasi puisi dalam bahasa 

Indonesia. Berikut uraian terinci untuk kedua materi tersebut. 
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Pertama, materi baca puisi. Untuk materi baca puisi, bahan ajar yang 

digunakan adalah modul baca puisi. Modul baca puisi diberikan kepada peserta 

lokakarya dalam kegiatan lokakarya daring melalui Google Classroom. Di dalam 

modul tersebut cakupan materi meliputi dua hal, yaitu tujuan membaca puisi dan 

ragam jenis pembacaan puisi. Untuk jenis pembacaan puisi, terdapat tiga bentuk 

pembacaan yang dijelaskan. Ketiga jenis pembacaan tersebut meliputi (1) 

deklamasi puisi, (2) membacakan puisi, dan (3) dramatisasi puisi. Selanjutnya, 

terdapat materi sederhana terkait langkah-langkah persiapan sebelum 

membacakan puisi, yaitu dengan membaca puisi secara berulang-ulang agar 

mendapatkan pemahaman yang utuh tentang makna puisi. Setelah peserta 

lokakarya mendapatkan pemahaman yang utuh, barulah mereka bisa menghayati 

makna puisi dan menentukan bentuk ekspresi yang tepat dalam membacakan puisi 

yang dipilih. Selanjutnya, modul ditutup dengan pemberian tugas sebagai latihan. 

Tugas yang diberikan adalah melakukan praktik pembacaan puisi Rindu karya 

Jumari H.S. 

Selain menggunakan bahan ajar berupa modul, penyampaian materi 

tentang baca puisi juga memanfaatkan media pembelajaran berupa salindia 

presentasi power point. Salindia presentasi power point diberikan kepada peserta 

pada kegiatan lokakarya tatap muka. Pada salindia tersebut, materi yang disajikan 

tidak berbeda dengan materi pada modul. Akan tetapi, salindia presentasi 

menyajikan lebih banyak contoh puisi berbahasa Indonesia untuk dipraktikkan 

oleh peserta. Puisi-puisi tersebut antara lain Doa Sederhana karya Ahmadun 

Yossi Herfanda, Mereka Menunggu Ibunya karya Abdul Hadi W.M., dan Teman 

yang Baik karya Remy Silado. 

Kedua, materi cipta puisi. Serupa dengan materi baca puisi, materi cipta 

puisi juga disampaikan dalam bentuk modul dan salindia presentasi power point. 

Dalam modul, materi yang diuraikan meliputi tiga hal, yaitu tujuan mencipta 

puisi, ciri-ciri puisi, dan langkah-langkah mencipta puisi. Untuk langkah-langkah 

mencipta puisi, teknik yang dipilih adalah teknik akrostik sehingga dapat dengan 

mudah diikuti oleh peserta. Urutan menulis puisi dengan teknik akrostik dimulai 

dari (1) menentukan nama atau bagian dari nama diri peserta yang akan ditulis 

menjadi puisi akrostik, (2) menentukan gagasan yang akan ditulis ke dalam puisi, 

(3) menuliskan ide menjadi puisi, dan (4) memberikan judul yang sesuai. Setiap 

langkah menulis dalam modul juga dilengkapi dengan contoh konkret untuk 

memudahkan peserta mempraktikkan langkah-langkah tersebut. Modul ditutup 

dengan pemberian tugas kepada peserta untuk menulis puisi akrostik dengan nama 

lengkap mereka. 

Sementara itu, salindia presentasi power point yang disajikan pada 

lokakarya tatap muka juga memiliki materi cipta puisi yang tidak jauh berbeda 
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dengan materi pada modul. Pembeda utamanya ada pada latihan menulis puisi. 

Pada modul, latihan menulis puisi mengarahkan peserta untuk mencipta puisi 

akrostik dan tidak ada tema yang spesifik. Namun, pada salindia presentasi, 

latihan menulis puisi menginstruksikan peserta untuk menulis puisi bebas tetapi 

memberikan batasan ide yang diangkat menjadi tema puisi. Batasan ide untuk 

praktik penulisan puisi dalam salindia presentasi adalah tentang cinta dan rindu. 

 

4. Teknik Penyampaian Materi pada Lokakarya Cipta dan Baca Puisi 

dengan Blended Learning untuk Mahasiswa BIPA Program Darmasiswa 

RI Se-DKI Jakarta 

Peningkatan keterampilan bersastra mahasiswa Bahasa Indonesia bagi 

Penutur Asing (BIPA) peserta program Darmasiswa RI dilaksanakan melalui 

kegiatan lokakarya cipta dan baca puisi. Lokakarya itu sendiri dilaksanakan 

dengan metode campuran atau blended learning. Oleh karena itu, Lokakarya 

Cipta dan Baca Puisi untuk Mahasiswa BIPA Program Darmasiswa RI 

dilaksanakan dalam dua sistem, yaitu lokakarya dalam jaringan (daring) melalui 

Google Classroom dan melalui lokakarya tatap muka. 

Pelaksanaan lokakarya yang terbagi menjadi dua, yaitu melalui kelas 

daring dan tatap muka, memengaruhi teknik penyampaian materi baca dan cipta 

puisi. Untuk pelaksanaan kelas daring, penyampaian materi dilaksanakan melalui 

dua cara, yaitu teknik belajar mandiri melalui modul dan penugasan. Pertama, 

teknik belajar mandiri melalui modul. Teknik belajar mandiri adalah teknik 

belajar di mana mahasiswa mampu melakukan belajar sendiri, dapat menentukan 

cara belajar yang efektif untuk dirinya, mampu melaksanakan tugas-tugas belajar 

dengan baik, dan mampu melakukan aktivitas secara mandiri (Inah, Ghazali, & 

Santoso, 2017). 

