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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

Kajian pustaka dalam Bab II ini menjelaskan konsep atau teori yang 

berhubungan dengan 1) bahan ajar, 2) pengembangan bahan ajar LKS, 3) teks 

tanggapan kritis, 4) pembelajaran aspek kebahasaan teks tanggapan kritis, 5) 

kecerdasan linguistik, 6) tingkat keterbacaan teks, dan 7) pengembangan 

bahan ajar LKS materi kebahasaan teks tanggapan kritis berbasis kecerdasan 

linguistik. 

2.1  Bahan Ajar  

Guru mengemban kewajiban penting dalam pembelajaran, terutama dalam 

hal mengorganisasi dan mengelola proses pembelajaran. Hal itu berarti guru 

dengan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

dan kompetensi professional harus melekat dalam dirinya. 

Sepanjang pembelajaran berlangsung, guru mengajarkan suatu bahan yang 

sudah dipersiapkannya sesuai dengan materi yang berlangsung saat itu. Bahan 

itu disebut dengan bahan ajar. Bahan ajar yang berisi materi dan media 

pembelajaran sangat penting dan wajib ada. Tugas guru selanjutnya adalah 

bagaimana mengembangkan bahan ajar yang sudah dimilikinya itu agar tepat 

guna dan tepat sasaran kepada para peserta didiknya. Prastowo (2013:17), 

menjelaskan bahan ajar pada dasarnya merupakan segala bahan (baik 

informasi, alat, ataupun teks) secara efektif dan menampilkan keutuhan 

kompetensi yang akan dikuasai siswa, digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan impelementasi 
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pembelajaran. Lebih lanjut Majid (2011:174), bahan ajar pada dasarnya media 

yang digunakan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, bahan yang 

dimaksud dapat berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Depdiknas 

(2006:4) mendefinisikan bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional 

materials) secara garis besar berisi panduan level kognitif, psikomotorik, dan 

psikomotorik dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah 

ditentukan.  

Kriteria memilih bahan ajar dan media pembelajaran terkait dengan 

pengembangan silabus, yang didalamnya terdapat kompetensi inti dan 

kompetensi dasar, acuan materi, pengalaman belajar, metode, evaluasi, dan 

sumber. Selaras dengan pengembangan silabus maka materi pembelajaran 

yang akan dikembangkan sudah semestinya telah memperhatikan pencapaian 

kompetensi inti dan kompetensi dasar, sesuai dengan acuan materi yang 

diajarkan, mendukung pengalaman belajar, ketepatan metode dan media 

pembelajaran, dan sesuai dengan indikator sebagai penilaian. Materi 

pembelajaran terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar 

Kompetensi (SK) atau Kompetensi Inti (KI), dan Kompetensi Dasar (KD) 

pada standar isi yang harus dipelajari oleh siswa. 

Sebuah bahan ajar mencakup antara lain petunjuk belajar (petunjuk siswa 

dan guru), informasi pendukung, latithan-latihan, petunjuk kerja yang dapat 

berupa Lembar Kerja (LK) dan evaluasi. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) salah 

satu bahan ajar yang berbentuk tercetak dan ditujukan sebagai arah latihan 

yang jelas bagi siswa untuk dapat mencapai kompetensi yang harus dicapai.  
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Pemanfaatan bahan ajar dalam proses pembelajaran memiliki peranan bagi 

pelaksana pendidikan utamanya guru, siswa dan bagi sistem pembelajarannya 

yang akan diterapkan di kelas. Peranan bahan ajar bagi guru antara lain:  

1) Menghemat waktu guru dalam mengajar;  

2) Mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator, 

guru akan senantiasa menjadi agen pemfasilitas dalam pembelajaran 

daripada penyampai materi pelajaran;  

3) Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif, 

dikatakan efektif karena guru akan lebih banyak membimbing siswanya 

dalam memahami suatu topik pembelajaran, dan metode interaktif karena 

guru cenderung tidak berceramah.  

Sedangkan menurut Prastowo (2015), fungsi adanya Lembar 

Kegaiatan Siswa (LKS) meliputi bahan ajar yang digunakan untuk 

mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan, sebagai 

proyek kerja yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih,  

Schoorling dan Batchelder (dalam Muslich, 2008), mengungkapkan ada 

empat ciri bahan ajar yang baik antara lain: 1) Buku yang baik adalah buku 

yang paling sering dipakai, 2) Bahan ajar dapat memenuhi informasi siswa 

dan masyarakat, 3) Teks bacaan dan penugasan bervariasi, dan 4) Ilustrasi 

yang menyimbolkan konteks pembelajaran. Lebih lanjut Muslich (2008), 

menyatakan nilai lebih bahan ajar bagi guru adalah buku ajar memuat 

aktualisasi dari bidang studi, buku ajar juga memuat media, buku ajar 
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membiasakan kemandirian siswa, dan buku ajar memuat bahan ajar yang 

relatif telah tertata menurut ilmu. 

Peranan siswa dengan kehadiran bahan ajar yaitu siswa dapat belajar tanpa 

kehadiran guru dan siswa dapat belajar sesuai kecepatan sendiri. Perlunya 

dilakukan pengembangan terhadap bahan ajar sesuai dengan kebutuhan siswa, 

tuntutan kurikulum, karakteristik sasaran, dan tuntutan pemecahan masalah 

belajar. Pengembangan bahan ajar harus sesuai dengan tuntutan kurikulum, 

artinya bahan belajar itu harus sesuai dengan Kurikulum 2013 yang mengacu 

pada standar kompetensi lulusan maupun standar proses. Karakteristik sasaran 

disesuaikan dengan lingkungan, kemampuan, minat, dan latar belakang siswa. 

