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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan dua aktivitas antara yang mengajar (guru) dan yang 

diajar (siswa) memuat interaksi (timbal balik) yang berjalan terus menerus sesuai 

dengan tujuan belajar dan mengajar itu dicapai. Pembelajaran memuat 

serangkaian cara, proses, atau perbuatan yang menjadikan orang belajar.  Melalui 

proses yang panjang pembelajaran harus diselenggarakan dan diorganisasikan 

dengan baik dan terarah.  

Pembelajaran memuat komponen yang baku dan harus dipenuhi sebagai syarat 

terselenggaranya proses pembelajaran. Komponen itu adalah guru, siswa, 

kurikulum, bahan pembelajaran, metode, dan teknik pembelajaran. Sebagai 

komponen yang turut mendukung adalah prasarana seperti gedung sekolah, alat 

peraga, perpustakaan, dan peralatan pendukung yang memadai lainnya. 

Kurikulum, perangkat pembelajaran, metode, dan teknik pembelajaran harus 

diperhitungkan bahkan pilihan terhadap komponen tersebut harus didasarkan pada 

pengalaman yang dalam.  

Bahan ajar merupakan skrip yang tersusun secara sistematis yang berperan 

dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai acuan bagi pendidik agar mampu 

meningkatkan efektivitas pembelajaran. Bahan ajar harus mampu diseleksi 

dengan baik dan mampu memberi kemanfaatan yang cukup seperti peserta didik 

akan tertarik dan tumbuh minatnya untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Di 
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samping itu, bahan ajar juga mampu berpengaruh agar pelajaran apa yang diserap 

oleh peserta didik dapat memberikan makna. Wijana dan Rohmadi (2011:239) 

mengemukakan, peserta didik akan merasakan proses belajar sebagai pelengkap 

yang menyenangkan, bukan sebagai benda yang dianggap membosankan. 

Iskandarwassid dan Sunendar (2016:171) juga menyatakan bahan ajar harus 

menyajikan informasi akurat yang dapat diimplementasikan melalui pembelajaran 

yang kondusif. 

Penelitian dalam bidang pendidikan biasanya digunakan untuk menemukan 

pengetahuan baru melalui penelitian dasar atau menjawab pertanyaan spesifik 

tentang masalah praktis yang biasa ditemukan di kelas atau menerapkan  

pengetahuan melalui penelitian terapan.  Serangkaian proses dalam memproduksi 

buku ajar, strategi/model atau program pembelajaran yang diperlukan dalam 

kegiatan belajar mengajar senantiasa dilakukan dalam bidang pendidikan. Produk 

itu nantinya disempurnakan melalui berbagai siklus. Rasagama (2011:3) 

menyatakan Research & Development atau penelitian dan pengembangan yang 

kadang-kadang disebut sebagai pengembangan berbasis penelitian berwujud 

pengembangan dan pemvalidasian produk yang mengharapkan perubahan kondisi 

pembelajaran. Berdasarkan pendapat tersebut, mengembangkan suatu produk 

bahan ajar merupakan pekerjaan yang memerlukan penilaian atau pengesahan 

serta penyempurnaan terlebih dahulu sebelum digunakan secara lebih luas.  

Memilih dan menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar yang tepat 

dalam rangka menyelenggarakan kondisi pembelajaran yang menarik dianggap 

sebagai suatu masalah yang dihadapi oleh guru. Kenyataan di lapangan belum 

semua guru mampu mengembangkan bahan ajarnya bahkan menyusun bahan ajar 
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secara mandiri. Peredaran buku paket dan Lembar Kerja Siswa (LKS) di sekolah, 

tanpa dimodifikasi terlebih dahulu tentu akan menghasilkan bahan ajar yang 

lemah. Hal ini disebabkan materi dan bahan pembelajaran didalamnya hanya 

dituliskan dalam bentuk yang ringkas.  

Perubahan silabus dengan substansi materi yang berbeda sebenarnya menjadi 

peluang guru dalam mengembangkan materi dan bahan ajar. Tugas guru lebih 

sentral dalam menambahkan materi pokok sehingga menjadi bahan ajar yang 

lengkap dan bernilai tambah dalam mengajarkan kompetensi tertentu. Guru 

melibatkan siswa tidak hanya sebagai informatory, siswa diarahkan agar selalu 

melakukan aktivitas yang bervariasi misal mendengakan/ menyimak, mengamati 

guru dalam mendemonstrasikan, melakukan latihan, membaca, menulis, 

menggambar,  mengerjakan soal, mengkaji bahan cetak, dan sebagainya. Guru 

sebagai fasilitator juga harus merancang dan menyediakan bahan ajar dalam 

rangka siswa harus menguasai konsep materi tertentu yang tidak bisa secara 

langsung dikuasainya.  