Melalui teknik belajar mandiri, mahasiswa BIPA Program Darmasiswa RI 

yang berpartisipasi menjadi peserta lokakarya diberi kebebasan belajar tentang 

materi terkait tetapi tetap memiliki panduan sehingga pembelajaran tidak melebar 

ke mana-mana. Selain itu, dengan teknik belajar mandiri, peserta memperoleh 

fleksibilitas waktu serta tempat dalam mempelajari materi cipta dan baca puisi 

yang diberikan. Perihal fleksibilitas waktu dan tempat tersebut menjadi poin 

penting dalam pelaksanaan lokakarya karena peserta yang berpartisipasi tidak 

hanya berasal dari Universitas Negeri Jakarta saja tetapi juga mahasiswa BIPA 

yang belajar di universitas-universitas lain di Provinsi DKI Jakarta. 

Kedua, penugasan. Penugasan adalah salah satu mode penyajian 

pembelajaran melalui pemberian tugas tertentu dalam waktu tertentu sehingga 

pemelajar, dalam konteks ini adalah mahasiswa, dapat mempertanggungjawab-

kan tugas yang dibebankan (Masyita, Rede, & Jamhari, 2013). Dalam 
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pembelajaran, penugasan sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan 

kesadaran dan motivasi mahasiswa dalam belajar (Sudjana, 2009). Untuk 

pelaksanaan lokakarya daring, penugasan yang diberikan terbagi dua sesuai 

dengan materi yang diberikan. Untuk materi baca puisi, penugasan yang diberikan 

kepada peserta adalah melakukan praktik pembacaan puisi Rindu karya Jumari 

H.S. Langkah penugasan yang diberikan kepada peserta dimulai dari instruksi 

untuk membaca puisi tersebut secara berulang-ulang sampai peserta memperoleh 

pemahaman yang utuh tentang makna puisi tersebut. Selanjutnya, peserta diminta 

memberikan tanda penjedaan pada puisi Rindu. Setelah memberi penjedaan, 

peserta diinstruksikan untuk mempraktikkan pembacaan puisi berdasarkan 

penjedaan yang sudah ditulis. Praktik pembacaan tersebut kemudian direkam 

sebagai dokumen video atau audio dan diunggah ke kelas di Google Classroom. 

Untuk penugasan pada materi cipta puisi, tugas yang diberikan kepada peserta 

adalah menulis puisi akrostik dari nama lengkap peserta itu sendiri. Puisi akrostik 

yang sudah selesai ditulis kemudian diunggah ke Google Classroom. 

Untuk pelaksanaan kelas tatap muka, materi cipta dan baca puisi 

disampaikan dengan dua cara. Pertama, pengajaran langsung atau direct teaching. 

Pengajaran langsung adalah salah satu metode pengajaran di mana pengajar 

memiliki andil terbesar dalam merancang, mempersiapkan, menyajikan, dan 

mengelola proses pelaksanaan pembelajaran di kelas salah satunya dengan cara 

menyampaikan secara langsung materi yang diajarkan kepada pemelajar 

(Shammari, Sharoufi, & Yawkey, 2008). Pengajaran langsung atau direct teaching 

memiliki dampak positif bagi pemelajar, dalam konteks ini adalah mahasiswa, 

karena dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi melalui 

pembimbingan langsung dari pengajar (Rosenshine, 2008). Pada lokakarya tatap 

muka, materi tentang cipta dan baca puisi disampaikan dengan cara pengajaran 

langsung oleh tiap-tiap pemateri. Sifat penyampaiannya pun hanya sebagai reviu 

penguat dan pengayaan karena sebelumnya peserta telah mempelajari materi baca 

dan cipta puisi melalui kegiatan lokakarya daring pada Google Classroom. 

Kedua, pemodelan melalui demonstrasi. Pemodelan adalah salah satu 

strategi pembelajaran di mana pengajar mendemonstrasikan konsep baru dan 

pemelajar mempelajarinya dengan mengamati (Salisu & Ransom, 2014). Dalam 

pembelajaran, pemodelan dapat dimaknai sebagai salah satu cara bagi pemelajar 

untuk memperoleh pengetahuan atau menguasai suatu keterampilan melalui 

observasi, bukan melalui pengalaman empiris atau upaya trial-and-error (Acher, 

Arca, & Sanmarti, 2007). Salah satu bentuk pemodelan yang digunakan untuk 

menyampaikan materi pada kegiatan lokakarya tatap muka adalah demonstrasi, 

baik untuk materi baca puisi maupun materi cipta puisi. Pemodelan melalui 

demonstrasi dipilih karena kedua materi menuntut adanya langkah-langkah 
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praktik. Oleh karena itu, langkah-langkah dalam membacakan maupun menulis 

puisi disampaikan melalui demonstrasi oleh pemateri. Selanjutnya, peserta 

lokakarya turut mempraktikkan langkah-langkah baca dan cipta puisi dengan 

bimbingan pemateri. 

 

5. Pelaksanaan Lokakarya Cipta dan Baca Puisi dengan Blended Learning 

untuk Mahasiswa BIPA Program Darmasiswa RI Se-DKI Jakarta 

Rangkaian kegiatan Lokakarya Cipta dan Baca Puisi dengan Blended 

Learning untuk Mahasiswa BIPA Program Darmasiswa RI Se-DKI Jakarta 

dilaksanakan pada 14—21 Mei 2019. Pelaksanaan lokakarya tersebut dibagi 

menjadi dua, yaitu lokakarya dalam jaringan (daring) melalui Google Classroom 

yang dilaksanakan pada 14—20 Mei 2019 dan lokakarya tatap muka yang 

dilaksanakan pada 21 Mei 2019. Lokakarya tatap muka berlokasi di Aula 

Maftuhah Yusuf, Gedung Dewi Sartika Lantai 2, Universitas Negeri Jakarta. 