Bahan ajar materi kebahasaan teks tanggapan kritis kelas IX SMP 

menggunakan model instruksional yang disusun sesuai kondisi belajar dan 

sistem pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Desain bahan 

ajar tersebut bisa dikatakan efektif bila memenuhi beberapa komponen seperti 

struktur, isi atau materi pelajaran, strategi penyajian, dan penampilan fisik. 

Bahan ajar juga dapat diterima dengan baik oleh pembaca bila alur 

penulisannya sistematis, tidak ada kesalahan tanda baca, serta menimbulkan 

ketertarikan untuk mengerjakan setiap latihan yang ada di dalamya.  

2.2 Pengembangan Bahan Ajar Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Perancangan bahan ajar terutama harus mampu meningkatkan motivasi dan 

efektivitas penggunaannya. Ada beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam 

pengembangan materi pembelajaran. Prinsip tersebut antara lain prinsip 

relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Prinsip relevansi artinya ada keterkaitan, 



17 
 

 
 

bahwa materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitannya dengan 

pencapaian standar kompetensi, kompetensi dasar dan standar isinya. 

Contohnya, bila kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa 

menganalisis opini, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa 

opini. Prinsip konsistensi artinya berdasar ketetapan/kesepakatan, jika 

kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa satu macam, maka materi 

pembelajaran juga harus meliputi satu macam. Misal ruang lingkup materi 

Bahasa Indonesia ada tiga yaitu teks dilihat dari fungsi sosial, teks dilihat dari 

kebahasaan, dan teks dilihat dari cara penulisan teks. Bila yang hendak 

diajarkan saat itu masuk kepada materi kebahasaan teks, maka seluruh bahan 

ajar akan berisi tentang kebahasaan saja. Prinsip kecukupan, artinya materi yang 

diajarkan itu hendaknya cukup memadai membantu siswa dalam menguasai 

kompetensi dasar yang diajarkan dan tidak berusaha ditambah maupun 

dikurangi selama substansi materi memang telah cukup. 

Depdiknas (2008:11) juga menyebutkan pengembangan bahan ajar 

hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran seperti 1) menyusun 

yang mudah untuk memahami yang sulit, menyusun yang konkret untuk 

memahami yang abstrak; 2) pengulangan memperkuat pemahaman; dan 3) 

umpan balik positif memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa.  

Dalam bahan ajar terdapat komponen penting untuk diperhatikan yaitu 

urutan penyajian materi. Ketepatan dan keterampilan dalam menentukan luasan 

materi akan menghindarkan guru dari mengajarkan terlalu sedikit atau terlalu 

banyak dan terlalu sempit atau terlalu luas. Urutan materi pembelajaran ada 

yang dikembangkan secara prosedural maupun hierarkis. Prosedural artinya 
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menyajikan langkah-langkah konkret yang disertai perintah melaksanakan suatu 

tugas. Hierarkis menyajikan berjenjang dari yang sederhana menuju yang 

kompleks. Contoh pada pembelajaran Bahasa Indonesia yang mendasarkan 

pembelajaran empat keterampilan berbahasa,bila disajikan secara hierarkis 

maka urutannya adalah menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Apabila 

tatarannya adalah ranah kompetensi inti maka mulai dari aspek koginitif yang 

menyajikan mengenai fakta, konsep, prinsip, dan atau prosedur, kedua adalah 

aspek psikomotorik (keterampilan), dan aspek afektif (sikap). Hal itu bertujuan 

agar guru mampu melihat perkembangan siswa mulai dari tahap pembelajaran 

yang bersifat dasar ke pembelajaran yang bersifat terampil (mahir/tinggi).  

Pengembangan bahan ajar juga bisa dilakukan dengan berbagai cara atau 

metode. Seorang penyusun bahan ajar akan selalu mempertimbangkan sesuatu 

apakah produk ciptaannya itu merupakan penciptaan baru, penerjemahan, 

pengadopsian, pengaransemenan, atau perevisian. Penciptaan baru merupakan 

karya pertama yang pernah terbit, sedang yang lainnya adalah sebagai turunan, 

penyempurnaan atau penambahan dari karya sebelumnya.  

Pengembang bahan ajar setidaknya harus dapat menunjukkan bentuk dari 

bahan yang akan dikembangkannya (dalam hal ini LKS). Ada berbagai macam 

bahan ajar Lembar Kegaiatan Siswa (LKS) yang dikembangkan bergantung 

beban penugasan yang terdapat di dalamnya antara lain: 1) LKS yang 

membantu siswa untuk menemukan suatu konsep, LKS ini disusun melalui 

kegiatan melakukan, mengamati, dan menganalisis; 2) LKS yang membantu 

siswa dalam mengintegrasikan konsep yang telah ditemukan, jenis ini disusun 

setelah siswa dapat memahami konsep dan materi; 3) LKS yang berfungsi 
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sebagai penuntun belajar, yaitu yang dapat membantu siswa dalam menghafal 

dan memahami materi yang terdapat dalam buku teks; 4) LKS sebagai 

pengauatan latihan, yaitu pelengkap latihan yang terdapat dalam buku teks, dan; 

5) LKS yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum, yaitu sebagai penujuk 

prosedur sebuah kegiatan pembelajaran yang berupa praktik.  

Kriteria kompetensi pembelajaran yang sudah diketahui dan ditelaah, pada 

saatnya adalah melakukan tindakan prosedural dalam mengembangkan materi 

pembelajaran, di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi dimensi materi yang terdapat dalam kompetensi inti (KI) 

dan kompetensi dasar (KD) yang menjadi rujukan pengembangan bahan: 

Dimensi yang perlu ditentukan pada setiap KI/KD akan berbeda-beda 

dalam kegiatan pembelajaran. Perlu ditentukan apakah KI/KD yang akan 

dipelajari masuk pada dimensi sikap yang meliputi pelibatan respon, 

apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Apakah masuk pada dimensi 

pengetahuan yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis, 

analisis, dan pengetahuan. Apakah masuk pada dimensi keterampilan yang 

berisi gerak awal, semi rutin, dan rutin. 

b. Mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran: Sehubungan dengan 

berbagai jenis dimensi KI/KD yang akan dikembangkan, maka apabila 

pembelajaran pada dimensi pengetahuan akan dibagi empat jenis antara 

lain fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. 

c. Memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KD) yang telah teridentifikasi 

tadi: Dari memilih jenis materi maka selanjutnya adalah mengidentifikasi 
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materi apa yang sesuai dengan KI/KDnya bisa termasuk ke dalam fakta, 

konsep, prosedur, sikap atau tergabung lebih dari satu jenis materi. 

