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Puji Syukur Alhamdulillah saya panjatkan ke hadirat 

Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta inayah-Nya 

yang telah dilimpahkan kepada saya, sehingga buku yang 

berjudul Teknik Pembelajaran Mutahir: Solusi Pembelajaran  

K-13 dapat terselesaikan. 

Sejalan dengan perkembangan harapan masyarakat 

akan pendidikan, pembelajaran merupakan tema yang penting 

untuk dikaji dan dikembangkan karena tantangan yang 

dihadapi dunia pendidikan yang semakin berat, di antaranya 

harapan agar pendidikan mampu menghasilkan manusia yang 

memiliki kompetensi utuh, sebagaimana kompetensi abad 21. 

Yaitu, kompetensi berpikir dan kompetensi komunikasi. 

Kompetensi berpikir untuk menghasilkan pengetahuan yang 

luas, kritis dan kreatif, serta kompetensi komunikatif untuk 

berkomunikasi, bekerjasama dan menyampaikan ide-ide kritis 

kreatifnya. 

Perubahan dalam dunia pendidikan dapat diantisipasi 

dan dipersiapkan dengan penguatan kompetensi para guru 

dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Penulis 

memberikan solusi dengan menuliskan buku tentang 

Pendekatan, Metode, dan Teknik Pembelajaran. Buku ini juga 

membahas konsep dasar teknik pembelajaran, teknik-teknik 

pembelajaran mutahir dalam kurikulum K-13  untuk modal 

para guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai yang 

diinginkan di dalam kelasnya. Oleh karena itu, penulis 

berharap buku ini dapat memenuhi harapan semua kalangan 

pendidikan. 
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BAGIAN  1    

PENDEKATAN, METODE,  
DAN TEKNIK PEMBELAJARAN 

 
Dalam proses belajar mengajar, sering 

ditemukan istilah pendekatan, metode, dan teknik 

pembelajaran. Istilah-istilah tersebut sering digunakan 

dengan pengertian yang sama. Artinya, orang 

memaknai bahwa pendekatan, metode dan teknik 

adalah hal yang sama dalam proses pembelajaran. 

Istilah-istilah tersebut memiliki kemiripan makna  

sehingga sering kali orang merasa bingung untuk 

membedakannya. Oleh karena itu, dalam bagian ini 

akan diulas sedikit tentang definisi hingga perbedaan 

ketiga istilah tersebut. 

 

1.1 Pendekatan Pembelajaran 

Setiap guru tidak selalu mempunyai pandangan 

yang sama dalam menilai anak didik.  Hal ini akan  

mempengaruhi  pendekatan  yang  guru ambil  dalam  

pengajaran. Pendekatan pembelajaran dapat 

diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang  kita 

terhadap proses pembelajaran,  yang merujuk pada 
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pandangan tentang terjadinya suatu proses yang 

sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, 

menginsiprasi, menguatkan,  dan  melatari  metode  

pembelajaran  dengan  cakupan  teoretis  tertentu. 

Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat 

dua jenis pendekatan, yaitu: (1) pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada 

siswa (student centered approach) dan (2) 

pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau 

berpusat pada guru (teacher centeredapproach). 

Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak 

atau sudut pandang kita terhadap proses 

pembelajaran. Pendekatan yang berpusat pada guru 

menurunkan strategi pembelajaran  langsung (direct  

instruction), pembelajaran deduktif atau 

pembelajaran ekspositori.  Sedangkan,  pendekatan  

pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan 

strategi pembelajaran discovery dan inkuiri serta 

strategi pembelajaran induktif  (Sanjaya,  2008:127). 

Menurut Zuchdi (1996:30), pendekatan merupakan   

dasar   teoretis   untuk   suatu   metode.   Pendekatan   
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ini mengacu  pada seperangkat asumsi yang saling 

berkaitan, dan berhubungan dengan sifat bahasa.  

Dalam proses pembelajaran, Muhadjir (2000: 

140) memberikan defenisi pendekatan sebagai cara 

untuk menganalisis, memperlakukan, dan 

mengevaluasi suatu objek. Misalnya, dalam 

pembelajaran peserta didik dilihat dari sudut interaksi 

sosialnya, maka ada pendekatan individual dan 

pendekatan kelompok. 

Berdasarkan beberapa konsep di atas, dengan 

kata lain pendekatan adalah konsep dasar yang 

mewadahi, menginsipirasi, menguatkan, dan melatari 

metode pembelajaran dengan cakupan teoretis 

tertentu. Macam-macam pendekatan pembelajaran 

antara lain pendekatan kontekstual, pendekatan 

konstruktivisme, pendekatan deduktif, pendekatan 

induktif, pendekatan proses, pendekatan konsep dan 

pendekatan sains, teknologi dan masyarakat. 

 

1.2 Metode Pembelajaran 

Ketepatan penggunaan suatu metode  akan 

menunjukkan fungsionalnya strategi dalam kegiatan 
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pembelajaran. Istilah metode dapat digunakan dalam 

berbagai bidang kehidupan sebab secara umum 

menurut Purwadarminta (1976), metode adalah cara 

yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk 

mencapai sesuatu maksud. Metode pembelajaran 

ialah rencana pembelajaran yang mencakup 

pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara 

sistematis bahan yang akan diajarkan serta 

kemungkinan pengembangan (Zuchdi, 1996: 30). 

Berdasarkan hal tersebut maka kedudukan 

metode dalam pembelajaran mempunyai ruang 

lingkup sebagai cara dalam: 

(1) Pemberian dorongan, yaitu cara yang digunakan 

sumber belajar dalam rangka memberikan 

dorongan kepada warga belajar untuk terus mau 

belajar. 

(2) Pengungkap tumbuhnya minat belajar, yaitu cara 

dalam menumbuhkan rangsangan untuk 

tumbuhnya minat belajar warga belajar yang 

didasarkan pada kebutuhannya. 



TEKNIK PEMBELAJARAN MUTAHIR: SOLUSI PEMBELAJARAN K-13 

5 

(3) Penyampaian bahan belajar, yaitu cara yang 

digunakan sumber belajar dalam menyampaikan 

bahan dalam kegiatan pembelajaran. 

(4) Pencipta iklim belajar yang kondusif, yaitu cara 

untuk menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan bagi warga abelajar untuk 

belajar. 

(5) Tenaga untuk melahirkan  kreativitas,  yaitu  

cara untuk menumbuhkan  kreativitas warga 

belajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 

(6) Pendorong untuk penilaian diri dalam proses 

dan hasil belajar,  yaitu cara untuk mengetahui 

keberhasilan pembelajaran. 

(7) Pendorong dalam melengkapi kelemahan hasil 

belajar, cara untuk untuk mencari pemecahan 

masalah yang dihadapi dalam kegiatan 

pembelajaran.  

Pendekatan pembelajaran sifatnya masih 

konseptual dan untuk mengimplementasikannya 

digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. 

Sehingga pendekatan merupakan “a plan  of  

operation   achieving  something”  sedangkan  
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metode  adalah  “a  way  in achieving  something”  

(Senjaya:  2008). Jadi, 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 adalah cara yang digunakan untuk 

mencapai tujuan secara efektif dan efesien (Suwardi, 

2007:61). Metode pembelajaran berarti cara-cara 

yang dipakai oleh guru agar tujuan pembelajaran 

dapat dicapai secara efektif dan efesien. 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, metode 

diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai 

dengan yang dikehendaki (2005:740).  

Menurut Hasibuddin dan Moedjiono (2002:3), 

metode pembelajaran adalah alat yang dapat 

merupakan bagian dari perangkat alat dan cara 

dalam pelaksanaan suatu strategi pembelajaran. 

Karena strategi merupakan sarana atau alat untuk 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran, maka metode 
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pembelajaran merupakan alat pula untuk mencapai 

tujuan. 

Metode merupakan langkah operasional dari 

pendekatan pembelajaran yang dipilih dalam 

mencapai tujuan belajar sehingga bagi sumber 

belajar dalam menggunakan suatu metode 

pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis 

pendekatan yang digunakan. Ketepatan penggunaan 

suatu metode akan menunjukkan fungsionalnya 

pendekatan dalam kegiatan pembelajaran. Beberapa 

contoh metode pembelajaran seperti metode 

ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, 

metode kerja kelompok, simulasi, metode 

demonstrasi, dan sebagainya. 

 

1.3 Teknik Pembelajaran 

Dari metode, teknik pembelajaran diturunkan 

secara aplikatif, nyata, dan praktis di kelas saat 

pembelajaran berlangsung. Teknik yang digunakan 

oleh guru bergantung pada kemampuannya  

membuat  siasat  agar  proses  belajar  mengajar  

dapat berjalan dengan baik. Zubaedah (2006:8) 
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memaparkan teknik dalam pengajaran selalu 

mengacu pada pengertian implementasi  

perencanaan  pengajaran  di depan  kelas,  yakni  

penyajian  pelajaran  di dalam kelas maupun di luar 

kelas. Oleh karena itu, teknik bersifat 

implementasional. 

 

1.4 Hubungan Pendekatan, Metode, dan Teknik 

dalam Pembelajaran  

Pemaparan di atas memberi kesimpulan bahwa 

pendekatan pembelajaran menjadi dasar untuk 

menentukan  metode yang tepat pada pembelajaran  

tersebut.  Setelah itu, metode tersebut menjadi dasar 

penerapan teknik pembelajaran. 

Hubungan antara pendekatan, metode dan 

teknik pembelajaran dapat digambarkan sebagai 

suatu kesatuan sistem yang bertitik tolak dari 

penentuan tujuan pembelajaran dan pencapaian 

tujuan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran 

merupakan bentuk atau cara menganalisis, 

memperlakukan, dan mengevaluasi suatu objek 

tertentu. Metode adalah cara dalam menerapkan 
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strategi yang telah dibentuk. Sedangkan teknik adalah 

aplikasi dari metode yang telah ditetapkan yang 

sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Untuk lebih jelasnya, posisi hierarkis dari 

masing-masing istilah tersebut, kiranya dapat 

divisualisasikan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1:  Hirarki Hubungan antara Pendekatan, Metode, dan 

Teknik Pembelajaran 

PENDEKATAN 

METODE 1 METODE 2 METODE 3 

TEKNIK A TEKNIK B TEKNIK C 
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BAGIAN  2    

KONSEP DASAR 
 TEKNIK PEMBELAJARAN 

 
2.1 Definisi Teknik Pembelajaran 

Menurut Gerlach dan Ely (Uno, 2009: 2) teknik 

adalah jalan, alat, atau media yang digunakan oleh 

guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik kearah 

tujuan yang ingin dicapai. Dalam kamus Besar Bahasa 

Indonesia, teknik diartikan sebagai metode atau sistem 

mengerjakan sesuatu, cara membuat atau melakukan 

sesuatu yang berhubungan dengan seni (2005:1185). 