Lokakarya Cipta dan Baca Puisi dengan Blended Learning untuk 

Mahasiswa BIPA Program Darmasiswa RI Se-DKI Jakarta diikuti oleh 30 peserta 

dari lima universitas di DKI Jakarta, yaitu lima peserta dari Universitas Negeri 

Jakarta, 16 peserta dari Bina Nusantara University, empat peserta dari UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, empat peserta dari Universitas Indonesia, dan satu peserta 

dari STBA LIA Jakarta. Secara terinci, ketiga puluh peserta tersebut berasal dari 

berbagai negara yang meliputi Tiongkok, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, 

Jepang, Kazakstan, India, Thailand, Meksiko, dan Jerman. Ketiga puluh peserta 

adalah mahasiswa BIPA untuk Program Darmasiswa RI dan berada pada tingkat 

kemahiran C1 dan C2. 

Pada kegiatan lokakarya daring melalui Google Classroom, pelaksanaan 

lokakarya terbagi dalam tiga sesi. Sesi pertama adalah pembukaan kelas dan 

perkenalan. Pada sesi tersebut, administrator kelas daring membuka kelas daring 

lokakarya cipta dan baca puisi pada 13 Mei 2019. Pada sesi pembukaan dan 

perkenalan tersebut, administrator kelas mengajak setiap peserta untuk 

berinteraksi serta menggali pengalaman peserta dalam membaca dan menulis 

puisi. Berikut adalah foto interaksi administrator dan para peserta pada kelas 

daring. 
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Gambar 1. Perkenalan dan Pertanyaan Pembuka  

pada Kelas Lokakarya Daring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Respons Beberapa Peserta Pada Perkenalan Dan 
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Setelah sesi pembukaan kelas dan perkenalan, kegiatan pada lokakarya 

daring berlanjut pada sesi kedua, yaitu pemberian materi dan penugasan. Pada sesi 

tersebut, administrator kelas akan memberikan materi melalui modul dan 

dilanjutkan dengan penugasan. Pemberian materi dan penugasan yang pertama 

terkait dengan materi pembacaan puisi. Setelah membaca dan menyelesaikan 

modul baca puisi, peserta diberi tugas untuk membaca puisi Rindu karya Jumari 

H.S. Pada puisi tersebut, peserta diminta untuk memahami isi puisi kemudian 

memberikan tanda penjedaan. Selanjutnya, peserta diminta untuk mempraktikkan 

pembacaan puisi sesuai dengan penjedaan yang dibuat. Praktik pembacaan puisi 

tersebut kemudian direkam sebagai dokumen video atau audio dan diunggah ke 

kelas lokakarya daring. Berikut adalah beberapa video pembacaan puisi yang 

diunggah oleh peserta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Video Praktik Pembacaan Puisi Pada Kelas Lokakarya Daring 
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Setelah sesi pemberian materi dan penugasan untuk materi baca puisi, sesi 

pemberian materi dan penugasan dilanjutkan untuk materi cipta puisi. Setelah 

membaca modul cipta puisi dan mempelajari langkah-langkah menulis puisi 

secara sederhana dengan teknik puisi akrostik, peserta diberi tugas untuk menulis 

puisi akrostik dengan nama lengkap masing-masing. Berikut adalah dua puisi 

akrostik yang ditulis oleh peserta sebagai tugas kelas daring. 

 

 

Puisi 1 

Rabu 

     

    

Sarah Richter 

 

Saya tunggu 

Ada orang di mana-mana 

Rabu kamu bilang kamu akan datang 

Ada orang tapi kamu tidak datang 

Hari ini kutunggumu 

Rabu kamu bilang kamu akan datang 

Ini saat aku takut 

Carimu mataku 

Hari ini kutunggumu 

Tapi kamu ngak akan datang 

Eh, semoga kamu ngak hilang 

Rabu kamu bilang kamu akan datang 

Puisi 2 

 

Masa Remaja 

  

Lee YouYun 

 

Luas atau sempit itu tidak penting 

Emas dan perak, kita tidak peduli 

juga 

Emang kita punya 

  

Yang lebih penting 

Orde kita akan mau datang 

Unik dan kemungkinan itu ciri-ciri 

kita 

  

Yuk kita bercita-cita yang sungguh 

Unak pun tidak bisa mengganggu 

kita 

Nilai kita pun tidak bisa dihargai 

karena kita adalah remaja 

 

Setelah sesi pemberian materi dan penugasan untuk kedua materi pada 

kelas daring selesai, sesi dilanjutkan pada sesi ketiga yaitu sesi penutup. Sesi 

penutup dilakukan oleh administrator kelas untuk menutup kegiatan pada 

lokakarya daring karena lokakarya tatap muka akan dilaksanakan. 