Identifikasi atas jenis materi akan diperlukan untuk mengajar, sebab setiap 

jenis berbeda-beda strategi, metode, media, dan sistem evaluasi atau 

penilaiannya.  

d. Memilih sumber materi pembelajaran yang relevan untuk kemudian mulai 

masuk kegiatan pengembangan bahan ajar: Sumber materi dapat 

ditentukan melalui sumber belajar yang utama seperti buku teks yang 

diambil dari berbagai penerbit, maupun primer (sampingan) yang dapat 

berupa laporan hasil penelitian yang aktual atau mutakhir, jurnal 

(penerbitan dan pemikiran ilmiah), pakar bidang studi, Standar Isi (SI) 

yang ditetapkan Permendikbud, Koran Harian, Internet, Media 

Audiovisual (TV/Video/VCD/Kaset Video), Lingkungan (Sosial,Alam, 

Seni Budaya, Teknik, Industri, dan Ekonomi).  

Setelah melalui tahap penelaahan terhadap substansi dasar, tahap yang 

harus dimatangkan adalah penyusunan draft bahan ajar, penyusunan draft 

perlu diorganisasikan untuk dapat mencapai sebuah kompetensi dari sub-

kompetensi menjadi sebuah kesatuan yang tertata secara sistematis. Adanya 

draft bahan ajar ini ialah sebagai bahan evaluasi awal berdasarkan kegiatan 

validasi dan uji coba yang akan dilakukan. Menurut Widodo (2008:46), 

penyusunan draft bahan ajar diharapkan dapat mengikuti langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Merancang judul bahan ajar yang diproduksi; 
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b. Menetapkan kompetensi utama yang harus dicapai oleh peserta didik 

setelah mengikuti kegiatan belajar atau setelah peserta didik 

mempelajari bahan itu; 

c. Menetapkan judul lebih spesifik menunjang kompetensi utama, 

biasanya disebut tujuan perantara. 

d. Merancang outline atau garis-garis besar; 

e. Memeriksa ulang draft yang telah dihasilkan. 

Penyusunan draft/ format bahan ajar Lembar Kegiatan Siswa (LKS) harus 

memuat enam unsur utama dan dua unsur pokok antara lain 1) judul, 2) 

petunjuk belajar, 3) kompetensi dasar atau materi pokok, 4) informasi 

pendukung, 5) tugas atau langkah kerja, 6) penilaian, 7) waktu penyelesaian, 

dan 8) laporan hasil kegiatan. Lebih lanjut Naryati (2018:49) menyatakan 

urutan komponen Lembar Kegiatan Siswa (LKS) antara lain 1) halaman 

muka/cover, 2) kata pengantar; 3) KI dan KD; 4) petunjuk penggunaan; 5) 

daftar isi; 6) deskripsi subbab; 7) materi dan aktivitas belajar siswa; 8) 

glosarium; 9) soal ulangan harian; dan 10) daftar pustaka. Sedangkan urutan 

komponen LKS pegangan guru antara lain 1) halaman muka/cover; 2) kata 

pengantar; 3) daftar isi; 4) petunjuk umum; 5) petunjuk khusus, 6) glosarium, 

7) daftar pustaka; dan 8) kunci jawaban latihan dan/atau ulangan harian. 

Draft yang sudah jadi perlu dilakukan kegiatan uji coba penggunaannya 

langsung kepada peserta didik. Uji coba hendaknya diberikan kepada peserta 

didik yang terbatas. Uji coba adalah usaha untuk mengetahui keterlaksanaan 

dan manfaatnya dalam kegiatan belajar-mengajar sebelum pada akhirnya 
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benar-benar mampu diproduksi. Masukan yang ada selama uji coba digunakan 

sebagai evaluasi untuk melakukan penyempurnaan. 

 Penilaian produk bahan ajar didasarkan pada ketetapan BSNP (Badan 

Standar Nasional Pendidikan) yang antara lain terdiri dari empat aspek yaitu 

1) Aspek Kelayakan Isi, 2) Aspek Kelayakan Penyajian, 3) Aspek Kelayakan 

Kegrafikaan/Tata Letak, dan 4) Aspek Kelayakan Bahasa. Lebih rinci melalui 

tabel 2.1 berikut. 

 

Tabel 2.1 Penilaian Kelayakan Bahan Ajar Menurut BSNP 

No. Aspek Penilaian Indikator Penilaian Butir Penilaian 

1. Kelayakan Isi Kesesuaian materi 

dengan KI/KD 

1. Kelengkapan Materi  

2. Kedalaman materi 

Keakuratan materi 1. Pemilihan teks 

bermanfaat 

menumbuhkan rasa ingin 

tahu peserta didik 

2. Konsep dan teori sesuai 

sistematika keilmuan 

3. Pemilihan contoh sesuai 

dengan kompetensi yang 

dicapai 

4. Pelatihan, penugasan, dan 

penilaian autentik. 