Teknik merupakan suatu alat yang digunakan 

oleh guru untuk menyampaikan bahan-bahan 

pengajaran yang telah dipilih untuk peserta didik. 

Tehnik yang dipilih haruslah sesuai dengan pelajaran 

yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang 

digunakan. 

Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara 

yang dilakukan seseorang dalam 

mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. 

Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas 

dengan jumlah siswa yang relatif banyak 
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membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara 

teknis akan berbeda dengan penggunaan metode 

ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. 

Arti lain mengatakan bahwa Teknik adalah cara 

kongkret yang dipakai saat proses pembelajaran 

berlangsung. Guru dapat berganti- ganti teknik 

meskipun dalam koridor metode yang sama. Satu 

metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik 

pembelajaran. 

Termasuk teknik yang baik apabila memenuhi 

syarat beriut ini. 

1. Teknik pembelajaran yang dipergunakan harus 

dapat membangkitkan motif, minat atau gairah 

belajar siswa. 

2. Teknik pembelajaran yang dipergunakan harus 

dapat menjamin perkembangan kegiatan 

kepribadian siswa. 

3. Teknik pembelajaran yang dipergunakan harus 

dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

berekspresi yang kreatif dari kepribadian siswa. 

4. Teknik pembelajaran yang dipergunakan harus 

dapat merangsang keinginan dan dapat memotivasi 
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siswa untuk belajar lebih lanjut, melakukan 

eksplorasi dan inovasi (pembaharuan). 

5. Teknik pembelajaran yang dipergunakan harus 

dapat mendidik siswa dalam teknik belajar sendiri 

dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha 

pribadi. 

6. Teknik pembelajaran yang dipergunakan harus 

dapat meniadakan penyajian yang bersifat 

verbalistik dan menggantinya, dengan pengalaman 

atau situasi nyata dan bertujuan. 

7. Teknik pembelajaran yang dipergunakan harus 

dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai 

dan sikap-sikap utama yang diharapkan dalam 

kebiasaan cara belajar yang baik dalam kehidupan 

sehari-hari. 

8. Teknik pembelajaran yang dipergunakan harus 

dapat membimbing siswa agar dapat atau mampu 

bertanggung jawab sendiri (Djajadisastra, 1982). 
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2.2 Manfaat Teknik Pembelajaran 

Teknik pembelajaran setidaknya memiliki enam 

manfaat, baik yang mengarah pada siswa maupun 

pada guru. Enam manfaat yang dimaksud adalah 

sebagai berikut. 

1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan 

jalan: (a) mempercepat laju belajar dan membantu 

guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik 

dan (b) mengurangi beban guru dalam menyajikan 

informasi sehingga dapat lebih banyak membina 

dan mengembangkan gairah. 

2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang 

sifatnya lebih individual, dengan cara: (a) 

mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional; 

dan (b) memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

berkembang sesuai dengan kemampuannnya. 

3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap 

pembelajaran dengan cara: (a) perancangan 

program pembelajaran yang lebih sistematis dan (b) 

pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi 

oleh penelitian. 
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4. Lebih memantapkan pembelajaran, dengan jalan: 

(a) meningkatkan kemampuan sumber belajar; (b) 

penyajian informasi dan bahan secara lebih 

kongkret. 

5. Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu: (a) 

mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang 

bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang 

sifatnya kongkrit (b) memberikan pengetahuan yang 

sifatnya langsung. 

6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih 

luas dengan menyajikan informasi yang mampu 

menembus batas geografis. 

 

2.3 Karakteristik Teknik Pembelajaran dalam 

Kurikulum 2013 

Secara umum, kurikulum 2013 memiliki 

karakteristik sebagai berikut (termasuk karakteristik 

penerapan teknik pembelajarannya). 

1. Isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi 

dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) 

satuan pendidikan dan kelas, dirinci lebih lanjut 

dalam Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran. 
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2. Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara 

kategorial mengenai kompetensi dalam aspek 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan (kognitif dan 

psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik 

untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata 

pelajaran. 

3. Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi 

yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema 

untuk SD/MI, dan untuk mata pelajaran di kelas 

tertentu untuk SMP/MTs., SMA/MA, SMK/MAK. 

4. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar di jenjang 

pendidikan dasar diutamakan pada ranah sikap 

sedangkan pada jenjang pendidikan menengah 

berimbang antara sikap dan kemampuan 

intelektual (kemampuan kognitif tinggi). 

5. Kompetensi Inti menjadi unsur organisatoris 

(organizing elements) Kompetensi Dasar yaitu 

semua KD dan proses pembelajaran 

dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam 

Kompetensi Inti. 

6. Kompetensi Dasar yang dikembangkan didasarkan 

pada prinsip akumulatif saling memperkuat 
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(reinforced) dan memperkaya (enriched) antarmata 

pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi 

horizontal dan vertikal) diikat oleh kompetensi inti. 

7. Silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar 

untuk satu tema (SD). Dalam silabus tercantum 

seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di 

kelas tersebut. 

8. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dikembangkan dari setiap KD yang untuk mata 

pelajaran dan kelas tersebut. 

9. Proses pembelajaran Kurikulum 2013 terdiri atas 

pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran 

ekstrakurikuler. 

a. Pembelajaran intrakurikuler adalah proses 

pembelajaran yang berkenaan dengan mata 

pelajaran dalam struktur kurikulum dan dilakukan di 

kelas, sekolah, dan masyarakat. Pembelajaran 

didasarkan pada prinsip berikut. 

(1) Proses pembelajaran intrakurikuler Proses 

pembelajaran di SD/MI berdasarkan tema 

sedangkan di SMP/MTs., SMA/MA, dan SMK/MAK 
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berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

yang dikembangkan guru. 

(2) Proses pembelajaran didasarkan atas prinsip 

pembelajaran siswa aktif untuk menguasai 

Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti pada 

tingkat yang memuaskan (excepted). 

b. Pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai 

kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terjadwal 

secara rutin setiap minggu. Kegiatan 

ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan wajib dan 

pilihan. Pramuka adalah kegiatan ekstrakurikuler 

wajib. 

10. Penerapan teknik pembelajaran harus 

mempertimbangkan karakteristik SI dan KD, siswa, 

serta sarana dan prasarana sekolah. 

11. Prinsip penerapan teknik pembelajaran 

berorientasi atau berpusat pada siswa (student 

centered approach). 
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BAGIAN  3    

TEKNIK-TEKNIK PEMBELAJARAN 
MUTAHIR DALAM KURIKULUM 2013 

 

Dalam bagian ketiga ini, penulis akan 

memaparkan beberapa teknik hasil penelitian penulis 

yang dianggap tepat dalam sebuah pembelajaran. 

Teknik-teknik ini telah diujicobakan pada beberapa 

materi di kurikulum 2013. Uji coba tersebut dinyatakan 

berhasil karena berdampak positif terhadap 

pengetahuan siswa. Teknik-teknik yang akan 

diungkapkan ini tentunya tidak hanya bisa digunak 

dalam penerapan satu materi. Akan tetapi dapat juga 

diterapkan pada materi lain dengan penyesuaian. 

Adapaun teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut. 

3.1 Teknik Pembelajaran Nurul Kusnah 

3.1.1 Kerangka Filosofis dan Karakteristik Teknik 

Pembelajaran Nurul Kusnah 

Teknik Nurul Kusnah merupakan metode 

pembelajaran yang didasari oleh aliaran Kognitivisme 

Bloom, yakni  peristiwa belajar terjadi karena adanya 

“self direction” yang dikontrol otak. Self direction ini 

mengatur dan mengarahkan seluruh aktivitas mental 
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dan perilaku manusia. Perlu ditambahkan pula, bahwa 

dalam pemilihan atau penggunaan sebuah teknik 

pembelajaran, haruslah mampu menciptakan suasan 

belajar yang menyenangkan sehingga anak atau 

pembelajar akan merasa betah dan termotivasi dalam 

proses pembelajaran yang diikutinya. Ilustrasi dari 

asumsi belajar ini, misalnya seorang anak yang baru 

belajar menulis huruf “o” dan huruf “x”. Ketika sang 

anak melihat sebuah bola, ibunya akan mengatakan 

bola itu menyerupai huruf “o”, dan ketika melihat 

sebuah tanda larangan berupa tanda silang, sang ibu 

akan mengatakan itu huruf “x”. Citra huruf “o” dan huruf 

“x” yang dilihat anak menjadi echoic memory yang 

diterima oleh sensory register, dan informasi yang 

berupa citra dan gema ini diserap lagi oleh short term 

memory (subsistem akal jangka pendek) untuk 

memberi makna baru kemudian diserap oleh long term 

memory (akal permanen/ subsistem akal jangka 

panjang). 

 Bagi anak-anak usia sekolah yang memiliki 

problem dalam membedakan huruf-huruf seperti b dan 

d, serta p dan q atau sulit untuk menulis huruf-huruf 
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tertentu dikarenakan karakteristik huruf tersebut 

berdasrakan bentuknya yang khas dan sulit untuk 

dibedakan. Permasalahan lain yang ditemui yakni 

dalam menghadapi anak dalam usia dini,usia anak-

anak, guru dan orang tua cenderung tidak tepat 

memanfaatkan metode serta cara yang tepat guna 

merangsang anak dalam kegiatan belajarnya.  Dalam 

rangka menjawab persoalan ini, strategi  Nurul Kusnah 

adalah cara yang tepat digunakan pengajar untuk 

membantu  anak dalam memecahkan persoalan ini. 

Adapun Prinsip dari penerapan strategi ini sangat 

sederhana, yaitu: 

1. Tempatkan selembar kertas besar di dinding 

setinggi pandangan anak anda. 

2. Mintalah anak anda mengahadap poster, lalu 

gambarlah huruf “b” dengan telunjuk anda di 

punggungnya sambil mengatakan “b” ,pertama 

garis lurus seperti lidi, dan kemudian lingkaran 

seperti bola. 

3. Mintalah dia menuliskannya di poster dengan 

spidol tebal sambil mengulangi ucapan anda. 
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4. Ajarkan hanya 1 hingga 5 huruf saja di setiap 

kesempatan. 