Kegiatan Lokakarya Cipta dan Baca Puisi dengan Blended Learning untuk 

Mahasiswa BIPA Program Darmasiswa RI Se-DKI Jakarta dengan sistem daring 

melalui Google Classroom ditutup pada 20 Mei 2019. Selanjutnya, kegiatan 

lokakarya dilaksanakan secara tatap muka pada 21 Mei 2019 di Aula Maftuhah 

Yusuf, Gedung Dewi Sartika lantai 2, Universitas Negeri Jakarta. Sambutan 
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pertama disampaikan oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia,N. Lia Marliana, S.Pd., M.Phil. (Ling). Selanjutnya, lokakarya 

tatap muka tersebut dibuka oleh Ketua APPBIPA Jaya, Bapak Totok 

Suhardijanto, dan turut dihadiri pula oleh Kepala UPT Layanan Bahasa 

Universitas Negeri Jakarta, Ibu Widya Parimita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Para undangan yang hadir pada lokakarya tatap muka 

Peserta yang sebelumnya telah berpartisipasi pada kegiatan lokakarya 

daring juga menghadiri lokakarya tatap muka. Akan tetapi, terdapat dua orang 

peserta yang berhalangan hadir karena sakit. Selain Ketua APPBIPA Jaya, Kepala 

UPT Layanan Bahasa Universitas Negeri Jakarta, jajaran dosen Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan peserta lokakarya, lokakarya 

tersebut juga dihadiri oleh mahasiswa yang mengikuti Mata Kuliah Pengajaran 

BIPA dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta Program 

Studi Pendidikan Bahasa Jerman. 

Setelah pembukaan yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia 

Raya, lokakarya cipta dan baca puisi resmi dimulai. Materi pertama yang 

disajikan adalah baca puisi. Pemateri untuk baca puisi adalah Dra. Sri Suhita, 

M.Pd. dan didampingi oleh pemateri tamu yang juga alumni Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Rahmi Yulia Ningsih, M.Pd. Kedua 

pemateri berkolaborasi dalam menyampaikan materi dan mendemonstrasikan 

pembacaan puisi. Selain itu, kedua pemateri juga meminta peserta untuk turut 

mempraktikkan pembacaan puisi. Berikut adalah foto dokumentasi dari kegiatan 

tersebut. 
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Gambar 5. Pemateri untuk materi baca puisi ketika menjelaskan, 

mendemonstrasikan, dan berinteraksi dengan para peserta 

Setelah pemaparan dan praktik baca puisi selesai, kegiatan lokakarya 

dilanjutkan dengan pemaparan materi cipta puisi. Pemateri untuk materi cipta 

puisi adalah Marlina, M.Pd. Dalam menyampaikan materi cipta puisi, Bu Marlina 

juga mempraktikkan langkah demi langkah penulisan puisi dan turut membimbing 

peserta dalam kegiatan menulis puisi. Setelah puisi yang ditulis selesai, beberapa 

peserta diminta membacakan puisi karyanya. Berikut adalah foto dokumentasi 

dari kegiatan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pemateri untuk materi cipta puisi ketika menyampaikan materi  

dan peserta berpraktik menulis puisi 
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Gambar 7. Peserta lokakarya membacakan puisi karya sendiri 

Materi baca dan cipta puisi telah disampaikan. Peserta lokakarya pun 

sudah mempraktikkan pembacaan puisi dan penciptaan puisi. Sebelum lokakarya 

ditutup, panitia mengumumkan dua orang peserta lokakarya terbaik berdasarkan 

karya puisi yang ditulis. Kedua peserta tersebut adalah Amihan Ruiz dari 

Universitas Indonesia dan Prabhanshu Sharman dari UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta. Berikut adalah foto dokumentasi penyerahan penghargaan peserta terbaik. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Penyerahan penghargaan kepaada dua peserta lokakarya terbaik 
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C. Simpulan 

Keterampilan bersastra Indonesia merupakan salah satu indikator 

terkuasainya bahasa Indonesia bagi mahasiswa BIPA, khususnya yang berada 

pada tingkat kemahiran tinggi, yaitu C1 dan C2. Namun, pada pengajaran 

Kurikulum BIPA untuk mahasiswa BIPA Program Darmasiswa RI, porsi 

pengajaran kompetensi bersastra sangat sedikit jika dibandingkan dengan 

pengajaran kemahiran berbahasa Indonesia. Akibatnya, mahasiswa BIPA tidak 

terlalu akrab dengan ragam karya sastra Indonesia. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia mengadakan lokakarya cipta dan baca puisi untuk 

mahasiswa BIPA Program Darmasiswa RI di wilayah DKI Jakarta. Lokakarya 

dilaksanakan sebagai kegiatan suplemen bagi mahasiswa untuk mempelajari 

kompetensi bersastra secara langsung dalam cakupan apresiasi dan kreasi. 

Lokakarya dilaksanakan dengan sistem blended learning melalui pemanfaatan 

kelas daring di Google Classroom dan kegiatan lokakarya tatap muka. Rangkaian 

kegiatan lokakarya yang bertajuk Lokakarya Cipta dan Baca Puisi dengan 

Blended Learning untuk Mahasiswa BIPA Program Darmasiswa RI Se-DKI 

Jakarta dilaksanakan pada 14—21 Mei 2019 dan diikuti oleh 30 peserta dari 10 

negara yang menjadi mahasiswa Program Darmasiswa RI pada lima perguruan 

tinggi di Jakarta, yaitu Universitas Negeri Jakarta, Bina Nusantara University, 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Indonesia, dan STBA LIA. 
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Abstrak. Era revolusi industri 4.0 yang sedang berlangsung saat ini memberikan 

dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Berbagai aktivitas manusia 

mulai banyak ditopang oleh teknologi termasuk teknologi informasi dan 

komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi telah digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran baik formal maupun informal. Prodi pendidikan bahasa Prancis 

sebagai salah satu institusi yang menyelenggrakan kegiatan pembelajaran juga 

harus menaruh perhatian pada perkembangan teknologi terutama teknologi 

informasi dan komunikasi. Apalagi perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi dibarengi pula dengan perubahan perilaku manusia, termasuk anak-

anak usia sekolah (mahasiswa). Oleh karena itu proses pembelajaran bahasa di 

prodi pendidikan bahasa Prancis juga harus memperhatikan perubahan media 

pembelajaran dan perilaku mahasiswa dalam belajar. 