Pendukung Materi 

Pembelajaran 

1. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

2. Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan 

3. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

4. Tidak mengandung unsur 

SARA, HAKI, 

Pornografi, dan bias 

gender 
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No. Aspek Penilaian Indikator Penilaian Butir Penilaian 

2. Kelayakan Penyajian Teknik Penyajian 1. Konsistensi sistematika 

sajian dalam kegiatan 

belajar  

2. Keruntutan konsep 

3. Keseimbangan antarbab 

Penyajian 

Pembelajaran 

1. Keterpusatan pada 

pendekatan saintifik 

2. Merangsang metakognisi 

peserta didik  

3. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis 

Kelengkapan 

Penyajian 

1. Bagian pendahuluan 

2. Bagian isi 

3. Bagian penutup 

3. Kelayakan 

Kegrafikaan/Tata 

Letak 

Desain Sampul 1. Penampilan unsur tata 

letak pada sampul muka, 

belakang, dan punggung 

harmonis  

2. Warna unsur tata letak 

harmonis 

3. Menggambarkan 

isi/materi ajar dan 

mengungkapkan karakter 

obyek. 

Desain Isi 1. Penampilan unsur tata 

letak konsisten 

berdasarakan pola dan   

2. Pemisahan antarparagraf 

jelas  

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Kelayakan Bahasa 

 

 

 

 

 

 

 

Lugas 1. Ketepatan struktur 

kalimat 

2. Keefektifan kalimat 

3. Kebakuan Istilah 

Komunikatif 1. Pemahaman terhadap 

pesan atau informasi 

Dialogis dan 

Interaktif 

1. Kemampuan memotivasi 

peserta didik 

2.  Kemampuan mendorong 

berpikir kritis 
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Sumber: Instrumen Penilaian Buku Teks 2014 BSNP 

2.3        Teks Tanggapan Kritis  

Bahasa Indonesia dikembangkan berbasis teks pada kurikulum 2013 yang 

berlaku saat ini. Dengan adanya teks bertujuan agar siswa dapat lebih banyak 

melakukan kegiatan baca dan tulis. Salah satu jenis teks yang menjadi bahan 

pelajaran di kurikulum 2013 adalah teks tanggapan kritis pada kelas IX tingkat 

SMP/MTs. 

Mulyadi (2015:71) berpendapat teks tanggapan kritis adalah teks yang berisi 

tanggapan berupa dukungan atau penolakan terhadap sebuah hal atau peristiwa 

yang didukung oleh data pendukung tanggapan. Alatas (2017:48) menyatakan 

bahwa teks tanggapan kritis adalah teks yang mengandung kritik tajam terhadap 

suatu hal yang dianggap sebagai kesalahan. Teks itu juga memuat tanggapan 

terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta dan alasan. 

Berdasarkan substansinya, teks tanggapan kritis memandang suatu topik 

permasalahan yang ada untuk kemudian dilakukan penanggapan secara kritis. 

Teks ini dipelajari oleh siswa dengan tujuan untuk melatih agar dapat berpikir 

kritis dan peka terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya baik permasalahan 

regional maupun nasional. 

4. Kelayakan Bahasa Kesesuaian dengan 

Perkembangan 

Peserta Didik 

1. Kesesuaian dengan 

perkembangan intelektual 

peserta didik 

2. Kesesuaian dengan 

perkembangan emosional 

peserta didik. 

Kesesuaian dengan 

Kaidah Bahasa 

1. Ketepatan Tata Bahasa 

2. Ketepatan Ejaan. 



25 
 

 
 

Pembubuhan kata “kritis”, maka sikap kritis pada diri siswa yang akan 

diharapkan muncul dengan adanya teks ini. Kritis artinya mampu menguraikan 

asumsi-asumsi terhadap peristiwa, masalah, isu, keputusan, atau situasi dengan 

hati-hati dan bijaksana (Hidayati, 2015:25).  

Rancang bangun sebuah teks tak lepas dari struktur yang membangunnya. 

Mulyadi (2015: 58-59) mengemukakan struktur teks tanggapan kritis terdiri atas: 

1) Konteks: berisi persoalan umum dari sebuah masalah. Selain persoalan 

umum, dalam bagian ini juga dituliskan pula tafsiran penulis mengenai 

masalah tersebut; 

2) Pendeskripsian: merupakan bagian inti teks yang berisi informasi tentang 

kelebihan atau kekurangan dari sebuah pernyataan mendukung atau 

melemahkan; 

3) Penilaian Menyeluruh: merupakan bagian akhir teks yang berisi 

penerangan kembali terhadap apa yang telah diputuskan. Biasanya disertai 

pilihan penulis dan pertimbangan kepada pembaca. 
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Berikut merupakan contoh teks tanggapan kritis dalam gambar 2.1 

Gambar 2.1 Teks Tanggapan Kritis Jenis Kritik Sastra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Buku Teks Bahasa Indonesia kelas IX SMP/MTs revisi 2018 

 

Setelah mengetahui gambaran teks tanggapan kritis, diharapkan siswa 

akan tahu perbedaan masing-masing struktur yang membangun dengan isi yang 

akan dibahas dalam teks. Isi yang akan dibahas tentunya akan saling berkaitan 

dengan peristiwa yang sedang hangat dibicarakan di ruang publik. Teks tanggapan 

kritis biasanya masih terkait dengan teks opini yang mendasarkan sebagian besar 

pernyataan dengan fakta. Bentuk teks ini bisa bermacam-macam dapat berupa teks 

berita, opini, argumentasi dan lain sebagainya. Media teks ini dapat kita temui di 

berbagai media massa cetak maupun online secara mudah, buku-buku teks, 

ungkapan tokoh, dan lain sebagainya.  