Kebanyakan guru yang baik saat ini merasa 

bahwa memperkenalkan huruf bagi anak paling baik 

diingat dengan menggunakan ujung jari, dan ingatan 

dari gerakan ujung pensil pada punggung anak ketika 

menulislah yang menghasilkan hasil  yang akurat. Ini 

disebabkan memori otot diproses oleh otak kecil 

adalah salah satu bentuk memori yang paling efektif. 

Pembelajaran yang bersifat nonfonetik juga 

merupakan keterampilan visual, dan bukan 

kemampuan  mendengarkan. Kebanyakan anak-anak 

merasa sulit mempelajari penulisan huruf-huruf yang 

dirasa sulit untuk dibedakan hanya dari contoh-contoh 

yang ditulis di papan tulis saja. Oleh karena itu, 

pengajar perlu mendorong anak untuk belajar dengan 

melihat, mendengar dan sekaligus merasakan huruf-

huruf itu. Doronglah mereka untuk menuliskan huruf-

huruf dari ingatan , dan bukan sekedar menyalin. 

Dengan melakukan ini, mereka memanggil 

kemampuan ingatan visual, audio dan  ingatan otot 

mereka, tidak sekedar menulis hurufnya saja.   
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Pembelajaran atau sebelumnya dikenal dengan 

istilah pengajaran, dalam bahasa Arab diistilahkan 

“ta’lim” yang dalam kamus Arab-Inggris karangan Elias 

and Elias (1982) diartikan to teach, to educate, to 

instruct, to train yakni mengajar, mendidik atau melatih. 

Selanjutnya pembelajaran dalam bahasa Inggris 

disebut Instruction  yang menurut Tardit (1987) 

mengartikan instruction sebagai proses kependidikan 

yang sebelumnya direncanakan dan diarahkan untuk 

mencapai tujuan, dan Degeng (1989) mengistilahkan 

pembelajaran sebagai upaya untuk membelajarkan 

pebelajar. 

Berdasarkan batasan di atas, secara implisit 

tampak bahwa dalam pembelajaran ada kegiatan : 

Menulis, urutkan, ucapkan dengan lantang dan beri 

kesempatan untuk berbenah. Untuk mencapai hasil 

yang diinginkan, pemeilihan, penetapan dan 

pengembangan teknik ini didasarkan pada kondisi 

pembelajaran yang ada. Kegiatan ini pada dasarnya 

merupakan inti perancangan pembelajaran.   

Berdasarkan ilustrasi di atas, dapat difenisikan 

belajar sebagai sebuah proses pemaknaan informasi 
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baru dengan jalan mengaitkannya dengan struktur 

informasi yang telah dimiliki. Ilustarasi pula pada 

hakikatnya secara umum dapat dipahami bahwa 

belajar merupakan tahapan perubahan tingkah laku 

individu yang dinamis sebagai hasil pengalaman 

dengan interaksi yang melibatkan proses kognitif yang 

mendapat dukungan dari fungsi ranah psikomotor. 

Sebab dalam proses pembelajaran menulis huruf 

singkatan dengan penerapan metode ini, siswa akan 

lebih dituntut untuk bergerak dalam mengekspresikan 

apa yang diraskannya lewat sentuhan pada 

punggungnya dan dilanjutkan atau ditulis kembali dan 

diucapkan kembali untuk menirukan apa yang ditulis 

pada punggungnya serta apa yang diucapkan 

padanya. 

 

3.1.2 Penerapan Teknik Pembelajaran Nurul 

Kusnah dalam Pembelajaran 

Teknik pemebelajaran Nurul Kusnah ini 

digunakan dalam penyampaian materi menulis Iklan 

Baris pada kompetensi dasar “menulis iklan baris 
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dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas” (KD 

4.1/IX/1) .  

Dalam penerapan teknik ini siswa sangat aktif 

mengikuti pembelajaran. Siswa banyak melakukan 

diskusi tentang diksi (pilihan kata) yang paling tepat 

untuk pembenaran iklan baris yang dibuat teman-

temanya. Selain diksi, siswa juga memperdebatkan 

kaidah penulisa iklan baris, seperti penggunaan huruf 

capital, huruf miring, dan tanda baca. Akibatnya, iklan 

baris yang ditulis oleh siswa menjadi iklan yang baik 

dan benar dan nilai yang diperoleh setiap siswa dalam 

materi ini di atas KKM, yaitu rata-rata 88%. Adapaun 

penerapan teknik ini dapat diamati dalam proses 

belajar mengajar sesuai langkah-langkah dalam 

diagram alur berikut. 
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Diagram 3.1: Alur Proses Penerapan Teknik Nurul Kusnah 

 

3.2 Teknik Pembelajaran Kippas 

3.2.1 Kerangka Filosofis dan Karakteristik Teknik 

Pembelajaran Kippas 

Keterampilan berbahasa meliputi menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis.  Salah satu 

kelemahan pembelajar bahasa Indonesia di banyak 

sekolah adalah kurangnya keterampilan dalam 

menulis. Keterampilan menulis dirasa sulit untuk 

meNUlis 

Tempatkan 
selembar kertas 
besar di dinding 

setinggi pandangan 
siswa 

Siswa menghadap 
contoh iklan baris, 

dan tulislah sebuah 
iklan baris pada 

selembar kertas yang 
suda ditempel di 
dinding dengan 

kalimat acak. 

Mintalah siswa lain 
untuk menulis 

kembali iklan baris 
yang telah ditulis 
temanya dengan 

cara mengurutkan 
kalimat acak 

tersebut. 

uRUtkan 

Perintahkan iklan baris 
yang telah disusun dengan 

baik tersebut untuk 
dibacakan dengan suara 
yang keras beberapa kali. 

Siswa yang menuliskan iklan baris secara 

acak bersama siswa lainya memberikan 

pembenaran apabila ada yang kurang 

benar dalam penulisan iklan baris tersebut. 

ucapkan dengan 
Lantang 

beri KeSempatan 
untuk berbeNAH 
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diterapkan siswa. Oleh karena itu, banyak latihan 

menulis kreatif akan meningkatkan daya imajinasi dan 

fantasi siswa. Sebaliknya pengembangan imajinasi dan 

fantasi siswa akan meningkatkan kreatifitas. Banyak 

guru menganggap peningkatan daya fantasi kurang 

baik sehingga tidak pernah dilakukan. Peningkatan 

fantasi, imajinasi dan kreatifitas dapat dilakukan 

dengan cara-cara sederhana, dan dapat menjadikan 

mata pelajaran bahasa menjadi pelajaran yang 

menarik, menantang dan menyenangkan. Salah satu 

kompetensi dasar (KD) di tinggkat SMP/ MTs. kelas 

delapan semester dua di antaranya menulis 

slogan/poster untuk berbagai keperluan dengan pilihan 

kata dan kalimat yang bervariasi, serta persuasif. 

Dalam menulis poster/slogan kelihatannya gampang. 

Setelah dipraktikkan teryata  siswa kesulitan menulis 

poster/slogan untuk berbagai keperluan dengan pilihan 

kata dan kalimat  yang bervariasi serta persuasif. 

Pembelajaran di kelas pada dasarnya 

dimaksudkan untuk membantu siswa untuk bertahan 

hidup atau bahkan mewarnai kehidupan. Karena itu, 

pembelajar disekolah tidak seharusnya diarahkan 
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untuk sekedar mengenal, mengingat, atau memahami 

ilmu pengetahuan. Mereka harus mampu 

memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya 

untuk bekal mereka dalam mengenali dan mengatasi 

masalah kehidupan, atau bahkan dalam menciptakan 

sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan.  

Dalam sebuah pembelajaran diperlukan suatu 

pendekatan supaya proses belajar siswa berjalan 

efektif. Salah satu pendekatan dalam pembelajaran 

yang dapat meningkatkan keefektifan siswa adalah 

kontruktivisme. Konstruktivisme (construktivisme) 

merupakan landasan berpikir (filosofis) pembelajaran 

konstekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh 

manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas 

melalui konteks yang terbatas (sempit) dan tidak 

sekonyong-konyong pengetahuan bukanlah 

seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap 

untuk diambil dan diingat. Manusia harus 

mengkontruksi pengetahuan itu dan memberi makna 

melalui pengalaman nyata (Nurhadi & Agus, 2009:39). 

Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan 

masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi 
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dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Guru tidak akan 

mampu memberikan semua pengetahuan kepada 

siswa. Siswa harus mengkontruksi pengetahuan di 

benak mereka sendiri. Esensi dari teori konstruktivisme 

adalah ide bahwa siswa harus menemukan dan 

mentransformasi suatu informasi kompleks ke situasi 

lain, dan apabila dikehendaki, informasi itu menjadi 

milik mereka sendiri. (Nurhadi & Agus, 2009:40). 

Dengan dasar itu, pembelajar harus dikemas 

menjadi proses‟ mengkontruksi bukan menerima 

pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, siswa 

membangun sendiri pengetahuan mereka melalui 

keterlibatan aktif dalam proses belajar dan mengajar. 

Siswa menjadi pusat kegiatan, bukan guru. 

Salah satu teknik yang menerapkan teori 

kontruktivisme adalah penbelajaran kontekstual 

(contextual teaching and learning), yaitu konsep belajar 

yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, sementara siswa 
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memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dari 

konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit, dan dari 

proses mengkontruksi sendiri,sebagai bekal untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai 

anggota masyarakat (Nurhadi & Agus, 2009:15). 

Dengan mengaitkan materi yang dipelajari dengan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sehari-hari, (konteks pribadi, sosial, dan 

kultural) maka siswa dapat memiliki pengetahuan/ 

keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan 

(ditranfer) dari satu permasalahan/ konteks ke 

permasalahan/ konteks lainnya. 

Dengan pendekatan kotekstual, siswa dibantu 

menguasai kompetensi yang disyaratkan. Dalam 

kurukulum yang berbasis kompetensi, siswa akan 

dibawa tidak hanya masuk ke kawasan pengetahuan, 

tetapi juga sampai pada penerapan pengetahuan yang 

didapatkannya melalui pembelajaran kontekstual. 

Tugas guru dalam kelas kontekstual adalah membantu 

siswa mencapai tujuannya. Maksudnya , guru lebih 
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banyak berurusan dengan straregi daripada memberi 

informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai tim 

yang bekerja bersama untuk menemukan sesuatu 

yang baru bagi anggota kelas (siswa), Sesuatu yang 

baru (baca: pengatahuan dan ketrampilan) datang dari 

“menemukan sendiri”, bukan dari “apa kata guru”. 

