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* Tidak sejalan dgn hakikat belajar/orang yg belajar.
*Landasan teoretik/ konseptual tdk akurat.
*Membentuk perilaku sama (keseragaman)

*Agar tertib, teratur, taat, & pasti.

Akibatnya anak:
a. Tidak menghargai perbedaan.
b. Sangat menghargai kesamaan

c. Perilaku berbeda adalah salah & dihukum



• Behavioristik
• Kognitif
• Konstruktivistik
• Humanistik
• Pemrosesan informasi
• Kecerdasan Ganda
• Kerja Otak 

(Neuroscience)



GAYA BELAJAR



Pikiran bukanlah sebuah 
wadah untuk diisi, melainkan 

api yg harus dinyalakan



Model Pembelajaran:

1. Constructivism

2. Problem based learning

3. Kreatif & produktif

4. Multiple intelligent

5. Holistic education

6. Experiential learning

7. Cooperative learning

8. Collaborative learning

9. Mastery learning

10. Contextual learning

11. dll.

BERPIJAK PD PEMIKIRAN 
KOGNITIF



PEMBELAJARAN 

MENYENANGKAN

 Masukilah  dunia  mereka

 Bawalah dunia mereka ke  dunia 
kita dan antarkan dunia kita ke dunia
mereka.

 Semakin jauh anda memasuki dunia
mereka, semakin jauh pengaruh yg. 
dapat anda berikan kepada mereka.



Inovasi Model Pembelajaran

Bahasa Indonesia



Pendekatan 

Pembelajaran Bahasa
1. Pendekatan Konstuktivisme

2. Cooperative Learning

3. Student Active Learning

4. Contextual Learning

5. Komunikatif

6. Integratif dan Tematik



Pendekatan Konstrukvisme

• Siswa masuk tidak dengan pikiran kosong

• Siswa belajar dengan mengkonstruksi 

pengetahuan, pengalaman, dan 

keterampilan baru dan mengaitkannya 

dengan skemata yang sudah dimiliki



Pendekatan Kooperatif

• Siswa belajar secara berkelompok

• Siswa berkompetisi dan bekerja sama

• Bentuk kegiatan: berpasangan, kelompok 

kecil, atau kelompok besar



Pembelajaran Aktif

• Siswa adalah subjek pembelajaran

• Pendekatan ini menolak teacher centered

• Siswa aktif melakukan (learning by doing) 

aktivitas

• Siswa mengaktifkan struktur kognitif 

(skemata) terhadap pengetahuan dan 

keterampilan baru



Pendekatan Kontekstual

• Pendekatan yang mengaitkan materi dan 

kegiatan pembelajaran dengan situasi 

nyata

• Ada tujuh komponen: konstruktivisme, 

inquri, bertanya, masyarakat belajar, 

pemodelan, refleksi, dan penilaian otentik



Pendekatan Komunikatif

• Dasar pemikiran: kemampuan 

menggunakan bahasa dalam komunikasi 

merupakan tujuan pembelajaran bahasa

• Bahasa merupakan sarana komunikasi 

dalam lingkungan masyarakat dan 

pekerjaan

• Siswa harus banyak melakukan aktivitas 

berbahasa



Perkembangan Pemikiran 

Pembelajaran Bahasa
Pendekatan Struktural Pendekatan Pragmatik Pendekatan 

Komunikatif

Belajar bahasa adalah 

belajar struktur 

kebahasaan

Belajar bahasa adalah 

belajar empat 

keterampilan berbahasa 

dengan dasar teori 

pragmatik

Belajar bahasa adalah 

belajar berkomunikasi 

melalui empat 

keterampilan berbahasa 

dalam konteks sosial

Materi ajar adalah bunyi, 

kata, frase, klausa, 

dan kalimat

Materi ajar adalah 

wacana (namun masih 

lepas konteks)

Materi ajar adalah 

wacana otentik 

Asumsinya adalah 

memperlajari struktur 

bahasa siswa otomatis 

dapat berbahasa

Asumsinya adalah 

mempelajari wacana 

yang diskret dan lepas 

konteks siswa otomatis 

dapat berbahasa

Asumsinya adalah 

dengan mengalami 

interaksi komunikasi 

sosial yang nyata siswa 

dapat berkomunikasi



Tujuan Pembelajaran 

Bahasa Indonesia

• Mengembangkan keterampilan berbahasa dan 

bersastra, baik secara lisan maupun tertulis.

• Keterampilan yang dimaksud adalah 

keterampilan mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis.

• Keterampilan berbicara dan menulis bersifat 

produktif, keterampilan mendengarkan dan 

membaca bersifat reseptif.



Praktik Pembelajaran Keterampilan Berbahasa            

di Sekolah Menengah

• Pembelajaran menulis masih menekankan pada hasil 
tulisan dan mengabaikan proses  

• Pembelajaran membaca dilakukan dengan membaca, 
penjelasan kata-kata sulit dalam teks, dan tugas 
menjawab pertanyaan

• Pembelajaran mendengarkan belum banyak dilakukan

• Pembelajaran berbicara juga tidak maksimal dilakukan 
karena kendala waktu dan pemerataan kegiatan untuk 
siswa

• Pembelajaran apresiasi sastra hanya berkutat pada 
sajian nama-nama pengarang, judul karyanya, dan 
ringkasan isi karyanya



Pendekatan Pembelajaran Bahasa

• Pembelajaran Model Teacher Centered versus Model 
Student Centered

• KTSP 2006 bercirikan Student Active Learning dan 
Competency based Curriculum

• KTSP 2006 juga bercirikan guru lebih berurusan dengan 
strategi daripada memberi informasi

• Teori belajar yang mendasari Pembelajaran Berbasis 
Kompetensi (tidak menghafal tapi mengkonstruksi, 
belajar dengan mengalami, pengetahuan itu 
terorganisasi dan utuh serta dapat diterapkan, belajar 
dengan kasus melalui suatu penemuan, memanfaatkan 
konteks, tahu tujuan dan cara belajar menggunakan 
pengetahuan dan keterampilan, guru sebagai fasilitator, 
dan belajar itu dapat mengubah struktur otak).