 

Kata Kunci: teknologi informasi dan komunikasi, pembelajaran, bahasa Prancis. 

 

A. Pendahuluan  

Saat ini sedang marak dibahas mengenai berbagai hal yang dikaitkan 

dengan revolusi industri 4.0. Hal ini dapat kita temukan dalam berbagai media dan 

forum seperti misalnya artikel di surat kabar, majalah, jurnal ilmiah, tulisan ilmiah 

dan lainnya. Berbagai forum ilmiah juga menyelenggarakan kegiatan diskusi, 

seminar, lokakarya yang membahas suatu topik yang dikaitkan dengan revolusi 

industri 4.0.  

Di situs koran Sindo diturunkan berita yang berjudul Revolusi Industri 4.0, 

Ancaman dan Peluang yang membahas problematika yang muncul akibat 

terjadinya perubahan akibat pemanfaatan yang sangat maksimal teknologi 

komunikasi dan informasi. Saat ini sedang terjadi perubahan terutama di bidang 

pekerjaan yang cenderung memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi 

sehingga beberapa pekerjaan menghilang dan muncul pekerjaan-pekerjaan baru. 

Fenomena revolusi industri 4.0 juga menjadi perhatian pemerintah, 

misalnya Kementrian Perindustrian telah merancang program yang diberi nama 

mailto:suburismail@unj.ac.id
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Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap (peta jalan) yang terintegrasi 

untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era Industri 4.0.  

Fenomena revolusi industri 4.0 juga merasuki kalangan akademisi. Hal ini 

dapat kita lihat dan temukan di berbagai universitas di Indonesia mengadakan 

berbagai macam kegiatan ilmiah, seperti; diskusi, lokakarya, seminar, penulisan 

artikel ilmiah yang berbalut istilah revolusi industri 4.0. Berikut ini adalah 

beberapa judul artikel/hasil penelitian yang terindikasi menggunakan wacana 

industri 4.0, misalnya; Integrasi Teknologi Digital Dalam Pembelajaran Di Era 

Industri 4.0: Kajian dari Perspektif Pembelajaran Matematika, Perkembangan 

Keilmuan Teknik Industri Menuju Era Industri 4.0, Model Pembelajaran Berbasis 

Blended Learning Dalam Meningkatkan Critical Thinking Skills Untuk 

Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0, Strategi dan Inovasi Pembelajarann 

Bahasa dan Sastra Indonesia Di Era Industri 4.0. 

Fenomena revolusi industri 4.0 tidak hanya terasa di kalangan akademisi 

dan praktisi media tetapi dapat diamati di keseharian kita. Beberapa keadaan 

dalam kehidupan kita sehari-hari secara disadari ataupun tidak disadari telah 

memperlihatkan masa di mana kita berada dalam era revolusi industri 4.0. 

Misalnya, adanya beberapa penemuan aplikasi berbasis teknologi komunikasi dan 

informasi seperti; gojek, oxl, bukalapak, pegi-pegi, tiket.com, shopee, lazada, dan 

banyak lagi. Kita dapat merasakan bahwa telah terjadi perubahan yang sangat 

besar pada kehidupan manusia saat ini, mulai dari menggunakan moda 

transportasi, berbelanja, berpergian, menginap di hotel, membeli tiket, membayar 

beberapa tagihan, dan lainnya. Kini hanya menggunakan alat komunikasi seperti; 

telepon gengam, telepon pintar, laptop, tab, dan lainnya kita dapat menjalankan 

berbagai aktivitas tanpa bertatap muka atau datang langsung ke tempat penyedia 

atau penjual barang/jasa. Berbagai kegiatan manusia saat ini telah tergantikan 

dengan alat-alat berbasis teknologi, misalnya; penjaga pintu keluar/masuk parkir, 

penjaga pintu tol, penjual minuman ringan (diganti box), penjaga tiket kereta 

api/pesawat, dan lainnya. Perubahan ini sedang kita alami saat ini. 

Perubahan semacam ini juga terjadi dalam kegiatan pembelajaran pada 

khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Misalnya, saat ini dikenal 

adanya sebuah aplikasi yang memberikan layanan proses belajar secara maya. 

Aplikasi ini bernama ruangguru dan dikenakan biaya untuk mendapatkan layanan 

belajar. Melalui aplikasi ini, pembelajar (siswa) dapat belajar secara mandiri pada 

tempat, waktu, dan keadaan yang bagaimanapun. Pembelajar (siswa) tidak perlu 

datang ke tempat belajar dan bertemu langsung dengan pengajar (guru). Namun 

hanya menggunakan telepon genggam, telepon pintar dan alat komunikasi lainnya 

siswa dapat mengakses materi pelajaran dan belajar secara mandiri dan tutorial 
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pengajar yang membimbingnya dapat bertemu langsung. Aplikasi ini diklaim 

mampu meningkatkan hasil belajar anak (siswa).  

Selain aplikasi berbayar seperti ruangguru, terdapat pula beberapa aplikasi 

serupa namun tidak dikenakan biaya layanan atau gratis, misalnya; Hival Hasama, 

Rumah Belajar (milik kemendikbud), dan yang lainnya. Kesemua aplikasi ini 

memberikan layanan pada pembelajar (siswa) untuk dapat belajar secara mandiri 

melalui telepon genggam, telepon pintar, laptop, dan alat komunikasi lainnya. Jadi 

saat ini ada alternatif dalam memberikan materi ajar tanpa bertatap muka dalam 

kelas atau pembelajar (siswa) dapat tetap belajar di manapun, kapanpun, dan 

dalam keadaan apapun. 