Begitulah peran guru dikelas yang dikelola dengan 

pendekatan kontekstual. (Nurhadi & Agus, 2009:5).  

Strategi baru yang berlandaskan kontruktivisme 

dan diadaptasi dari metode pembelajaran kontekstual 

yang ditawarkan adalah teknik KIPPAS, yaitu akronim 

KelomPok PenulisAn poSter Untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis poster yang sesuai 

dengan keperluan poster, serta kata, kalimat yang 

bervariatif dan persuasif. 

Teknik pembelajaran KIPPAS ini sangat 

menekankan pada aspek pembelajaran yang 

kooperatif, karena bisa dipakai sebagai sarana untuk 

menanamkan sikap inklusif, yaitu sikap yang terbuka 

terhadap berbagai perbedaan yang ada pada diri 

sesama siswa di sekolah. Selain itu pembelajaran 

kooperatif juga memberi kesempatan pada siswa untuk 
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mengembangkan beberapa kecakapan hidup yang 

disebut sebagai kecakapan komunikasi dan kecakapan 

bekerja sama . kecakapan ini memiliki peranan penting 

dalam kehidupan nyata. Balajar kooperatif merupakan 

salah satu upaya untuk mewujudkan pembelajaran 

yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Belajar 

kooperatif memberikan kesempatan pada siswa untuk 

saling berinteraksi. Siswa yang saling menjelaskan 

pengertian suatu konsep pada temannya sebenarnya 

sedang mengalami proses belajar yang sangant efektif 

yang bisa memberikan hasil belajar yang jauh lebih 

maksimal dari pada kalau dia mendengarkan 

penjelasan guru. 

 

3.2.2 Penerapan Teknik Pembelajaran Kippas 

dalam Pembelajaran 

Teknik ini dirancang untuk meningkatkan 

kompetensi siswa dalam Menulis Poster, yaitu pada 

kompetensi dasar “menulis slogan/ poster untuk 

berbagai  keperluan dengan pilihan kata dan kalimat 

yang bervariasi, serta persuasif” (KD 12.3/VIII/2). 
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Penerapan teknik Kippas pada materi menulis poster 

ini dapat diamati pada langkah-langkah berikut. 

(1) Mengimpormasikan kompetensi dasar dan materi 

yang akan dipelajari 

(2) Menyampaikan manfaat materi dalam kehidupan 

nyata kemudian memberi pertanyaan lisan, 

misalnya ”menurut Anda poster yang ada selama 

ini apakah sudah persuasif?” 

(3) Melakukan diskusi kelompok untuk menyunting 

poster dan menentukan nilai persuasif suatu 

poster: 

(a) siswa diberi poster lain,  

(b) siswa mengidentifikasi ciri-ciri hubungan 

keperluan poster, pilihan kata, variasi kalimat, 

dan nilai persuasi poster poster/ slogan yang 

ditempel di dinding kelas.  

(4) Mendiskusikan atau bertukar pendapat dengan 

hasil diskusi kelompok lain. 

(5) Diskusi kelas, menyimpulkan ciri-ciri hubungan 

keperluan poster, pilihan kata, variasi kalimat, dan 

nilai persuasi poster. 
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(6) Menyimpulkan hasil akhir tentang ciri-ciri hubungan 

keperluan poster, pilihan kata, variasi kalimat, dan 

nilai persuasi poster. 

(7) Secara individu menulis poster sesuai dengan 

konteks (ciri-ciri hubungan keperluan poster, 

pilihan kata, variasi kalimat, dan nilai persuasi 

poster). 

 

Saat penerapan teknik ini siswa merasa senang 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa banyak 

melakukan diskusi tentang ciri-ciri hubungan keperluan 

poster, pilihan kata, variasi kalimat, dan nilai persuasi 

poster. Akibatnya, siswa menjadi mahir dalam menulis 

slogan/ iklan untuk berbagai  keperluan dengan pilihan 

kata dan kalimat yang bervariasi, serta persuasif dan 

nilai yang diperoleh setiap siswa dalam materi ini di 

atas KKM, yaitu rata-rata 85%. 
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3.3 Teknik Pembelajaran Gait 

3.3.1 Kerangka Filosofis dan Karakteristik Teknik 

Pembelajaran Gait 

Teknik GAIT merupakan akronim dari Gali 

Informasi dari Tokoh. Teknik ini diterapkan pada 

materi menulis hasil wawancara pada siswa MTs/SMP. 

Selain berhubungan dengan keberhasilan, etika, sopan 

santun dalam mencari informasi, materi ini ke 

depannya dapat menjadi bekal siswa untuk meniti 

karier, yaitu menjadi seorang wartawan. Atas dasar 

pentingnya penyampaiaan materi tersebut, sudah 

menjadi keharusan seorang guru dalam menciptakan 

pembelajaran yang berhasil, menyenagkan, dan 

bermakna. 

Lahirnya teknik ini dilatarbelakagi beberapa 

masalah yang dihadapai seorang guru dalam 

memberikan materi tersebut sehingga proses 

pembelajaran menjadi kurang berhasil. Masalah yang 

dimaksud di antaranya adalah (1) dana untuk 

menghadirkan narasumber terkadang kurang tersedia, 

(2) minat belajar siswa rendah untuk mengikuti proses 

belajar mengajar. Hal ini disebabkan satategi yang 
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digunakan guru kurang menarik., dan (3) bila 

ditugaskan untuk berwawancara dengan tokoh 

masyarakat, keluhan pertama siswa adalah malu. Dari 

masalah-masalah di atas, teknik GAIT diharapkan 

dapat menjadi solusinya. 

Walaupun teknik ini masih bersifat hipotesis, 

penulis merasa optimis kalau teknik ini akan menjadi 

bermakna dibandingkan teknik-teknik tradisional. 

Keoptimisan tersebut didasarkan pada kelebihan-

kelebihan yang dimiliki strategi ini, yaitu (1) strategi ini 

dalam praktiknya tidak membutuhkan biaya, (2) dapat 

memberdayakan kompetensi siswa sehingga siswa 

pengalaman siswa akan semakin bertambah, (3) siswa 

akan menemukan dan menilai kegunaan pembelajaran 

bagi dirinya sendiri. Artinya, pembelajaran 

menggunakan teknik ini akan semakin bermakna., (4) 

dapat meminimalisir rasa malu untuk berwawancara 

dengan tokoh masyarakat, karena siswa akan terbiasa 

berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, dan (5) 

akhirnya teknik GAIT ini dapat menggait siswa untuk 

lebih bergairah dalam melaksanakan proses belajar 

belajar.  
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Untuk memperjelas konsep teknik GAIT ini, akan 

dijelaskan alur penerapannya. Di hari sebelumya, 

sebelum proses pembelajaran berakhir, siswa dibagi 

empat kelompok sesuai jumlah narasumber dan topik 

yang telah ditentukan. Narasumber yang dimaksud 

merupakan tokoh-tokoh masyarakat. Setiap kelompok 

berdiskusi untuk menyiapkan pertanyaan kepada 

narasumber yang telah ditentukan. Setelah 

pertanyaan-pertanyaan tersusun, setiap kelompok 

melakukan wawancara pada narasumber yang telah 

ditentukan (satu kelompok satu narasumber). Sebagai 

akhir penerapan teknik ini adalah dari hasil wawancara 

tersebut didiskusikan kembali untuk disimpulkan 

menjadi beberapa paragraf dan ditulis sesuai ejaan 

yang baik dan benar. Kemudian setelah itu, perwakilan 

tiap kelompok membacakan hasil wawancaranya untuk 

disimak kelompok yang lain. Dalam hal ini guru hanya 

bertindak sebagai fasilitator saja.  

Dari alur yang telah dijelaskan di atas, teknik 

GAIT merupakan sebuah teknik yang mengadopsi dari 

metode role playing, bahwa dalam sebuah 

pembelajaran dibentuk peran-peran tertentu, yaitu 
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sebagai wartawan. Agar dalam bermain peran ini 

berhasil, siswa perlu memperhatikan norma-norma, 

kaidah sosial, adat istiadat, kebiasaan dan keyakinan 

seseorang, jangan sampai ditinggalkan, sehigga tidak 

menyinggung perasaan narasumber (Roestiyah, 

2008:92). 

Pada terapan teknik GAIT ini, siswa berperan 

sebagai wartawan yang akan melakukan wawancara 

pada tokoh masyarakat yang telah disepakati. Dengan 

menggunakan teknik ini, siswa diajak mengaitkan 

antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia 

nyata siswa, bahwa gambaran dalam mencari 

informasi di masyarakat adalah seperti yang dilakukan 

tersebut. Konsep ini adalah konsep pembelajaran 

kontekstual, bahwa konsep yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat 

(Nurhadi dan Senduk, 2009:4). Hal yang sama juga 

diungkapkan oleh Umaedi (2002:5), bahwa 
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pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning/CTL) merupakan suatu konsep belajar yang 

membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang 

diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan 

kehidupan mereka sehari-hari.  

Penerapan pendekatan kontekstual (CTL) di 

kelas harus mencakup tujuh komponen, yaitu (1) 

konstruktivisme (konstructivism), (2) menemukan 

(inquiry), (3) bertanya (questioning), (4) masyarakat 

belajar (learning community), (5) pemodelan 

(modeling), (6) refleksi (reflection), dan (7) penilaian 

yang sebenarnya (authentic assessment) (ibid.). 

Konstructivism menurut Yusuf (2008:10) adalah proses 

membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam 

struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. 

Inquiry atau sering disebut dengan menemukan adalah 

suatu ide yang kompleks, yang berarti banyak hal, bagi 

banyak orang. Questioning atau bertanya adalah suatu 

strategi yang digunakan secara aktif oleh siswa untuk 

menganalisis dan mengeksplorasi gagasan-gagasan. 
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Learning community atau masyarakat belajar adalah 

pembelajaran yang menyarankan agar hasil belajar 

diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Modeling 

atau pemodelan maksudnya adalah dalam sebuah 

pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, 

ada model yang perlu ditiru. Reflection atau refleksi 

adalah cara perpikir tentang apa yang baru dipelajari 

atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah 

dilakukan di masa yang lalu. Sedangkan authentic 

assessment atau penilaian yang sebenarnya adalah 

proses pengumpulan berbagai data yang bisa 

memberikan gambaran perkembangan belajar siswa 

(Nurhadi dan Senduk, 2009:51-62). 