Hal-hal yang selanjutnya akan dijadikan acuan pembelajaran teks 

tanggapan kritis ini terurai dalam sebuah indikator pembelajaran pada tabel 2.2 

berikut. 
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Tabel 2.2 Indikator Komponen Teks Tanggapan Kritis 

Sumber : Kosasih dan Restuti (2015:32) 

2.4  Pembelajaran Aspek Kebahasaan Teks Tanggapan Kritis 

Proses pembelajaran tata bahasa disajikan melalui bentuk latihan yang 

bermakna terdapat tiga dimensi yaitu bentuk, makna, dan penggunaan. Menurut 

Utami (2017:197), latihan kebahasaan yang didesain sebagai bahan ajar dapat 

berbentuk melengkapi, membalik susunan, mengubah bentuk (transformasi), 

melengkapi paragraf (wacana), yang mana latihan adalah hal menyelesaikan 

tataran sintaksis dan wacana. Lebih lanjut, tata bahasa perlu melibatkan tiga 

dimensi yang diacu oleh linguistik yaitu morfo (sintaksis), semantik, dan 

pragmatik yang mewakili dimensi bentuk, makna, dan dimensi penggunaan.  

Aspek kebahasaan yang dipelajari dalam tingkat SMP pada umumnya 

adalah tahap lanjutan untuk menelaah keseluruhan teks dari ciri bahasa dan fitur 

bahasa. Lebih rincinya, dikutip pernyataan Ghufron (2015:5) berikut. 

No. 
Aspek Teks 

Tanggapan Kritis 

Sub Teks Tanggapan Kritis 

1. 

Kesesuaian isi 

dengan judul 

1. pembahasan relevan dengan judul. 

2. mengandung ide pokok yang relevan dengan 

topik 

2. Stuktur  

1. kelengkapan stuktur teks tanggapan kritis 

(resume/konteks, deskripsi/kekurangan dan kelebihan, 

dan penilaian menyeluruh) 

2. keruntutan stuktur teks tanggapan ktitis 

(resume/konteks, deskripsi/kekurangan dan kelebihan, 

dan penilaian menyeluruh) 

3. Isi 

1. kedalaman pemaparan; 

2. simpulan dan penegasan mengenai suatu 

permasalahan yang dibahas; 

3. hubungan yang selaras antarkalimat pada 

paragraf (koheren); 

4. keselarasan hubungan antarparagraf. 

4. 
Ejaan, Huruf, dan 

Tanda Baca 

1. penggunaan huruf kapital dan huruf kecil.  

2. penulisan kata. 

3. pemakaian tanda baca.  

5. Diksi  perbendaharaan kata. 
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Dalam Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan SMP tahun 2016, 

materi kebahasaan terdapat pada kegiatan mengidentifikasi 

kekurangan teks sebagaimana terlihat pada kompetensi dasar berikut. 

3.4 Mengidentifikasi kekurangan tanggapan kritis berdasarkan kaidah-

kaidah teks baik melalui lisan maupun tulisan 

Selain itu, juga terealisasikan pada kegiatan menelaah dan merevisi teks 

sebagaimana terlihat pada kompetensi dasar berikut 

4.3 Menelaah dan merevisi tanggapan kritis sesuai dengan struktur dan 

kaidah teks baik secara lisan maupun tulisan 

Dalam silabus kurikulum 2013 revisi 2018 pada satuan pendidikan 

SMP materi kebahasaan sebagaimana terlihat pada kompetensi dasar 

berikut. 

3.8 Menelaah struktur dan kebahasaan  dari teks tanggapan (lingkungan 

hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya, dll) berupa kritik, sanggahan, 

atau pujian yang didengar dan atau dibaca. 

4.8 Mengungkapkan kritik,sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks 

tanggapan secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan 

kebahasaan.  

Seperti yang terdapat dalam silabus tersebut materi pada aspek kebahasaan 

masuk pada KI 3 (Kognitif/Aspek Pengetahuan) untuk tetap diterapkan pada 

KI 4 (Psikomotorik/Aspek Keterampilan) adalah menentukan ciri-ciri atau 

fitur bahasa pada teks tanggapan kritis. Ciri atau fitur bahasa antara lain 

penggunaan kalimat tunggal dan kompleks, kata berimbuhan, kata 

rujukan/hubung, pilihan kata/diksi, makna. fungsi kalimat, dan keefektifan 
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kalimat yang muaranya adalah mengenal bahasa deskripsi dan bahasa 

penilaian. Berbagai bentuk atau tatatan bahasa tersebut guru dapat memilih 

satu atau lebih unsur kebahasaan yang diperlukan asalkan memenuhi waktu 

yang ditentukan. Melakukan kegiatan pembelajaran aspek kebahasaan, dapat 

dirumuskan tahapan berikut: 

a. Mengidentifikasi unsur kebahasaan atau ciri-ciri  bahasa  teks 

tanggapan kritis   untuk  mempertajam pemahaman; 

b. Menelaah dan merevisi  teks  yang ditulis berdasarkan  kaidah 

kebahasaan; 

c. Menyampaikan teks  tanggapan kritis  secara  lisan;   

d. Menanggapi saran dari  teman/guru   untuk  perbaikan; 

e. Membacakan ringkasan dengan kalimat yang  runtut. 

2.5 Tingkat Keterbacaan Teks  

Sebuah proses yang ekafaktor,  interaktif, dan terpadu merupakan hakikat 

membaca. Menurut Nurgiyantoro (2013:91), kegiatan mengamati, memahami, 

dan memikirkan adalah membaca. Tak ketinggalan dalam hal pembelajaran, 

membaca ditujukan untuk diukur sebagai bekal keterampilan. 

Menurut Suherli (2008:3), agar pesan penulis dapat dipahami oleh 

pembaca diperlukan prasyarat tertentu. Salah satu syarat yang harus dipenuhi 

adalah tingkat keterbacaan bahan bacaan itu sendiri. Sebagian besar guru 

Bahasa Indonesia tidak tahu alat ukur untuk menentukan tingkat keterbacaan 

teks bacaan. Menandakan bahwa sebagian besar guru Bahasa Indonesia belum 

memiliki kemampuan untuk mengukur tingkat keterbacaan materi bacaan 
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yang dijadikan sebagai bahan ajar. Akibatnya, dapat diduga ada kesenjangan 

antara materi bacaan yang disajikan dengan tingkat pemahaman pembaca. 