Paparan di atas mengisyaratkan bahwa saat ini telah terjadi perubahan di 

masyarakat dunia termasuk di Indonesia dampak dari pemanfaatan yang sangat 

maksimal teknologi komunikasi dan informasi. Salah satu perubahan yang sangat 

terasa adalah terjadinya perubahan perilaku masyarakat dan individu.  

Di Indonesia ada banyak contoh yang menggambarkan terjadinya 

perubahan perilaku akibat kehadiran alat-alat komunikasi dan informasi yang 

semakin canggih. Alat komunikasi seperti; telepon genggam, telepon pintar, 

tablet, dan lainnya merupakan alat-alat komunikasi yang dimiliki sebagian besar 

keluarga di Indonesia (tanpa memandang status sosial dan profesi). Alat-alat 

komunikasi ini membawa akibat pada perubahan perilaku masyarakat dalam 

bersosialisasi. Tiap individu meski berada dalam kebersamaan dengan individu 

lainnya tetap saja melakukan aktifitasnya masing-masing. Artinya secara fisik 

mereka berkumpul namun pada waktu yang bersamaan mereka melakukan 

aktivitas sendiri atau terhubung dengan individu/kelompok yang lain. 

Contoh lainnya adalah ada kecenderungan para orangtua memberikan alat-

alat komunikasi itu pada anak mereka dari usia yang masih belia. Jadi anak-anak 

mereka telah mengenal bahkan dapat mengoperasikan perangkat komunikasi 

berikut dengan fitur-fitur yang ada pada perangkat itu. Artinya sejak usia belia 

anak-anak ini telah mengenal dan memahami pengoperasian perangkat 

komunikasi dan sangat menarik perhatian mereka dibandingkan aktivitas yang 

lain. Anak-anak ini umumnya lahir pada awal tahun 2000-an atau akhir tahun 

1990-an. Mereka dikenal dengan sebutan generasi Milenial yang lahir di era 

digital.  

Mengingat berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat saat ini 

seiring semakin derasnya pengaruh pemanfaatan teknologi komunikasi dan 

informasi dalam berbagai bidang kehidupan termasuk pendidikan atau pengajaran 

maka hal ini perlu menjadi perhatian kita semua.  

Sebagai salah satu institusi yang menyelenggarakan layanan pendidikan 

terutama pengajaran bahasa Prancis maka prodi pendidikan bahasa Prancis UNJ 
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perlu melakukan upaya agar proses pembelajaran dapat berhasil secara maksimal. 

Salah satunya adalah melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan karakteristik 

pembelajar (mahasiswa) yang ada saat ini. Hal ini dianggap penting karena 

mahasiswa yang ada saat ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

mahasiswa pada generasi sebelumnya. 

Artikel ini akan membahas karakteristik mahasiswa prodi pendidikan 

bahasa Prancis saat ini (2019) dan tantangan dosen dalam proses pembelajaran. 

Pembahasan 

 Untuk membahas problematika yang dihadapi dosen prodi pendidikan 

bahasa Prancis dalam menghadapi mahasiswa (anak) Milenial pada proses 

pembelajaran maka perlu kiranya dipahami terlebih dahulu mengenai profil dosen 

dan mahasiswa prodi pendidikan bahasa Prancis saat ini.  

 

B. Isi dan Pembahasan 

1. Profil Dosen dan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Prancis 

 Pada tahun 2019 ini jumlah dosen tetap di prodi pendidikan bahasa Prancis 

sebanyak 12 orang yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 10 orang wanita. Dari 

latar belakang pendidikannya, 6 dosen berstrata doktor (S3) dan 6 dosen berstrata 

magister (S2). Sementara dari rentangan usia, 6 dosen berusia di atas 60 tahun, 4 

dosen berusia antara 30-an – 50 tahun, dan 2 dosen berusia di bawah 30 tahun. 

Dari kelompok usia ini mereka mewakili 3 generasi yang berbeda dengan 

karakteristik yang berbeda-beda.  

Sementara itu profil mahasiswa prodi pendidikan bahasa Prancis UNJ 

dapat dijelaskan berdasarkan usia dan latar belakang sekolah. Saat ini jumlah 

keseluruhan mahasiswa prodi pendidikan bahasa Prancis UNJ sekitar 200 orang. 

Dilihat dari sisi tahun kelahirannya, mahasiswa prodi pendidikan bahasa Prancis 

adalah anak-anak yang dilahirkan pada tahun 1999 hingga tahun 2000-an.  

Berdasarkan tampilan profil dosen dan mahasiswa prodi pendidikan 

bahasa Prancis diketahui adanya perbedaan generasi yang disertai pula adanya 

perbedaan karakteristik antara dosen dan mahasiswa. 

 Menurut teori generasi (Generational Theory) Graeme Codrington & Sue 

Grant-Marshall, Penguin (2004) terdapat 5 generasi manusia yang didasarkan 

tahun kelahirannya, yaitu: Generasi Baby Boomers, lahir 1946-1964; Generasi X, 

lahir 1965-1980; Generasi Y atau sering disebut milenial , lahir 1981-1994; dan 

Generasi Z, lahir 1995-2010 (disebut juga iGeneration, GenerasiNet, Generasi 

Internet), Generasi Alpha, lahir 2011-2025. Tiap generasi ini memiliki 

karakteristik.  

 Generasi Baby Bommers disebut demikian karena pada masa itu jumlah 

kelahiran bayi sangat tinggi. Pada masa itu pula pertumbuhan ekonomi sedang 
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berkembang sangat baik. Ciri oarng-orang yang termasuk generasi itu adalah 

sikapnya yang masih sangat konservatif. Hal ini dimungkinkan mengingat mereka 

hidup pada masa di mana masyarakat masih memegang teguh adat istiadat dan 

tradisi nenek moyang.  