Sebenarnya, kalau diruntut secara filosufi, teknik 

GAIT ini merujuk pada dua konsep aliran 

pembelajaran, yaitu konstruktivisme dan humanisme. 

Menurut pandangan konstruktivisme, bahwa individu 

harus secara aktif membangun pengetahuan dan 

keterampilannya. Konstruktivisme memahami hakikat 

belajar sebagai kegiatan manusia membangun dan 

mencipatakan pengetahuan dengan cara mencoba 

mencari makna pengetahuan sesuai pengalamannya 
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(Baharuddin dan Wahyuni, 2008:115-116). Di samping 

itu, pengetahuan manusia akan semakin mendalam 

dan kuat jika teruji dengan pengalaman-pengalaman 

baru (Nurhadi dkk., 2004). Sedangkan menurut 

pandangan humanisme adalah bagaimana siswa 

belajar mengarahkan diri sendiri, sekaligus 

memeotivasi diri sendiri dalam belajar daripada 

menjadi penerima pasif dalam proses belajar. Dalam 

pandangan humanistik, guru hendaknya lebih 

menekankan nilai-nilai kerja sama, saling membantu 

dan menguntungkan, kejujuran dan kreativitas untuk 

diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Prinsip lain 

dalam proses pembelajaran humanistik adalah bahwa 

proses pembelajaran harus mengajarkan siswa 

bagaimana belajar dan menilai kegunaan belajar itu 

bagi dirinya sendiri (Baharuddin dan Wahyuni, 

2008:142). 

 

3.3.2 Penerapan Teknik Pembelajaran Gait dalam 

Pembelajaran 

Teknik ini dirancang untuk meningkatkan 

kompetensi siswa dalam materi Menulis Teks Hasil 
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Wawancara Menjadi Paragraf Narasi, yaitu pada 

kompetensi dasar “mengubah  teks wawancara 

menjadi narasi dengan memperhatikan cara penulisan 

kalimat langsung dan tak langsung” (KD 12.2/VII/2). 

Penerapan teknik ini dapat diamati pada langkah-

langkah dalam diagram alur 3.2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.2: Alur Proses Penerapan Teknik Gait 

Saat melakukan proses pembelajaran dengan 

penerapan teknik Gait ini, siswa merasa senang dan 

aktif mengikuti. Hal ini disebabkan ada fariasi 

pembelajaran yaitu terdapat empat profesi yang 

Alur Pembelajaaran 

Ditunjuk 4siswa untuk 
menjadi 4 profesi  
tokoh masyarakat 

sebagai narasumber. 
Siswa berperan 

sebagai wartawan 

Membentuk 4 
kelompok dengan 

topik yang 
disesuiakan dengan 
empat profesi yang 

telah ditentukan 

Tiap kelompok 
menyusun pertanyaan 

yang akan 
disampaikan pada 4 
profesi yang ditugasi 
sebagai narasumber 

Tiap kelompok 
melakukan 

wawancara pada 
satu profesi yang 

ditentukan 

Hasil berwawancara ditulis 
menjadi beberapa paragraf 

narasi sesuai ejaan 
kemudian disampaikan di 
depan kelompok lain oleh 

perwakilan 

Kelompok lain 
memberi masukan, 

sementara guru 
hanya sebagai 

fasilitator 



NURUL KUSNAH, S.Ag., M.Pd. 

42 

diperankan oleh temannya sendiri yang sudah 

dipersiapkan pada minggu sebelumnya. Dalam diskusi, 

siswa banyak mendapatkan pengetahuan baru tentang 

tata cara mengubah teks hasil wawancara menjadi teks 

narasi. Siswa juga mengetahui perbedaan kalimat 

langsung dan tak langsung. Akibatnya, siswa menjadi 

mahir dalam menulis parangraf narasi yang di 

dalamnya terdapat kalimat langsung dan tak langsung 

dan hasil yang diperoleh setiap siswa dalam materi ini 

adalah nilainya di atas KKM, yaitu rata-rata 90 %. 

 

3.4 Teknik Pembelajaran KTP E 

3.4.1 Kerangka Filosofis dan Karakteristik Teknik 

Pembelajaran KTP E 

Menulis merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa yang dibutuhkan untuk meningatkan literasi 

pembelajaran mulai dari SD sampai perguruan tinggi, 

tetapi untuk menumbuhkembangkan minat menulis 

pada siswa itu sangat sulit dan membosankan.  

Keterampilan menulis bersifat kompleks dan kadang-

kadang sulit untuk diajarkan, karena menulis tidak saja 

menghendaki penguasaan aspek ketatabahasaan dan 
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keretorikaan, melainkan unsur-unsur konseptual dan 

pertimbangan lain. Tulisan ini bertujuan untuk mencoba 

mencari alternatif model pembelajaran menulis yang 

dapat membangkitkan minat, kreativitas, dan 

ketidakbosanan siswa dalam proses belajar. 

Pembelajaran menulis deskripsi dengan menerapkan 

teknik pembelajaran KTP E (Karangan Tanpa 

Penulisan Ejaan) ini siswa dapat mengkonstruksi 

pengetahuan baru yang dihubungkan dengan 

pengalaman.  

Ada beberapa faktor yang menyebabkan 

kebiasaan menulis kurang berkembang dan 

membudaya di kalangan siswa. Faktor itu biasanya 

terdapat pada diri siswa maupun yang datang dari luar 

diri siswa. Secara umum faktor tersebut berkaitan 

dengan budaya setempat, karena di masyarakat kita 

masih kuat budaya lisan daripada budaya tulis. Selain 

itu, faktor-faktor yang mempengaruhi budaya menulis 

adalah: (1) Siswa belum memahami benar tujuan dari 

ajaran mengarang di sekolah. Rendahnya motivasi 

siswa juga karena belum tahu manfaat menulis. Hal ini 

dapat kita perhatikan bahwa siswa masih beranggapan 
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pelajaran mengarang merupakan beban, bukan suatu 

kebutuhan. (2) Dalam proses belajar mengajar, waktu 

pelajaran mengarang sangat terbatas, baik untuk 

menyampaikan teori mengarang, maupun waktu untuk 

praktik mengarang di kelas. (3) Penggalian ide atau 

gagasan masih bersifat umum, yaitu temanya kurang 

aktual. (4) Siswa kurang mempunyai rujukan atau 

bahan pembanding dlam membuat karangan yang baik 

dan bermutu. (5) Siswa yang tulisannya dimuat di 

koran kurang dihargai sebagaimana mesinya. Oleh 

karena itu, siswa kurang tertantang untuk mengarang. 

Seolah-olah siswa yang bisa mengarang dan siswa 

yang tidak bisa mengarang sama saja.  

Teknik ini berlandaskan teori konstruktivisme 

yang didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat 

generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna 

dari apa yang dipelajari. Pendekatan konstruktivisme 

mempunyai beberapa konsep umum seperti: (a). siswa 

aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman 

yang sudah ada. (b). Dalam konteks pembelajaran, 

siswa seharusnya membina sendiri pengetahuan 

mereka. (c). Pentingnya membina pengetahuan secara 
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aktif oleh siswa sendiri melalui proses saling 

mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan 

pembelajaran terbaru. (d). Unsur terpenting dalam teori 

ini ialah seseorang membina pengetahuan dirinya 

secara aktif dengan cara membandingkan informasi 

baru dengan pemahamannya yang sudah ada. (e). 

Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi 

pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila 

seorang siswa menyadari gagasan-gagasannya tidak 

konsisten atau tidak sesuai dengan pengetahuan 

ilmiah. (f). Bahan pengajaran yang disediakan perlu 

mempunyai hubungan dengan pengalaman siswa 

untuk menarik minat siswa. 

 

3.4.2 Penerapan Teknik Pembelajaran KTP E dalam 

Pembelajaran 

Teknik KTP E ini dibuat untuk meningkatkan 

kompetensi siswa dalam materi Menyunting Karangan 

Deskripsi, yaitu pada kompetensi dasar “menyunting 

karangan dengan berpedoman pada ketepatan ejaan, 

tanda baca, pilihan kata, keefektifan kalimat, 

keterpaduan paragraf, dan kebulatan wacana” (KD 
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4.3/IX/1). Penerapan teknik ini dapat diamati pada 

langkah-langkah berikut. 

a. Guru menyerahkan satu lembar kertas yang berisi 

karangan tanpa penulisan ejaan dan tanda baca 

yang sudah disiapkan kepada setiap siswa.  

b. Masing-masing siswa menyiapkan secarik kertas, 

lalu menulis ulang (menyunting) karangan sesuai 

kertas yang diberikan guru dengan disertai 

penulisan ejaan dan tanda baca yang benar pada 

setiap kalimat.  

c. Siswa juga melakukan penyuntingan terhadap 

keefektifan kalimat, keterpaduan paragraf, dan 

kebulatan wacana. 

d. Masing-masing siswa menyerahkan hasil kerjanya 

kepada teman sebelahnya. 

e. Masing-masing siswa mengoreksi serempak dan 

memberi tanda atau pembetulan dari hasil kerja 

temannya dengan dipandu oleh guru.  

f. Masing-masing siswa menyerahkan hasil kerja 

temannya yang sudah dikoreksi serempak.  

g. Masing-masing siswa menulis ulang karangan 

yang sudah dikoreksi/ ditandai oleh temannya.  
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h. Terbentuklah sebuah karangan deskripsi yang 

sesuai dengan ejaan, tanda baca, pilihan kata, 

keefektifan kalimat, keterpaduan paragraf, dan 

kebulatan wacana. 

Dalam penerapan teknik ini siswa sangat aktif 

mengikuti pembelajaran. Siswa banyak melakukan 

diskusi tentang ejaan, tanda baca, pilihan kata, 

keefektifan kalimat, keterpaduan paragraf, dan 

kebulatan wacana. Akibatnya, siswa menjadi mahir 

dalam menyunting sebuah karangan untuk menjadi 

karangan yang baik dan benar. Adapun nilai yang 

diperoleh setiap siswa dalam materi ini di atas KKM, 

yaitu rata-rata 82%. 

 

3.5 Teknik Pembelajaran 4M Lewati SD 

3.5.1 Kerangka Filosofis dan Karakteristik Teknik 

Pembelajaran 4M Lewati SD 

Teknik pembelajaran 4M lewati SD (Melempar, 

Menjawab, Mengurutkan, Menyunting Surat Dinas) 

merupakan strategi menyusun bagan-bagan surat 

dinas yang dipotong-potong secara acak yang 

kemudian harus disusun secara urut sesuai sistematika 
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surat. Strategi ini mengadaptasi teori model-model 

pembelajaran yang efektif yang bernama strategi 

SNOWBALL THROWING, bahwa ketika peserta 

melempar kertas yang dijadikan bola, peserta akan 

lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan tersebut. 