Kesenjangan ini kemungkinan dapat mengurangi minat dan motivasi 

membaca siswa.  

Charta Rudolf Flesch mengklasifikasikan adanya tingkatan skor 

keterbacaan dengan kelas/audiens pembaca yang tentunya dihadapkan dengan 

berbagai bacaan dari yang bermateri ringan hingga berat. Pembaca tersebut 

akan cenderung cocok tingkat keterbacaannya bila dihadapkan dengan  jenis 

teks berikut 

a. Teks komik dengan klasifikasi keterbacaan sangat mudah bagi pembaca 

kelas V SD;  

b. Teks fiksi picisan dengan klasifikasi mudah bagi pembaca kelas VI SD 

c. Teks fiksi menarik dengan klasifikasi cukup mudah bagi pembaca kelas 

VII SMP;   

d. Teks bacaan umum dengan klasifikasi standar bagi pembaca kelas VIII 

dan IX SMP;  

e. Teks horizon dengan klasifikasi cukup sulit bagi pembaca kelas X 

sampai XII SMA; 

f. Buku perguruan tinggi dengan klasifikasi sulit bagi pembaca S1; 

g. Tulisan ilmiah/professional dengan klasifikasi sangat sulit bagi pembaca 

tamatan S1. 

 Keterbacaan berkaitan dengan keseluruhan unsur yang ada dalam teks 

atau materi bacaan. Untuk menentukan keterbacaan suatu teks atau materi 
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bacaan dapat diukur dengan berbagai formula. Sebagian besar pakar seperti 

Hartley, Trucman, dan Burnhill yang dikutip Ginting (1990: 4) sepakat adanya 

formula keterbacaan yang dikembangkan dapat meramalkan apakah sebuah 

materi bacaan akan lebih sulit atau lebih mudah dipahami pembaca bila 

dibandingkan dengan materi bacaan yang lain. Indeks keterbacaan itu 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan hasil membaca pemahaman 

yang mana menunjukkan formula keterbacaan yang dapat dipakai untuk 

memprediksi tingkat kesukaran atau tingkat kemudahannya bagi pembaca. 

Prediksi tersebut dapat dijadikan pegangan untuk menentukan tingkat 

pembaca. Selain itu, prediksi  dapat juga dimanfaatkan untuk menentukan atau 

memilih materi bacaan yang sesuai dengan kemampuan pemahaman pembaca 

tingkat tertentu. Sejumlah jenis tes bisa digunakan untuk mengukur 

pemahaman.  

Menurut Nurgiantoro (2011:111), sejumlah tes alat ukur kemampuan 

membaca yang sering digunakan para ahli antara lain berbentuk benar-salah, 

melengkapi kalimat, pilihan ganda, pembuatan ringkasan atau rangkuman, tes 

cloze, tes C, dan lain-lain. Di antara alat ukur tersebut yang paling cocok 

digunakan menurut Harris, Lado, dan Valette (dalam Sumadi, 1987 : 224) 

adalah tes pilihan ganda (multiple choice) dan tes cloze. Tes pilihan ganda dan 

tes cloze lazim digunakan mengukur kemampuan membaca pemahaman yang 

bersifat integratif. Membaca itu berusaha mengukur kemampuan penggunaan 

berbagai aspek kebahasaan dan kemampuan berbahasa sekaligus sebab 

komponen-komponen kemampuan yang dituntut untuk membaca sifatnya 

menyatu dan utuh.   
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Dinyatakan oleh Hardjsudjana (1996: 115), teknik uji rumpang mula-mula 

diperkenalkan oleh Wilson Taylor (1953) sebagai 'cloze procedure'. Teknik 

ini terinspirasi dari ilmu jiwa Gestal, yang dikenal dengan istilah 'clozure'. 

Konsep ini menjelaskan tentang kecenderungan manusia untuk 

menyempurnakan suatu pola yang tidak lengkap secara mental menjadi satu 

kesatuan yang utuh; berkecenderungan untuk mengisi atau melengkapi sesuatu 

yang sesungguhnya ada, tampak dalam keadaan yang tidak utuh; melihat 

bagian-bagian sebagai suatu keseluruhan. Teknik uji rumpang menggunakan 

metode penangkapan pesan dari sumbernya (penulis atau pembicara), 

mengubah pola bahasa dengan melesapkan bagian-bagiannya, dan 

menyampaikannya kepada si penerima (pembaca dan penyimak) sehingga 

mereka berupaya untuk menyempurnakan kembali pola-pola yang 

menghasilkan sejumlah unit-unit kerumpangan yang dapat dipertimbangkan.   

Harjasujana dalam (Salem 1999:49) menjelaskan  teknik uji rumpang yang 

diakui sebagai tes keterbacaan yang valid untuk pembaca yang berbahasa ibu. 

Hal ini sesuai dengan pembaca bahasa Indonesia yang umumnya mempunyai 

bahasa ibu, bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Lebih jauh teknik uji 

rumpang dapat mengukur keefektifan suatu wacana langsung kepada 

pembacanya, sedangkan formula lain mengukur keterbacaan hanya dari 

wacananya. Selain itu, teknik ini juga berfungsi sebagai alat ukur pemahaman 

wacana di samping sebagai alat ukur keterbacaan. Kriteria yang digunakan 

untuk mengukur keterbacaan teks dari test cloze yang dirancang adalah dari 

proporsi jawaban benar responden/pembaca dikalikan 100%. Data angka 

tersebut kemudian dikategorikan dengan kriteria tingkat keterbacaan teks yang 
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mengategorikan pembaca apakah termasuk pembaca mandiri, instruksional, 

atau cenderung frustrasi.  