Bahan ajar yang dapat digunakan dan dipilih guru bervariasi. Bahan ajar dapat 

berbentuk tercetak maupun noncetak antara lain berupa lembar informasi 

(information sheet), operation sheet, job sheet (panduan praktikum), worksheet 

(lembar kegiatan), handout, dan modul. Bila dilihat dari jenis bahan yang biasa 

digunakan guru, terdapat tiga yaitu modul, handout, dan/atau LKS. Handout lebih 

berisi pokok-pokok pikiran utama dari materi ajar yang disampaikan (kisi-kisi 

materi). Sedangkan, modul merupakan satu unit konsep berseri untuk mengukur 

kecepatan belajar siswa, modul berisi urutan yang berbeda. Lembar Kegiatan 
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Siswa lebih menekankan sebuah proses untuk menemukan konsep dan variasi 

stimulus dengan berbagai media yang terintegrasi. 

Salah satu pembelajaran materi kebahasaan teks tanggapan kritis di kelas IX.2 

SMP Negeri 3 Malang  telah diamati pada tanggal 29 Agustus 2018. Guru 

menyediakan dua sampai tiga teks tanggapan agar siswa dapat menentukan aspek 

kebahasaannya antara lain ungkapan penguatan, pelemahan/penolakan, gaya 

bahasa, simpulan orang lain, dan urutan informasi. Dilihat dari penyajian materi, 

guru belum menyinggung materi ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan. Sebenarnya, 

untuk bisa menuliskan ungkapan yang muncul perlu penguasaan kebahasaan 

seperti analisis kata atau kalimat.  

Siswa diminta menentukan ungkapan-ungkapan yang muncul dalam teks, 

dan ternyata mereka melakukan tanpa memilah struktur kalimatnya, akibatnya 

satu jenis ungkapan dituliskan pula gagasan penjelasnya sehingga terlalu panjang. 

Setelah siswa mengerjakan teks itu, mereka membacakan temuannya ke depan. 

Akan tetapi, ada yang masih kebingungan dalam menentukan ungkapan tersebut 

benar termasuk ke dalam pelemahan, penguatan, atau yang lainnya. Guru hanya 

melakukan penguatan atau evaluasi secara ringkas di akhir pembelajaran. Bahan 

ajar LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) yang diterapkan guru tersebut menurut 

peneliti bersifat kurang komprehensif atau belum tercakup dengan baik. Teks 

belum mengandung informasi petunjuk materi, variasi latihan soal termasuk 

contoh, dan perintah di dalamnya.  

Wawancara yang dilakukan terhadap salah satu guru Bahasa Indonesia di 

SMP Negeri 21 Malang dapat diambil sebuah kesimpulan. Bahan ajar teks 
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dibutuhkan pada bagaimana siswa mengenal aspek struktur dan kebahasaan saja. 

Sedangkan, pada aspek praktis keterampilan berbahasa tidak terlalu ditekankan 

karena menyangkut dengan minat dan bakat siswa yang berbeda-beda. LKS 

MGMP yang terkadang digunakannya berbasis tugas project yang kurang 

menumbuhkan aspek pengetahuan kebahasaan dan karakter apa yang ingin 

dimunculkan setelah mempelajarinya. Oleh karena itu,  bahan ajar yang bersifat 

terfokus dan bervariasi dalam menanamkan pengetahuan tertentu masih jarang 

ditemukan.  

Risdiawati (2018:7) menyatakan bahwa salah satu problematika pembelajaran 

Bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 adalah siswa lebih banyak melakukan 

analisis teks pada buku utama yang membuat kegiatan belajar cukup bosan. 

Penyebabnya adalah kesamaan bentuk pembelajaran antarmateri dan antarlatihan. 

Guru juga belum benar-benar menerapkan langkah pembelajaran berdasarkan 

pendekatan 5M. Hal itu menyebabkan guru menjadi kurang kreatif 

mengembangkan pembelajaran.  