Begitu juga yang dimaksudkan dengan sistem 

pembelajaran ini, bahwa permainan melempar kertas 

yang berbentuk bola yang di dalamnya berisi 

pertanyaan-pertanyaan, secara tidak sengaja siswa 

belajar  ketika terjadi asosiasi antara permainan 

dengan menjawab pertanyaan yang tidak membebani 

siswa. 

Bila diruntut secara filosufi, teknik 4M lewati SD 

ini merujuk pada konsep aliran pembelajaran 

konstruktivisme. Menurut pandangan konstruktivisme, 

bahwa individu harus secara aktif membangun 

pengetahuan dan keterampilannya. Konstruktivisme 

memahami hakikat belajar sebagai kegiatan manusia 

membangun dan menciptakan pengetahuan dengan 

cara mencoba mencari makna pengetahuan sesuai 

pengalamannya (Baharuddin dan Wahyuni, 2008:115-

116). Konstruktivisme (construktivisme) merupakan 
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landasan berfikir (filosofis) pembelajaran konstekstual, 

yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia 

sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui 

konteks yang terbatas (sempit) dan tidak sekonyong-

konyong pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-

fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan 

diingat. Manusia harus mengkontruksi pengetahuan itu 

dan memberi makna melalui pengalaman nyata 

(Nurhadi & Agus, 2009:39). Di samping itu, 

pengetahuan manusia akan semakin mendalam dan 

kuat jika teruji dengan pengalaman-pengalaman baru 

(Nurhadi dkk., 2004). 

Dengan pendekatan kotekstual, siswa dibantu 

menguasai kompetensi yang disyaratkan. Dalam 

kurikulum yang berbasis kompetensi, siswa akan 

dibawa tidak hanya masuk ke kawasan pengetahuan, 

tetapi juga sampai pada penerapan pengetahuan yang 

didapatkannya melalui pembelajaran kontekstual. 

Tugas guru dalam kelas kontekstual adalah membantu 

siswa mencapai tujuannya. Maksudnya , guru lebih 

banyak berurusan dengan straregi dari pada memberi 

informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai tim 
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yang bekerja bersama untuk menemukan sesuatu 

yang baru bagi anggota kelas (siswa), Sesuatu yang 

baru (baca: pengetahuan dan ketrampilan) datang dari 

“menemukan sendiri”, bukan dari “apa kata guru”. 

Begitulah peran guru dikelas yang dikelola dengan 

pendekatan kontekstual. (Nurhadi & Agus, 2009:5).  

Pada penerapan teknik 4M SD ini, siswa akan 

menemukan sendiri berbagai konsep tentang menulis 

surat dinas tanpa harus diberitahu oleh guru. Hal ini di 

sebabkan ketika siswa dihadapkan dengan sebuah 

bagan-bagan surat secara acak yang akhirnya 

dijadikan sebuah surat dinas yang sistematikannya 

tepat dan bahasa yang baku. Konsep tersebut 

merupakan diturunkan dari metode inquiri, bahwa 

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa 

diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-

fakta, melainkan dari menemukan sendiri (Umaedi, 

2002:10). 

Selain teori di atas, strategi ini juga menggunakan 

landasan teori pengajaran kooperatif (cooperative 

learning), bahwa pembelajaran dilakukan dengan 

pembentukan kelompok kecil. Tujuan pengajaran 



TEKNIK PEMBELAJARAN MUTAHIR: SOLUSI PEMBELAJARAN K-13 

51 

kooperatif ini adalah agar terjadi interaksi yang silih 

asah, silih asih, dan silih asuh antar sesama siswa 

sebagai latihan hidup di dalam masyarakat nyata 

(Nurhadi dan Senduk, 2009:70). 

Teknik pembelajaran 4M lewati SD ini sangat 

menekankan pada aspek pembelajaran yang 

kooperatif, karena bisa dipakai sebagai sarana untuk 

menanamkan sikap inklusif, yaitu sikap yang terbuka 

terhadap berbagai perbedaan yang ada pada diri 

sesama siswa di sekolah. Selain itu pembelajaran 

kooperatif juga memberi kesempatan pada siswa untuk 

mengembangkan beberapa kecakapan hidup yang 

disebut sebagai kecakapan komunikasi dan kecakapan 

bekerja sama . kecakapan ini memiliki peranan penting 

dalam kehidupan nyata. Balajar kooperatif merupakan 

salah satu upaya untuk mewujudkan pembelajaran 

yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Belajar 

kooperatif memberikan kesempatan pada siswa untuk 

saling berinteraksi. Siswa yang saling menjelaskan 

pengertian suatu konsep pada temannya sebenarnya 

sedang mengalami proses belajar yang sangant efektif 

yang bisa memberikan hasil belajar yang jauh lebih 
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maksimal daripada kalau dia mendengarkan 

penjelasan guru. 

 

3.5.2 Penerapan Teknik Pembelajaran 4M Lewati SD 

dalam Pembelajaran 

Teknik ini dibuat untuk meningkatkan kompetensi 

siswa dalam materi Menulis Surat Dinas, yaitu pada 

kompetensi dasar “menulis surat dinas berkenaan 

dengan kegiatan sekolah dengan sistematika yang 

tepat dan bahasa baku” (KD 4.2/VIII/1). Penerapan 

teknik ini dapat diamati pada langkah-langkah berikut. 

a. Masing-masing ketua kelompok menjelaskan 

materi kepada temannya, yaitu tentang sitematika 

penulisan surat dinas.  

b. Kemudian masing-masing siswa diberikan satu 

lembar kertas kerja, untuk menuliskan satu 

pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang 

sudah dijelaskan oleh ketua kelompok.  

c. Kemudian kertas yang berisi pertanyaan tersebut 

dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke 

siswa yang lain selama ± 10 menit.  
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d. Setelah siswa dapat satu bola/satu pertanyaan 

diberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas 

berbentuk bola tersebut secara bergantian.  

e. Guru membagi kotak yang berisi kertas yang 

berisikan tabel struktur surat dinas serta potongan-

potongan sistematika surat dinas. 

f. Siswa secara kelompok mengurutkan sistematika 

surat kemudian memasukannya ke dalam tabel di 

dalam lembar/ kertas yang telah disediakan. 

g. Secara berkelompok siswa menyuting sistematika, 

kebakuan kata, dan tanda baca surat dinas. 

h. Hasilnya dipajang serta dibahas bersama tentang 

sistematika yang tepat dan bahasa yang baku. 

i. Siswa dan guru menyimpulkan sistematika, 

kebakuan kata, dan tanda baca dalam penulisan 

surat dinas. 

Dalam penerapan teknik ini siswa sangat aktif 

mengikuti pembelajaran. Siswa banyak melakukan 

diskusi tentang sistematika, kebakuan kata, dan tanda 

baca dalam penulisan surat dinas. Siswa juga secara 

kreatif membuat pertanyaan sekaligus menjawab 
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pertanyaan tersebut berdasarkan pengetahuan yang 

dimiliki tentang sistematika dan penulisan surat dinas. 

Akibatnya, siswa menjadi mahir dalam menulis dan 

menyuntingsurat dinas. Adapun nilai yang diperoleh 

setiap siswa dalam materi ini di atas KKM, yaitu rata-

rata 85%. 

 

3.6 Teknik Pembelajaran Nur Hatiku 

3.6.1 Kerangka Filosofis dan Karakteristik Teknik 

Pembelajaran Nur Hatiku 

Konsep teknik Nur Hatiku sejatinya tidak dapat 

terlepas dari filsafat konstruktivisme. Agar lebih 

memperjelas pemahaman tentang konsep strategi Nur 

Hatiku perlu terlebih dahulu dijelaskan tentang konsep 

filsafat konstruktivisme. 

Dalam pandangan konstruktivisme, pengetahuan 

tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. 

Pemahaman berkembang semakin dalam dan semakin 

kuat apabila selalu diuji dengan pengalaman baru. 

Menurut Piaget, manusia memiliki struktur 

pengetahuan dalam otaknya, seperti kotak-kotak yang 

masing-masing berisi informasi bermakna yang 
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berbeda-beda. Pengalaman yang sama bagi beberapa 

orang akan dimaknai berbeda-beda oleh masing-

masing individu dan disimpan dalam kotak yang 

berbeda. 

Setiap pengalaman baru dihubungkan dengan 

kotak-kotak (struktur pengetahuan) dalam otak 

manusia. Struktur pengetahuan dikembangkan dalam 

otak manusia melalui dua cara, yaitu asimilasi dan 

akomodasi. Asimilasi maksudnya struktur pengetahuan 

baru dibuat atau dibangun atas dasar struktur 

pengetahuan yang sudah ada. Akomodasi maksudnya 

struktur pengetahuan yang sudah ada dimodifikasi 

untuk menampung dan menyesuaikan dengan 

hadirnya pengalaman baru (Nurhadi, 2009:43). Dalam 

pandangan konstruktivis, strategi memperoleh lebih 

diutamakan dibandingkan seberapa banyak siswa 

memperoleh dan mengingat pengetahuan. Untuk itu 

tugas guru adalah memfasilitasi proses tersebut 

dengan cara (1) menjadikan pengetahuan bermakna 

dan relevan bagi siswa, (2) memberi kesempatan 

siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri, 
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dan (3) menyadarkan siswa agar menerapkan strategi 

mereka sendiri dalam belajar (Nurhadi, 2009:41). 

Selanjutnya lebih lanjut dijabarkan dalam 

(Nurhadi, 2009:47) tentang penerapan filsafat 

konstruktivisme dalam pembelajaran di kelas melalui 

lima langkah pembelajaran, yaitu: (1) pengaktifan 

pengetahuan yang sudah ada, (2) pemerolehan 

pengetahuan baru, (3) pemahaman pengetahuan, (4) 

menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang 

diperoleh, dan (5) melakukan refleksi. Masing-masing 

langkah tersebut dijelaskan berikut. 

1) Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada 

Guru perlu mengetahui prior knowledge siswanya 

karena struktur-struktur pengetahuan awal yang 

sudah dimiliki siswa akan menjadi dasar sentuhan 

untuk mempelajari informasi baru. Struktur-struktur 

tersebut perlu dibangkitkan atau dibangun sebelum 

informasi yang baru diberikan oleh guru. 