 Generasi x adalah generasi yang dilahirkan antara tahun 1965 hingga 

1980. Generasi ini masih dipengaruhi oleh generasi baby boomers mengingat 

mereka adalah generasi yang dilahirkan dari generasi baby boomers. Generasi ini 

adalah generasi yang berani mengambil keputusan dan mengambil resiko. 

Generasi ini merupakan generasi yang mengalami transisi karena antara tahun 60-

an hingga tahun 80-an adalah masa peralihan perkembangan teknologi. Pada 

generasi ini dimulainya manusia memikirkan inovasi untuk mempermudah hidup. 

Misalnya, komputer mulai dikembangkan dan dipasarkan secara luas antara tahun 

1960an – 1970an. Digunakannya komputer sebagai alat pekerjaan manusia maka 

dimulailah era komputerisasi dan ini mempengaruhi pola pikir generasi era itu. 

Generasi Y adalah generasi yang mulai tampak terpapar wabah 

komputerisasi. Misalnya, wabah PC (Personal Computer) mulai melanda 

masyarakat di mana masyarakat mulai membeli dan menggunakan perangkat 

komputer ini untuk membantu pekerjaan mereka. Bahkan di era itu mulai 

diperkenalkan mainan (games) di dalam bentuk komputer (Video games). Bahkan 

pada tahun 80-an teknologi internet mulai diperkenalkan. Generasi ini mulai 

mencari dan mendapatkan ilmu dengan cara yang mudah melalui akses internet. 

Pola pikir dan karakter generasi ini misalnya mereka memiliki banyak dan 

inovatif, mereka juga memiliki pengetahuan dan penguasaan iptek. 

Generasi Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1994 hingga 2009. 

Mereka adalah generasi yang telah mengenal teknologi terutama teknologi 

komunikasi dan informasi sejak usia dini (balita). Di era yang serba terbuka ini di 

mana ada kesulitan untuk membedakan yang benar dan yang salah maka ini 

membawa dampak pada pola pikir dan karakter mereka. Mereka cenderung ingin 

mendapatkan hasil dengan cepat tanpa dipikirkan secara matang, mereka kurang 

memahami bahwa sebuah hasil merupakan dari sebuah proses. Hal ini terjadi 

karena mereka terbiasa melakukan sesuatu dengan bantuan alat-alat komunikasi 

dan informasi yang telah canggih. Misalnya, dengan komputer, laptop, dan 

lainnya mereka dengan mudahnya mengambil hasil tulisan dan pemikiran orang 

lain lalu disalin dan dimasukkan dalam tulisan atau karya dan dinggap sebagai 

karya. Perilaku seperti ini terjadi di berbagai bidang kehidupan di mana generasi 

ini cenderung hanya memikirkan hasilnya dengan cepat tanpa menginginkan 

adaya usaha yang maksimal. 

 Itulah macam-macam tipe generasi berikut karakteristiknya yang sangat 

mungkin mempengaruhi proses pembelajaran. Apalagi dalam konsep 
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pembelajaran yang masih tradisional, yaitu; terjadinya kontak dan temu muka 

langsung antara guru dan murid. 

 Paparan di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar dosen prodi 

pendidikan bahasa Prancis termasuk dalam kategori generasi baby boomers 

sementara sebagian besar mahasiswa termasuk dalam generasi Z. Hal ini tentu 

saja dapat memberi pengaruh pada proses belajar.  

 Generasi Z dengan karakteristiknya yang cenderung menginginkan hasil 

secara cepat tanpa dipikirkan secara lebih dalam, kurang menghargai usaha, tapi 

di sisi lain mereka sangat mahir menggunakan perangkat komputer dan alat-alat 

komunikasi dan informasi. Mereka juga terbiasa belajar dengan menggunakan 

media komunikasi dan informasi. Sementara itu para pengajar (guru/dosen) 

cenderung berpikir secara konservatif dan kurang mahir menggunakan perangkat 

komputer dan alat-alat komunikasi. Hal ini tentu mengakibatkan terjadinya gap 

antara pengajar (dosen) dan pembelajar (mahasiswa). Oleh karena itu ada baiknya 

para pengajar (dosen) mulai mengenal dan mempelajari bagaimana memanfaatkan 

perangkat komputer dan alat-alat komunikasi sebagai media belajar. 

 

2. Media Pembelajaran Berbasis ICT 

Dalam dunia pendidikan dikenal adanya media pembelajaran. Media 

secara umum dipahami sebagai alat atau wadah yang menghubungkan satu pihak 

dengan pihak yang lain. Sementara pembelajaran seperti dikemukakan oleh 

Sadiman (dalam Kustandai dan Sutjipto, 2011: 5) adalah usah-usaha yang 

terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar 

dalam diri siswa. Jadi media pembelajaran adalah alat atau wadah yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar.  

Menurut Levied dan Lentz (dalam Kustandai dan Sutjipto, 2011: 21) 

media pembelajaran terutama media visual memiliki empat fungsi, yaitu; fungsi 

atensi, fungsi afektif, fungsi afektif, dan fungsi kognitif.  

Media pembelajaran mengalami perkembangan sesuai dengan 

berkembangnya teknologi. Misalnya, saat ini berkembang teknologi komunikasi 

dan informasi yang dimanfaatkan pula untuk pembelajaran.  

 Seperti dijelaskan oleh Somekh (2007:7) bahwa Potentially, the change to 

student‘s learning process can be transformative as they find ways of using ICT 

[…].  Jadi ada potensi terjadinya perubahan pada proses belajar siswa karena 

mereka menemukan cara menggunakan TIK [...].  