Peluang guru adalah dalam mengembangkan dan menyusun bahan ajar yang 

berkualitas dan bervariasi dengan mempertahankan aspek-aspek dasar yang 

menjadi corak kurikulum 2013. Teks yang terdiri atas satuan kompetensi dasar 

dapat disusun menjadi bentuk Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Melalui teks, 

pelajaran selalu memfokuskan pada jenis-jenis teks. Peserta didik diharapkan agar 

mampu 5M (mengamati, menanya, menalar, mencoba, serta mengomunikasikan) 

terhadap materi yang akan dipelajari. LKS menuntun siswa agar dapat melakukan 

kegiatan seperti melakukan pengamatan, percobaan, identifikasi, analisis dalam 
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tabel, serta mencatat segala hasil temuan sesuai rubrik yang disediakan. Selain itu, 

LKS dapat melatih kemampuan sosial, emosional, moral , dan estetika siswa. 

Kurikulum yang senantiasa berkembang ke arah yang lebih sempurna 

mewujudkan perubahan kurikulum bahasa Indonesia terkait dengan materi aspek 

kebahasaan. Aspek kebahasaan tidak tercantum sejak diberlakukannya kurikulum 

1994, lalu ditambahkan lagi pada kurikulum 2004, akan tetapi pada KTSP 2006 

lampiran materi itu tidak tercantum lagi. Yulianto (2008:1) menyatakan bahwa 

kurikulum pada tahun 1994 sampai 2006 tidak mementingkan materi kebahasaan 

karena adanya aspek keterampilan berbahasa yang lebih dipentingkan. Anggapan 

seperti itu yang menimbulkan permasalahan dalam pembelajaran pada aspek 

kebahasaan dalam bahasa Indonesia dalam setiap teks. Pembelajaran bahasa 

selama ini belum diarahkan ke ranah penerapan (penggunaan). Guru perlu 

menekankan kegiatan analisis terhadap unsur kebahasaan pada setiap kompetensi 

dasar. Leech (dalam Odlin,1994:17) berpendapat, guru adalah pengajar tatabahasa 

pedagogis dalam pembelajaran teks yang harus mengajarkan ‘penggunaan 

bahasanya’ bukan ‘tentang bahasanya’.  

Teks tanggapan kritis merupakan salah satu materi Bahasa Indonesia dalam 

kurikulum 2013 pada kelas IX tingkat SMP/MTs. Dipilihnya teks ini sebagai 

bahan ajar adalah menekankan pemahaman siswa dalam penulisan dan 

ketatabahasaan dalam teks tanggapan. Pemilihan bahan ajar kompetensi dasar ini, 

didahului dengan penentuan jenis materi teks tanggapan kritis, kedalaman materi, 

lingkup, penyajian, perlakuan terhadap materi pembelajaran dan sebagainya. 

Maka dari itu, pemilihan bahan ajar yang berbasis kecerdasan linguistik akan 

dicoba untuk dikembangkan pada materi kebahasaan teks tanggapan kritis.  
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Penelitian terkait yang telah dilakukan yaitu Munzir (2016) berjudul 

Pengembangan Bahan Ajar Teks Eksposisi Berbasis Variasi Kecerdasan 

Majemuk. Hasil penelitian pengembangan menghasilkan produk bahan ajar teks 

eksposisi berbasis kecerdasan linguistik, bahan ajar teks eksposisi berbasis 

kecerdasan kinestetik, bahan ajar teks eksposisi berbasis kecerdasan 

spasial/visual, dan buku panduan guru yang memiliki tingkat kelayakan isi dalam 

kategori sangat layak dan dapat diimplementasikan.  

Naryati (2018) berjudul Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa Berbasis 

Inquiri Terbimbing pada Materi Teks Diskusi Siswa SMP Kelas IX. Hasil 

penelitian pengembangan dihasilkan LKS teks diskusi yang valid dan efektif. 

LKS sebagai produk dimaksudkan dapat memberikan kesempatan kepada siswa 

dalam pola pembelajaran yang induktif.  

Alatas (2017) berjudul Penalaran dalam Paragraf Teks Tanggapan Kritis 

Siswa Kelas IX SMP Negeri 3 Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tulisan paragraf siswa dalam teks tanggapan kritis perlu dikaji berdasarkan pola 

penalaran kritis. Teori yang digunakan adalah penalaran model Toulmin.  

Suryani (2017) berjudul Implementasi Model Pembelajaran Example Non 

Example sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis dalam 

Kemampuan Menyusun Teks Tanggapan Kritis pada Siswa Kelas IX SMP Negeri 

5 Subang tahun pelajaran 2016/2017. Hasil penelitian menunjukkan penerapan 

desain penelitian eksperimen yaitu menggunakan model example non example 

bermedia gambar untuk kemudian disesuaikan dengan materi ajar yang akan 
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dipelajari siswa. Diperoleh hasil terdapat perbedaan nilai antara sebelum dan 

setelah dilakukan model example non example. 