2) Pemerolehan pengetahuan baru 

Pemerolehan pengetahuan perlu dilakukan secara 

keseluruhan, tidak dalam paket yang terpisah-pisah. 

Pemerolehan pengetahuan baru (acquiring 
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knowldge) dengan cara mempelajari sesuatu secara 

keseluruhan dulu, kemudian memperhatikan 

detailnya. 

3) Pemahaman pengetahuan 

Dalam memahami pengetahuan, siswa perlu 

menyelidiki dan menguji semua hal yang 

memungkinkan dari pengetahuan baru itu. Siswa 

harus membagi-bagi struktur prior knowledge-nya 

kepada siswa-siswa lainnya untuk dikritik agar 

strukturnya semakin jelas dan benar. Tahapnya, 

menyusun: (1) konsep sementara (hipotesis), (2) 

melakukan sharing kepada orang lain agar 

mendapat tanggapan (validasi), dan (3) atas dasar 

tanggapan itu konsep tersebut direvisi dan 

dikembangkan. 

4) Menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang 

diperoleh 

Siswa memerlukan waktu untuk memperluas dan 

memperhalus struktur pengetahuannya dengan cara 

menggunakannya secara autentik melalui problem 

solving. 

5) Melakukan refleksi 
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Jika pengetahuan harus sepenuhnya dipahami dan 

diterapkan secara luas, maka pengetahuan itu harus 

didekontekstualkan dan hal ini memerlukan refleksi. 

 

Teknik Nur Hatiku adalah akronim dari MeNulis 

PUisi BeRdasarkan HAsil MengamaTI LingkunganKU. 

Teknik mengacu pada teori tentang hubungan konsep 

dan bagaimana konsep itu diorganisir dengan model 

semantik hierarkhis dan spreading activation model. 

Model Semantik Hierarkhis (Hierargical Semantic 

Model) diajukan Collins dan Quillian sedangkan 

Spreading Activation Network Model dikemukakan oleh 

Collins dan Loftus dalam Dardjowidjojo (2008:184). 

Model Semantik Hierarkhis (Hierargical Semantic 

Model) diajukan Collins dan Quillian yakni semakin 

dekat satu node konsep dengan node konsep yang 

lain, makin dekat hubungan kedua konsep tersebut. 

Jika seseorang ditanya tentang perkutut, orang 

tersebut akan menyebut burung bukan binatang. 

Kedekatan itu juga dibuktikan dengan jumlah waktu 

yang diperlukan untuk memberikan reaksi bila diberi 

suatu kata. 
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Sedangkan model yang dikemukakan oleh 

Collins dan Loftus, konsep dinyatakan dalam node 

yang berkait-kaitan. Cara model ini bekerja adalah bila 

suatu konsep teraktifkan maka “aliran listriknya” 

menyebar ke konsep-konsep lain yang berkaitan. 

Aliran akan kuat jika jaraknya dekat, makin jauh makin 

kecil alirannya (Dardjowidjojo, 2008:188). Dengan 

demikian, jumlah waktu yang diperlukan untuk 

memahami kalimat botol tempat sirup akan lebih 

pendek daripada botol tempat buah, atau botol 

mangga. 

Dengan dua model organisasi kata dan 

lingkungan maka, teknik Nur Hatiku dapat digunakan 

untuk melatih siswa mengaitkan setiap kata dengan 

kata-kata lain dengan lingkungan yang lebih dekat 

sesuai topik yang sudah ditentukan. Agar lebih 

menarik, teknik Nur Hatiku dilaksanakan secara 

berkelompok. Setiap siswa harus berpikir cepat untuk 

merangkai setiap kata yang di ambil dari 

penglihatannya telah dituliskan oleh siswa lain hingga 

menjadi sebuah puisi yang utuh. 
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Teknik Nur Hatiku dilakukan dengan cara 

dituliskan. Karena berbentuk permaian. Teknik  Nur 

Hatiku diharapkan dapat menumbuhkan kegairahan 

siswa dalam menulis puisi. 

 

3.6.2 Penerapan Teknik Pembelajaran Nur Hatiku 

dalam Pembelajaran 

Teknik ini dirancang untuk meningkatkan 

kompetensi siswa dalam materi sastra, yaitu Menulis 

Puisi Bebas. Materi tersebut berdasarkan kompetensi 

dasar “Menulis kreatif puisi berkenaan dengan 

keindahan alam” (KD 16.1/VII/2). Penerapan teknik ini 

dapat diamati pada langkah-langkah berikut. 

(1) Siswa diajak keluar kelas untuk mengamati 

keindahan alam lingkungan sekitar. 

(2) Kelas dibagi menjadi 4 kelompok. 

(3) Setiap kelompok memilih tema sesuai lingkungan 

sekitarnya. 

(4) Setiap kelompok menuliskan sesuatu yang dilihat 

di sekelilingnya. 

(5) Setiap kelompok menyusun kata-kata yang telah 

ditulis tadi, lalu dirangkai sesuai tema. 



TEKNIK PEMBELAJARAN MUTAHIR: SOLUSI PEMBELAJARAN K-13 

61 

(6) Setelah dirangkai menjadi kalimat-kalimat puisi. 

(7) Setiap kelompok menentukan judul puisi. 

(8) Jadilah puisi yang utuh. 

(9) Setelah waktu berakhir, siswa bersama anggota 

kelompoknya merevisi (memberikan masukan) 

puisi dengan menukarkan kepada kelompok lain. 

(10) Puisi terbaik diberi penghargaan. 

Dalam penerapan teknik ini siswa sangat senang 

dan aktif mengikuti pembelajaran. Hal ini karena siswa 

langsung berhubungan dengan lingkungan sekitar 

dalam menuliskan puisi sesuai tema. Siswa merasa 

mudah dalam menemukan ide. Diksi yang dipilih juga 

banyak yang tepat karena siswa mengalami langsung. 

Akibatnya, siswa menjadi mahir dalam menulis puisi 

bebas. Adapun nilai yang diperoleh setiap siswa dalam 

materi ini di atas KKM, yaitu rata-rata 92%. 

 

3.7 Teknik Pembelajaran Permata Hati 

3.2.1 Kerangka Filosofis dan Karakteristik Teknik 

Pembelajaran Permata Hati 

Keterampilan berbahasa meliputi empat aspek 

kemampuan, yaitu menulis, membaca, menyimak, dan 
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berbicara. Keempat aspek tersebut seyogyanya dapat 

dicapai dalam kegiatan pembelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia. Siswa diharapkan memiliki 

kemampuan dalam keempat aspek tersebut. Usaha 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam aspek 

keterampilan berbahasa akan senantiasa dilakukan. 

Berbagai metode dan upaya diharapkan mampu 

meningkatkan kemampuan siswa. Tentunya, dengan 

harapan agar siswa memiliki kemampuan yang lebih 

optimal dalam meningkatkan valensinya keempat 

aspek di atas.  

Keinginan dalam meningkatkan kemampuan 

siswa dalam aspek menulis, membaca, menyimak, dan 

berbicara tentunya tak lepas dari proses serta usaha 

yang teguh. Usaha yang dimaksud yakni menciptakan 

terobosan-terobosan baru dan menarik dalam kegiatan 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dengan 

pembelajaran yang dikemas sedemikian rupa 

diharapkan siswa akan semakin termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

Menulis merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa. Pembelajaran menulis menjadi sebuah 
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topik yang menarik untuk diperbincangkan. Hal ini 

disebabkan karena keterampilan menulis menjadi 

salah satu tolak ukur produktivitas siswa. Tulisan siswa 

merupakan cerminan keberhasilan pembelajaran 

menulis. Kualitas dan kuantitas tulisan siswa akan 

menunjukkan kualitas pembelajaran menulis di dalam 

kelas. Dalam hal ini,tulisan yang baik, tidak dihasilkan 

dari proses yang instan, namun dari serangkaian 

proses yang membutuhkan latihan dan kontinuitas. 

Dengan demikian, akan dilahirkan tulisan yang tidak 

hanya sekedar sekumpulan huruf-huruf, tetapi juga 

kumpulan makna yang ingin disampaikan kepada para 

pembaca. Tulisan yang mencerminkan pesan yang 

ingin disampaikan oleh penulis. Tulisan yang 

bermanfaat, karena tidak hanya terdiri dari deret-deret 

kata, namun juga mengandung nilai-nilai yang layak 

diperhatikan seperti nilai moral dan budi pekerti yang 

luhur. 

Akan tetapi, pembelajaran menulis nampaknya 

menjadi salah satu pembelajaran yang kurang diminati 

oleh siswa. Menulis menjadi satu hal yang sudah 

divonis oleh siswa sebagai pembelajaran yang sulit. 
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Sebagai salah satu bukti, ketika pembelajaran menulis 

berlangsung, siswa sangat sulit mencari tema, 

menentukan apa yang ingin ditulis, dan 

mengembangkan tulisannya. Lebih khusus pada siswa 

SMP/ MTs. Pelajaran siswa MTs. yang cenderung 

banyak pelajaran yang dipelajari cenderung memiliki 

waktu yang sangat singkat dengan pembelajaran 

menulis pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Hal 

inilah yang mendasari pemunculan teknik 

Permatahati. teknik ini diproyeksikan untuk 

pembelajaran menulis paragraf persuasi.    

Teknik Permata Hati merupakan akronim dari: 

PERhatikan-MAsukkan-TAhapan-HAsilkan-TulIskan. 

teknik Permata Hati diasumsikan akan dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis 

paragraf persuasi.  Inti dari strategi ini adalah adanya 

perangsang awal siswa dalam menulis paragraf 

persuasi. Rangsangan yang dimaksud berupa 

visualisasi apa yang ingin ditulis oleh siswa.  

Dasar pemikiran filosofis dari strategi ini adalah 

konsep pembelajaran kontekstual. Pembelajaran 

kontekstual yang bertujuan membantu siswa untuk 
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melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka 

pelajari dengan cara menghubungkannya dengan 

konteks kehidupan mereka sehari-hari yaitu konteks 

lingkungan pribadi, sosial, dan budaya. Konsep ini 

akan menuntun siswa dalam komponen utama 

pembelajaran kontekstual yaitu: melakukan hubungan 

yang bermakna, mengerjakan pekerjaan yang berarti, 

mengatur cara belajar sendiri, bekerja sama, berpikir 

kritis dan kreatif, memelihara pribadi siswa, mencapai 

standar yang tinggi dan dinilai dengan menggunakan 

penilaian yang sebenarnya. 