Pendekatan Berasaskan 

Konstruktivisme

• Kontekstual

• Life-skills education

• CBSA

• Inquari

• Pemecahan Masalah

• Pendekatan Proses

• Pendekatan Kuantum

• Intruksi Autentik 

• Kooperatif

• Work Based Learning (Depdiknas, 2004)

1. 

…

2…



Teori Konstruktivistik

• Pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit 
demi sedikit dan diperluas dengan konteks

• Pengetahuan bukan seperangkat fakta jadi tapi 
harus dikonstruk dan diberi makna melalui 
pengalaman

• Siswa harus menemukan dan 
mentransformasikan informasi ke dalam situasi 
lain

• Proses pembelajaran adalah proses 
membangun sendiri pengetahuan mereka 
melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar



Pendekatan 

Pembelajaran Bahasa Indonesia

• Pendekatan Komunikatif (bahasa sebagai 
alat komunikasi dan bukan struktur)

• Pendekatan Tematik (pembelajaran diikat 
oleh tema yang dekat dengan kehidupan 
siswa)

• Pendekatan Integratif (antar berbagai 
keterampilan berbahasa dan diksi serta 
kebahasaan)



Inovasi Model Pembelajaran 

Bahasa Indonesia: Membaca

• Tahap Pramembaca (memilih buku/bacaan, mengaitkan 
dengan pengalaman pribadi, memprediksi isi 
buku/bacaan, dan mengadakan tinjauan pendahuluan 
terhadap buku)

• Tahap Proses Membaca (nyaring, bersama, 
berpasangan, terbimbing, dan bebas)

• Tahap Merespon (merespon dan memahami isi, 
membaca ulang, mengkritisi penulis, mempelajari kosa 
kata)

• Tahap memperluas interpretasi dan melakukan kegiatan 
seperti refleksi dan menilai pengalaman membaca.



Inovasi Model Pembelajaran 

Bahasa Indonesia: Menulis

• Tahap Pramenulis (memilih topik, tujuan, dan 
mempertimbangkan bentuk dan pembaca)

• Tahap Menulis draf (ekspresi ide dalam tulisan kasar)

• Tahap Merevisi (memperbaiki ide dalam bentuk 
menambah, mengurangi, menghilangkan, dan mengatur 
ulang isi)

• Tahap Menyunting (memperbaiki aspek mekanik 
karangan seperti ejaan, pilihan kata, dan kalimat dengan 
tujuan agar karangan mudah dibaca)

• Tahap Mempublikasikan (berbagi tulisan dengan 
pembaca, seperti teman, guru, atau masyarakat; oleh 
karena itu tulisan dapat ditempel di kelas, di majalah 
dinding, atau dimuat di majalah sekolah atau majalah 
umum atau koran)



Inovasi Model Pembelajaran 

Bahasa Indonesia: Menyimak

• Pembelajaran menyimak dapat bersifat diskret (berdiri 
sendiri) atau integratif (bersama-sama dengan 
pembelajaran berbicara atau membaca)

• Ada berbagai macam menyimak yang dapat dilatihkan, 
misalnya menyimak estetik, kritis, atau komprehensif.

• Dalam menyimak estetik, langkah-langkahnya adalah 
sebagai berikut: memprediksi, menyusun imajinasi 
mental, mengaitkan dengan pengalaman pribadi, 
menghubungkan dengan literatur, memperhatikan 
keindahan dan kekuatan bahasa, dan menggunakan 
pengetahuan untuk pemahaman lebih lanjut.



Inovasi Model Pembelajaran 

Bahasa Indonesia: Berbicara

• Ada beberapa model berbicara yang dapat 
dilatihkan, yakni percakapan, berbicara estetik, 
berbicara bertujuan, dan aktivitas drama.

• Contoh pembelajaran berbicara estetik 
(bercerita)  memilih cerita, persiapan, 
menambah peraga, dan menyampaikan cerita.

• Contoh pembelajaran berbicara bertujuan 
(laporan lisan, wawancara, debat)  memilih 
topik, mencari dan menyusun informasi, 
membuat peraga, dan mempresentasikannya.



Inovasi Model Pembelajaran 

Bahasa Indonesia: Kebahasaan dan Kosa Kata

• Pembelajaran tatabahasa (struktur) dan kosa 

kata sebaiknya diberikan secara terpadu dan 

kontekstual dengan pembelajaran empat 

keterampilan berbahasa, yakni membaca, 

menulis, berbicara, dan menyimak. 

• Dengan pendekatan komunikatif, tidak mungkin 

lagi pembelajaran kebahasaan dan kosa kata 

diberikan secara diskret dan berdiri sendiri.



Inovasi Model Pembelajaran Sastra

• Pembelajaran sastra yang ideal adalah 

pembelajaran yang memfasilitasi siswa 

agar memiliki pengalaman berinteraksi 

dan berapresiasi sastra dengan karya-

karya sastra, baik melalui proses reseptif 

(membaca dan mendengar) maupun 

produktif (menulis dan 

berbicara/memerankan).



Terima kasih 
Wassalamu’alaikum wr. wb. 