2.6 Kecerdasan Linguistik 

Howard Gardner dalam (Campbell, 2002:1) menyatakan bahwa 

kemampuan berpikir manusia bersifat satuan dan memiliki kecerdasan yang 

dapat diukur. Kecerdasan majemuk yang berjumlah sembilan ada yang dapat 

sangat berkembang, cukup berkembang atau kurang berkembang bergantung 

sejauh manakah kecerdasan itu dieksplorasi. Salah satunya adalah kecerdasan 

linguistik yang dapat diamati tingkat kecenderungannya. Seorang anak 

memiliki cara untuk menunjukkan kecerdasannya dalam setiap kategori. 

Menurut Armstrongs dalam (Musfiroh,2014:5), dalam hal kecerdasan 

kinestetik, anak mungkin tidak terlalu pandai melompat tapi mampu meronce 

dengan baik. Dalam konteks kecerdasan linguistik, misalnya tidak suka 

bercerita, tetapi mampu menyimak saat diajak berbicara.  

Kecerdasan Linguistik atau Lingusitic Intelligence yaitu berupa 

kemampuan dalam memanfaatkan kata secara efektif baik dalam bentuk 

tulisan atau lisan. Kerja dalam keterampilan tulisan erat kaitannya dengan 

seorang penulis drama, sastrawan, dan editor. Kerja yang mengandalkan 

kecerdasan lisan erat kaitannya dengan pendongeng, penyiar berita, dan 

pembaca puisi.  Kemampuan yang seperti inilah yang melampui kemampuan 

pengembangan bahasa secara umum. Orang yang mempunyai kecerdasan 

linguistik ini cenderung peka terhadap makna kata (tataran semantik), aturan 

kalimat (tataran sintaksis), maupun fungsi bahasa (tataran pragmatik). Peserta 
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didik yang mempunyai kecerdasan ini biasanya terbiasa dan mampu 

mengungkapkan apapun dengan baik.  

Chatib (2015:56),mengatakan area otak kecerdasan linguistik terletak pada 

bagian lobus temporal kiri dan lobus frontal atau Broca dan Wernicke. 

Apabila area ini diberikan stimulus yang sesuai, akan muncul kompetensi 

membaca, menulis, berdiskusi, berargumen, dan berdebat. Kemampuan ini 

akan keluar dengan sendirinya saat ia sedang beraktivitas di dalam atau di luar 

kelas.  

Setiap orang sebenarnya mempunyai kapasitas untuk mengembangkan 

kecerdasan-kecerdasannya asal mendapat stimulus, dukungan, pengayaan, dan 

pembelajaran yang tepat. Menurut Gardner (2013), seorang anak yang 

dieksplorasi kecerdasan linguistiknya akan terbiasa, 1) berbicara efektif, 2) 

suka dan pandai bercerita, 3) terampil menyimak dan suka bermain bahasa, 4) 

cepat menangkap informasi melalui kata-kata, 5) mempunyai minat tinggi 

terhadap buku, dan 6) cepat membaca dan menulis.  

Kemampuan yang akan muncul dalam kecerdasan linguistik tersebut 

tentunya akan melahirkan karakter variasi linguistik atau kemampuan yang 

beragam antara lain: 

a) Memiliki daya ingat yang kuat 

Karakter ini muncul dari adanya kecepatan respon otak dalam 

menangkap informasi melalui kata-kata serta terampil mendengarkan serta 

menyimak topik pembicaraan melalui media langsung atau elektronik. 
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b) Menyenangi bacaan dan tulisan 

Karakter ini mulai muncul dari adanya usaha dalam mengembangkan 

anak agar mampu menyukai bahan bacaan seperti menyukai pengetahuan 

baru melalui buku ilmu pengetahuan, mengulangi bacaan, dan bahkan 

mengoleksi buku bacaan. Menyenangi bahan bacaan dan tulisan juga dapat 

dilihat dari kecermatannya menganalisis ide dan gagasan suatu bahan 

bacaan. 

c) Mampu menyampaikan gagasan secara lisan dan tulisan 

Karakter ini muncul dari latihan-latihan yang bertujuan agar aktif 

dalam kegiatan kepenulisan dan berbicara. Siswa juga mampu 

menyampaikan gagasan dengan teknik bercerita karena telah menguasai 

topik pembicaraan serta memiliki perbendaharaan kata. 

d) Pandai menggunakan kata-kata efektif 

Karakter ini muncul karena telah mengetahui dasar-dasar keterampilan 

menulis dan berbicara melalui latihan. Pada akhirnya mereka akan mampu 

menggunakan kata secara efektif yaitu hemat, tepat guna, dan sesuai 

kaidah yang baku. 

e) Pandai memanipulasi struktur bahasa 

Karakter ini akan muncul dari minatnya dalam merevisi, memperbaiki, 

atau memanipulasi struktur bahasa dalam sebuah teks atau wacana mulai 

dari strutuktur terkecil hingga terbesar seperti fon (bunyi), kata, hingga 

kalimat. 
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Luaran kecerdasan linguistik adalah olahan dan penerapan (aksi) nyata 

terhadap bahasa. Maka cara mengembangkannya antara lain:   

b. menulis ide-ide yang muncul; 

c. membaca hal-hal yang menarik; 

d. membuat jurnal, senang mencari referensi, mencari kata-kata yang tidak 

diketahui di dalam kamus; 

e. diskusi secara teratur;  

f. mencatat buku-buku penting;  

g. bermain kata; 

h. diskusi kelompok;  

i. mencatat penulis-penulis kesayangan;  

j. mendengarkan seorang penulis berbicara; 

k. belajar bahasa asing; 

l. membuat jurnal penulis;  

m. menonton teater pertunjukan;  

n. bergabung dengan klub debat di sekolah. 