Penelitian pengembangan ini dan penelitian yang telah dilakukan terdapat 

persamaan dan perbedaan. Letak perbedannya, dilihat berdasarkan keterujian atau 

pembuktian cara/metode/produk yang ingin diterapkan dalam membelajarkan teks 

tanggapan kritis kepada siswa dengan tepat sehingga mampu menjawab persoalan 

yang ada. Letak persamaanya, teks tanggapan kritis ini dikaji menurut 

permasalahan yang terdapat dalam kelas sehingga dapat menciptakan produk 

bahan ajar yang bersifat terpadu.  

Menurut Machali (2014:38), dimensi kecerdasan majemuk ternyata dianggap 

sesuai jika dikaitkan dengan pembelajaran kurikulum 2013. Implementasi 

kurikulum 2013 mengarah pada usaha menyiapkan dan menghadapi tuntutan 

keilmuan di masa depan. Kecerdasan majemuk dapat dikaitkan dengan 

pengembangan Kompetensi Inti (KI), saintifik, dan penilaian autentik pada 

kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sebenarnya telah mengaplikasikan model 

kecerdasan majemuk yang dianggap sebagai model pembelajaran modern. 

Potensi yang ada pada diri siswa pada dasarnya berbeda-beda, kecerdasan 

majemuk (multiple intelligence) yang dimiliki dalam diri siswa tidak semuanya 

akan dikuasainya. Kecerdasan linguistik atau bisa disebut kecerdasan berbahasa 

erat kaitannya dengan kemampuan dalam mengolah unit verbal, kata, dan 

kosakata secara efektif dalam keterampilan menulis atau berbicara. Basis atau cara 

ini dalam kaitannya dengan pelajaran Bahasa Indonesia tentunya akan memadai 

ketercapaian kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Tientje (2010) 
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menyatakan kecerdasan linguistik melibatkan empat aspek berbahasa (fonologi, 

sintaksis, semantik, dan pragmatik).  

Model pembelajaran berbasis kecerdasan adakalanya sudah mampu diterapkan 

dalam pembelajaran bahasa agar dapat melatih siswa menerapkan kompetensinya. 

Dampak adanya penerapan kecerdasan linguistik jika didesain sebagai bahan ajar 

akan menghidupkan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa, siswa menjadi 

belajar bagaimana menjadi seorang editor, pengkaji bahasa, ataupun pembicara. 

Sebab, kompetensi kecerdasan linguistik salah satunya membuat siswa mampu 

memanipulasi struktur bahasa dan menanggapi dengan merevisi teks. Berkaitan 

dengan hal itu, maka bahan ajar yang hendak dirancang adalah Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS) yang telah memenuhi syarat didaktis, konstruksi, dan teknis 

penyajian pada materi kebahasaan teks tanggapan kritis pada kelas IX SMP 

berbasis kecerdasan linguistik. 

Berdasarkan hasil identifikasi atas permasalahan yang akan diangkat oleh 

peneliti, maka peneliti dapat merumuskan masalah berikut. Pertama, bagaimana 

produk bahan ajar LKS materi kebahasaan teks tanggapan kritis berbasis 

kecerdasan linguistik pada kelas IX SMP? Kedua, bagaimana tingkat keterbacaan 

latihan dalam bahan ajar LKS materi kebahasaan teks tanggapan kritis berbasis 

kecerdasan linguistik bagi siswa kelas IX SMP Negeri di Malang? 

1.2 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian pengembangan ini adalah dapat 

mengembangkan produk bahan ajar LKS materi kebahasaan teks tanggapan kritis 

berbasis kecerdasan linguistik untuk kelas IX SMP yang efektif.  Sehingga akan 
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dapat melatih keterampilan siswa dalam mempelajari kompetensi kebahasaan teks 

tanggapan kritis. Tujuan kedua adalah dapat mendeskripsikan tingkat keterbacaan 

latihan dalam produk bahan ajar LKS materi kebahasaan teks tanggapan kritis 

berbasis kecerdasan linguistik yang telah diujicobakan. 