Media Pembelajaran berbasis ICT (TIK) adalah alat yang digunakan dalam 

proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi di mana melalui 

cara ini interaksi antara pengajar (guru) dan pembelajar (siswa) tidak harus saling 

bertatap muka (bertemu) secara fisik seperti halnya dalam sistem pendidikan 
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konvensional, mereka bertemu dalam ruang teknologi informasi (internet) dengan 

memanfaatkan suatu media yang disebut komputer. 

Jadi dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan ICT 

(TIK) dapat memberikan layanan yang efektif dan efisien. Adapun media yang 

termasuk dalam kategori media berbasis ICT (TIK), misalnya; internet, Web 

Portal Belajar dan Distance Learning (pembelajaran jarak jauh), elearning 

(pembelajaran via elektronik), eMail, Mailing List/Forum, Web Portal 

Pembelajaran, Digital Library, Video on demand, Wikipedia, Blog, Mobile 

learning, dan lainnya. 

 

6. Pemanfataan ICT Dalam Perkuliahan Keterampilan Menulis Bahasa 

Prancis 

Seperti dikemukakan oleh Gamble dan Easingwood (2000) bahwa 

―Making use of ICT when learning a language at the beginning of the twenty-first 

century is, for most members of affluent societies, an obvious, normal course of 

action. Just as technology has become woven into the fabric of everyday life, so 

language study has come to rely on forms of technological enhancement, from 

audio and video recordingsto World Wide Web (WWW) resources‖.  

Jadi di awal abad XXI ini, sebagian besar negara-negara yang telah maju 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengajaran 

bahasa dan ini merupakan hal yang wajar dan perlu. Layak teknologi yang telah 

menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, maka dalam pembelajaran bahasa juga 

menjadi bergantung pada kemajuan teknologi, mulai dari perekaman audio dan 

video ke bentuk World Wide Web (WWW). 

Prodi pendidikan bahasa Prancis merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang menyelenggarakan pengejaran bahasa. Oleh sebab itu, prodi 

pendidikan bahasa Prancis juga harus memperhatikan perkembangan teknologi 

yang mendukung kegiatan pembelajaran bahasa.  

Salah satu mata kuliah yang terkait dengan pembelajaran bahasa di prodi 

pendidikan bahasa Prancis adalah mata kuliah production écrite (menulis). Mata 

kuliah ini diberikan selama 4 semester (mulai semester I hingga semester IV). Jika 

hanya mengandalkan jam perkuliahan tatap muka untuk memperoleh hasil yang 

maksimal kemampuan menulis bahasa Prancis mahasiswa maka hal ini sangat 

sulit dicapai. Menulis adalah jenis keterampilan berbahasa yang paling sulit dan 

harus terus menerus dilatih. Untuk memenuhi ketercapaian hasil pembelajaran 

menulis yang maksimal maka dapat dilakukan berbagai cara termasuk dengan 

memanfaatkan beberapa media berbasis ICT (TIK). Berikut ini akan dipaparkan 

beberapa media pembelajaran berbasis ICT (TIK) yang mudah untuk 
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diaplikasikan dan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kemampuan menulis 

bahasa Prancis mahasiswa. 

 

a. Blog atau Weblog 

Blog atau weblog adalah website atau jurnal atau catatan harian yang ditulis 

seseorang atau sekumpulan orang. Jadi melalui blog atau weblog ini kita dapat 

mengikuti aktivitas seseorang atau sekumpulan orang dalam menceritakan apa 

yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan. Terkait dengan keterampilan menulis 

mahasiswa, dosen dapat meminta mahasiswa membuat sebuah blog di mana 

mahasiswa dapat menulis apa saja dalam bahasa Prancis. Mahasiwa dapat 

melakukan kegiatan menulis kapan saja dan di mana saja. Pada waktu-waktu 

tertentu dosen dapat membaca dan memberi komentar atas apa yang 

dikerjakan oleh mahasiswa. Dosen dapat melakukan penilaian terhadap hasil 

tulisan mahasiswa sebagai sebuah portofolio. 

 

b. Facebook 

Facebook adalah akun jejaring sosial yang dapat menghubungkan 

antarpenggunanya. Situs ini juga dapat dimanfaatkan oleh dosen sebagai 

media pembelajaran di mana dosen dapat meminta mahasiswa melakukan 

kegiatan menulis secara interaktif dengan dosen atau antarmahasiswa. Dosen 

dapat memberikan tugas-tugas secara interaktif dengan mahasiswa dan 

melakukan interaksi dengan mahasiswa dengan menggunakan bahasa Prancis. 

Kegiatan ini tentu saja tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu, mahasiswa 

dapat melakukannya kapan saja dan di mana saja.  

 

c. Mobile Learning 

Mobile Learning merupakan salah satu bentuk elearning dalam perangkat 

bergerak, seperti telepon genggam. Dengan mobile learning mahasiswa bisa 

belajar melalui telepon genggam. Dosen dapat merancang kegiatan yang 

terkait dengan keterampilan menulis dalam bahasa Prancis di mana mahasiswa 

dapat melakukannya langsung melalui telepon genggamnya. Kegiatan ini 

dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja sehingga mahasiswa terlatih 

untuk melakukan kegiatan menulis.  

 

C. Simpulan  

 Di era digital ini hampir semua kegiatan yang kita lakukan sudah ditopang 

oleh teknologi berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Perilaku manusia 

juga sedikit demi sedikit mengalami perubahan akibat dukungan teknologi yang 

memudahkan hidup mereka.  



 

327 

 

Demikian pula halnya pada kegiatan pembelajaran yang mengalami 

perubahan baik dalam perubahan penggunaan media pembelajarn dan juga 

perubahan perilaku pembelajar. Untuk itu pengajar (dosen) dituntut untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang sedang terjadi. 
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