2.7 Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Materi Kebahasaan 

Teks Tanggapan Kritis Berbasis Kecerdasan Linguistik Kelas IX SMP 

Pembelajaran yang kita lihat selama ini memang seharusnya dirancang 

untuk mendasarkan atau memusatkan siswa sepenuhnya (student centered), 

namun ini baru merupakan sebuah teori dan konsep yang belum terintegrasi 

secara menyeluruh dalam rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Peran guru 

masih kuat dalam mendesain pembelajaran termasuk di dalamnya merancang 

tujuan, mengembangkan materi, memilih media yang sesuai, menggunakan 
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berbagai metode, dan melakukan evaluasi pembelajaran dengan memperhatikan 

karakteristik peserta didik dan konteks lingkungan terjadinya proses 

pembelajaran.  

Secara praktis, pelaksanaan pembelajaran dengan strategi langsung (direct 

instruction), belajar dengan bantuan guru (assisted learning), dan pengajaran 

resiprokal (reciprocal teaching) menjadi sebuah pendekatan yang banyak 

diterapkan dalam pembelajaran. Namun, pada hakikatnya pembelajaran tersebut 

belum mampu memenuhi tuntutan zaman dan kurikulum yang senantiasa 

berubah. Sedangkan pembelajaran yang berbasis usaha sistemasi berpikir kritis, 

aplikatif, analisis, sintesis, dan kreatif belum terintegrasi dalam bagian esensial 

pembelajaran. Tuntutan sistem berpikir tingkat tinggi dari tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai bukan saja dapat menciptakan pembelajaran yang pasif, 

melainkan juga menghasilkan peserta didik yang tidak memiliki keterampilan 

yang cakap (Yaumi, 2013:3). Hal itu menandakan bahwa peserta didik hanya 

memiliki kemampuan, namun kebanyakan tidak dapat mengimplementasikan 

ilmu yang diperolehnya sehari-hari.  

Guru bukan satu-satunya sumber pembelajaran karena masih ada beberapa 

sumber belajar yang lain yang dapat diberdayakan secara optimal untuk 

mengembangkan potensi peserta didik, yaitu bahan ajar (Eriyanti, 2017:99). 

Itulah mengapa bahan ajar sebagai salah satu komponen yang sangat penting 

keberadaannya dalam rangka memfasilitasi peserta didik dengan fasilitas yang 

tentunya bukan yang seperti biasanya. Bahan ajar yang bermakna dan beragam, 

akan membuat peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan, kemampuan 
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berpikir tingkat tinggi, daya kritis, dan daya kreatifnya pada proses 

pembelajaran.  

Pengembangan bahan ajar merupakan kegiatan praktis memproduksi materi 

pembelajaran. Aspek yang dikaji meliputi prinsip dan prosedur merancang, 

mengimplementasikan, dan mengevaluasi materi pembelajaran bahasa 

Tomlison (dalam Eriyanti, 2017:101).  LKS yang tersedia saat ini untuk jenjang 

pendidikan tingkat sekolah menengah tidak tersistem secara baik bila dilihat 

dari segi penyajian materi. Guru juga terkadang masih menggantungkan materi 

dari apa yang ada di dalam buku utama dan tidak berusaha mengeksplorasi 

kompetensi dasar yang harus dipelajari siswa saat itu, padahal substansi materi 

setiap bahan ajar diusahakan harus lengkap dan jelas. Materi kebahasaan yang 

menjadi komponen utama pelajaran Bahasa Indonesia sebenarnya harus 

dikembangkan tersendiri, tujuannya kompetensi ini penting untuk menunjang 

keterampilan yang harus dikuasai siswa dalam berbicara, membaca, dan 

menulis. Beragam bentuk cara dan basis mengembangkan bahan ajar yang ada 

hendaknya harus mampu memotivasi pendidik untuk terus berevaluasi. Lebih 

lanjut Yaumi (2013:5), menyatakan perbaikan atas kinerja guru mata pelajaran 

belum menampakkan hasil yang memuaskan, karena kecenderungan untuk 

menggunakan suatu produk pembelajaran yang bersifat simple lebih baik 

daripada harus berupaya untuk mendesain dan mengembangkan sendiri sesuai 

dengan tingkat keberterimaan dan kompleksitas permasalahan internal menjadi 

fenomena yang dapat ditemukan dimana-mana.  

Konsep pembelajaran kecerdasan jamak (multiple intelligence) belum 

terintegrasi secara optimal dalam pembelajaran di Indonesia secara implisit.. 
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Bentuk pengembangan pembelajaran di Sekolah Dasar (SD), Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) terkadang 

cenderung menerapkan pola pembelajaran yang konvensional. Implementasi 

kecerdasan jamak ternyata telah berlaku pada kurikulum 2013.  Kompetensi Inti 

(KI) 3 yang berisi kompetensi pengetahuan mencakup juga konsep kecerdasan 

linguistik, kecerdasan musical, dan kecerdasan logis-matematis diterapkan. 

Rumusan KI-3 yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

Pengembangan pembelajaran yang berbasis kecerdasan linguistik pada 

dasarnya mencoba memfamiliarkan peserta didik dengan teks, topik 

pembicaraan, dan keterampilan produktif berbahasa. Pengembangan LKS 

dengan materi kebahasaan yang ditulis dengan susunan materi pokok dan model 

soal yang beragam akan mampu mengimplementasikan pembelajaran berbasis 

kecerdasan linguistik ini.  

Berdasarkan kondisi yang objektif tersebut, tujuan penelitian ini adalah 

mengembangkan produk LKS materi kebahasaan teks tanggapan kritis untuk 

kelas IX SMP berbasis kecerdasan lingusitik dalam bentuk tercetak. LKS ini 

setidaknya akan mampu dikembangkan guru apabila ingin mendesain bahan 

ajar dengan bahasan atau jenis teks lain. Kehadiran LKS ini diharapkan mampu 

berdiri sebagai bahan pengayaan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam hal 

berbahasa Indonesia tanpa mengabaikan aspek-aspek pembuatan bahan ajar 

yang berada di buku teks (utama) siswa. Pengembang bahan ajar bukan tidak 
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mungkin akan tetap menyajikan materi dengan memperhatikan segala jenis 

aspek yang ada dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. 