1.3 Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Desain produk LKS yang diharapkan peneliti adalah desain tematik berbasis 

karakter yakni teks tanggapan berjudul Cerdas dan Kritis Berbahasa Indonesia: 

Kebahasaan Teks Tanggapan Berbasis Kecerdasan Linguistik Kelas IX 

SMP/MTs untuk pegangan siswa dan pegangan guru. Tampilan LKS meliputi 

kover depan dan kover bab dengan gambar ilustrasi yang mendukung; tabel 

kompetensi; kata pengantar; daftar isi; kolom pesan dan kesan serta riwayat 

pengembang di akhir halaman LKS. LKS tematik tersebut mencakup dua tema 

latihan yang disajikan.  

Berisi dua tema terdiri atas tiga aktivitas. Aktivitas 1 mengandung pemodelan 

teks, aktivitas 2 kebahasaan teks, dan aktivitas 3 revisi teks. Pemodelan berarti 

membentuk model teks. Kebahasaan berarti kegiatan membaca dan menelaah 

aspek bahasa dalam teks. Revisi mengacu pada aktivitas sebelumnya yang juga 

dilengkapi rubrik atau petunjuk menilai hasil revisi.  

1.4 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan  

Dilakukannya penelitian pengembangan bahan ajar LKS ditandai oleh adanya 

permasalahan atau kesenjangan yang membutuhkan pemecahan dengan produk 

tertentu. Permasalahan tersebut bisa datang dari penelitian dasar yang teoritis dan 

penelitian terapan yang praktis. Pentingnya penelitian pengembangan tersebut 
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adalah dapat memutus kesenjangan yang terjadi menuju kondisi yang ideal dalam 

menunjang proses pembelajaran yaitu karakteristik produk bahan ajar yang baru.  

Pengembangan terhadap bahan ajar LKS materi kebahasaan teks tanggapan 

kritis berbasis kecerdasan linguistik untuk kelas IX SMP akan diujicobakan. Maka 

dari itu, bila dinyatakan layak akan berguna tidak hanya bagi satu guru namun 

juga kepada guru lain yang memerlukan wawasan tambahan dalam 

mengembangkan LKS. 

1.4 Asumsi Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Asumsi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ini adalah belum 

tersedianya LKS yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar mandiri dan 

mampu menganalisis teks secara lengkap ke dalam isi teks. Buku ajar yang  hanya 

menyajikan materi kebahasaan teks ini bersifat menyeluruh digunakan untuk 

pembelajaran teks tanggapan dan tujuannya adalah agar siswa mampu 

menganalisis organisasi atau struktur bahasa dalam sebuah teks.  

Pemilihan teks dalam LKS ini diambil dari artikel-artikel media massa 

mengenai isu atau topik yang aktual. Asumsi lain menurut peneliti adalah 

masukan dari dosen pembimbing dan guru dalam penyusunan LKS dengan 

aktivitas atau latihan yang bervariasi.  

Keterbatasan dalam penelitian pengembangan ini adalah LKS hanya  

mengandung satu materi yaitu teks tanggapan kritis. Teks tersebut berisi paragraf 

deskriptif. Bergenre tanggapan subgenre ekspositori yang merupakan bagian dari 

teks eksposisi dan sejenis dengan teks ekplanasi, teks pidato persuasif, teks 
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argumentasi, teks diskusi, dan teks review. LKS belum tentu dapat dikembangkan 

untuk teks non-deksriptif. 

1.5 Definisi Operasional  

Penegasan istilah terhadap penelitian pengembangan ini antara lain sebagai 

berikut. 

a. Pengembangan LKS adalah aktivitas atau bentuk inovasi dalam 

merumuskan materi pembelajaran yang tersedia dan disusun secara runtut 

dan sistematis. LKS memungkinkan siswa agar mampu menguasai 

kompetensi secara utuh atau terpadu. 

b. Teks Tanggapan Kritis adalah teks yang berisi tanggapan, berupa 

dukungan atau penolakan, terhadap sebuah hal atau peristiwa yang 

didukung oleh data riil.  

c. Materi Kebahasaan adalah piranti sistem bahasa mulai wujud yang 

paling sederhana berupa bunyi sampai pada sistem yang paling kompleks 

berupa wacana yang tujuannya untuk menerampilkan siswa dalam 

menggunakan bahasa, baik untuk keterampilan menyimak, berbicara, 

membaca, maupun  menulis serta kegiatan menggunakan kaidah bahasa 

sasaran sesuai dengan  konteks pemakaiannya. 

d. Kecerdasan Linguistik adalah kemampuan atau sarana menggunakan 

kata-kata secara efektif, baik memengaruhi maupun memanipulasi. 

Kecerdasan linguistik bermanfaat untuk kegiatan berbicara, menyimak, 

membaca dan menulis. 

 