Strategi ini selain ditujukan untuk meningkatkan 

kemampuan menulis siswa, juga agar siswa merasa 

nyaman dan menyenangkan saat pembelajaran 

menulis berlangsung. Problema yang ada hendaknya 

menjadi suatu titik tolak kreativitas seorang pengajar. 

Inilah tugas seorang guru super yang sesungguhnya, 

bagaimana ia meracik masalah dalam kajian otak kiri 

dikemas dalam nuansa otak kanan. Bagaimana ia 

harus masuk wilayah yang secara substansi berbeda 

namun dalam waktu dan tempat yang beririsan (Anang, 

2010:68). 
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Pembelajaran kontekstual dikembangkan untuk 

meningkatkan kinerja kelas. Kelas yang „hidup‟ 

diharapkan mengahsilkan output yang bermutu tinggi 

(Nurhadi, 2009:9). Filosofi pembelajaran kontekstual 

berakar dari paham progresivisme John Dewey. Intinya 

siswa akan belajar dengan baik apabila apa yang 

mereka pelajari berhubungan dengan apa yang telah 

mereka ketahui, serta proses belajar akan produktif jika 

siswa terlibat aktif dalam proses belajar di sekolah. 

Pokok-pokok pandangan progresivisme antara lain: 

1) siswa belajar dengan baik apabila mereka secara 

aktif dapat mengonstruksi sendiri pemahaman 

mereka tentang apa yang diajarkan oleh guru, 

2) anak harus bebas agar bisa berkembang wajar, 

3) penumbuhan minat melalui pengalaman langsung 

untuk merangsang belajar, 

4) guru sebagai pembimbing dan peneliti, 

5) harus ada kerja sama antara sekolah dan 

masyarakat, 

6) sekolah progresif harus merupakan laboratorium 

untuk melakukan eksperimen. 
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Selain teori progresivisme John Dewey, teori 

kognitif melatarbelakangi pula filosofi pembelajaran 

kontekstual. Siswa akan belajar dengan baik apabila 

mereka terlibat secara aktif dengan segala kegiatan di 

kelas dan berkesempatan untuk menemukan sendiri. 

Siswa menunjukkan hasil belajar dalam bentuk apa 

yang mereka ketahui dan apa yang dapat mereka 

lakukan. Belajar dipandang sebagai usaha atau 

kegiatan intelektual untuk membangkitkan ide-ide yang 

masih laten, melalui kegiatan introspeksi (Nurhadi, 

2009:9) 

Pembelajaran dan pengajaran kontekstual 

melibatkan para siswa dalam aktivitas penting yang 

membantu mereka mengaitkan pelajaran akademis 

dengan konteks kehidupan nyata yang mereka hadapi. 

Dengan mengaitkan keduanya, para siswa melihat 

makna di dalam tugas sekolah. Ketika para siswa 

menyusun proyek atau mengemukakan masalah yang 

menarik, ketika mereka membuat pilihan dan 

menerima tanggung jawab, mencari informasi dan 

menarik kesimpulan, ketika mereka secara aktif 

memilih, menyusun, mengatur, menyentuh, 
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merencanakan, menyelidiki, mempertanyakan, dan 

membuat keputusan, mereka mengaitkan isi akademis 

dengan konteks dalam situasi kehidupan , dan dengan 

cara ini mereka menemukan makna (Johnson, 

2007:35). 

Pembelajaran dan pengajaran kontekstual adalah 

sebuah sistem yang menyeluruh. Pembelajaran dan 

pengajaran kontekstual terdiri dari bagian-bagian yang 

saling terhubung. Jika bagian-bagian ini terjalin satu 

sama lain, maka akan dihasilkan pengaruh yang 

melebihi hasil yang diberikan bagian-bagiannya secara 

terpisah (Johnson, 2009:65). Seperti halnya biola, 

klarinet, dan alat musik lain di dalam sebuah orkhestra 

yang menghasilkan bunyi yang berbeda-beda yang 

secara bersama-sama menghasilkan musik. Demikian 

pula bagian-bagian pembelajaran ini yang terpisah 

melibatkan proses-proses yang berbeda, yang ketika 

digunakan secara bersama-sama, membuat siswa 

mampu menyusun hubungan yang menghasilkan 

makna. Setiap bagian pembelajaran kontekstual yang 

berbeda-beda memberikan sumbangsih dalam 

menolong siswa memahami tugas sekolah. Secara 
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bersama-sama, mereka membentuk suatu sistem yang 

memungkinkan para siswa melihat makna di dalamnya, 

dan mengingat materi akademik.      

Dihubungkan dengan kompetensi yang dimaksud 

dalam makalah ini yakni menulis. Menulis merupakan 

aktivitas yang khas bagi kehidupan manusia. Dengan 

bekal kemampuan menulis, maka manusia akan 

memiliki kelebihan dalam hidupnya. Kemampuan 

menulis merupakan bentuk kreativitas yang unggul, 

yang membedakan manusia dengan makhluk lain. 

Apabila dilihat dari teori kebahasaan, menulis adalah 

salah satu dari empat aspek keterampilan berbahasa. 

Kemampuan menulis menjadi sangat penting, sebab 

menulis merupakan proses dari penuangan sutau 

gagasan maupun ide. Ketika ide mampu tertuang 

dalam barisan kata-kata, itu artinya kemampuan 

menulis mampu dipraktikkan. Mengingat pentingnya 

kemampuan menulis, materi ini diajarkan pada siswa 

sejak duduk di bangku Sekolah Dasar. Menulis 

memang keterampilan yang wajib dimiliki oleh siswa.  

Menulis juga disebut sebagai aktivitas 

melahirkan perasaan dalam suatu tulisan. Tentunya 
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aktivitas seperti ini membutuhkan proses berlatih yang 

terus-menerus dan berkesinambungan agar 

menghasilkan titik maksimal. Oleh karena itu, sekali 

berlatih menulis belum tentu seseorang langsung 

menjadi pandai menulis untuk seterusnya. Dalam dunia 

penulisan, perlu ditekankan pula unsur kreativitas. 

Kreativitas menjadi hal yang utama dalam suatu 

aktivitas menulis. Dengan mengenali unsur-unsur 

penulisan, kreativitas menulis dapat dilatihkan. Unsur-

unsur tersebut meliputi penokohan, lokasi/ tempat, 

lokasi waktu, tema utama, dan penceritaan atau plot. 

Selain itu, perlu diketahui pula dasar-dasar menulis 

seperti rajin membaca, rajin mengamati kehidupan, 

dan tentunya berlatih menulis (Atmowiloto, 2008:2).  

Ibrahim (2008:1) mengatakan bahwa menulis 

memberikan peluang adanya kebebasan dalam 

berkreasi. Ide atau ilham sebenarnya sering muncul 

dalam pikiran kita. Namun, tak jarang pula terjadi kita 

tidak terlampau tanggap untuk memunculkan ide itu. Di 

sisi lain, tidak semua ide dan ilham yang muncul bisa 

dituangkan begitu saja. Kadang beberapa ide tidak 

bisa tertuang, hanya menjadi catatan di buku harian. 
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Ini adalah langkah kecil menuju pengembangan 

kemampuan menulis.  

Proses penuangan ide menjadi hal yang penting 

dalam aktivitas kepenulisan. Kebebasan penuh pada 

alam pikiran untuk seoptimal mungkin dicoba untuk 

dilepaskan agar menjadi ide yang murni. Sebab, jika 

ide ini terpasung, dengan sendirinya akan ada stagnasi 

dalam berpikir yang akhirnya akan menghambat 

kreativitas.  

Ketika proses penuangan ide berlangsung, 

seakan-akan terjadi sebuah monolog dan dialog 

dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Hal ini 

kemudian diiringi dengan intensitas dan penuh 

penghayatan akan tema yang akan dijadikan intisari 

dari alur cerita. Sebab, tema muncul begitu saja ke 

permukaan sebelum terjadi proses.  

Menulis bisa terilhami dari hal apapun dan 

dengan cara apapun. Menulis dapat terilhami karena 

pengamatan mata batin terhadap sekeliling, dari 

membaca buku, hingga dari hasil saringan komunikasi 

antar manusia. Maka, seorang penulis selanjutnya 

harus mengkristalisasikan semua bahan-bahan yang 
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diperlukan untuk menulis menjadi bentuk tulisan yang 

lain seperti puisi, cerpen, ataupun novel.          

Sekali lagi, kemampuan menulis merupakan 

kemampuan yang wajib dimiliki oleh siswa. Karena 

akan berguna bagi penyelesiaan tugas-tugas tertentu 

sekaligus akan mampu membantu dalam kehidupan di 

masa mendatang kelak. Berdasarkan uraian di atas, 

dapat disimpulkan pentingya kemampuan menulis 

perlu diimbangi dengan terus-menerus berlatih. Tanpa 

berlatih, kemampuan menulis hanya akan menjadi 

angan-angan dalam sebuah teori saja. 

Menulis paragraf persuasi adalah menulis sebuah 

paragraf dengan tujuan untuk memengaruhi orang lain, 

agar orang lain melakukan apa yang penulis katakan. 

Misalnya paragraf persuasi tentang ajakan untuk 

menjaga kebersihan, untuk menjaga keamanan 

lingkungan, untuk menjaga ketertiban dalam 

berkendara, dan lain-lain. 
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3.2.2 Penerapan Teknik Pembelajaran Permata Hati 

dalam Pembelajaran 

Teknik ini dirancang untuk meningkatkan 

kompetensi siswa dalam materi Menulis Paragraf 

Persuasi dalam Teks Pidato, yaitu pada kompetensi 

dasar “menulis teks pidato/ceramah/ khotbah dengan 

sistematika dan bahasa yang efektif” (KD 12.2/IX/2). 

Penerapan teknik ini dapat diamati pada langkah-

langkah dalam diagram alur 3.3 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.3: Alur Proses Penerapan Teknik Permata Hati 

 

Mengamati 

Siswa mengamati 
contoh-contoh yang 
dibawakan oleh guru 
mengenai paragraf 

persuasi, siswa akan 
merumuskan sendiri 

definisi paragraf 
persuasi 

Masukkan 

Siswa memasukkan 
gambaran yang 
diperoleh yang  
menjadi bekal 

dalam penulisan 
paragraf persuasi 

Tahapan 

Siswa memasuki 
tahapan mendaftar 

kata-kata kunci yang 
akan digunakan 

dalam menyusun 
paragraf persuasi 

Hasilkan Tuliskan  

Siswa menghasilkan ide 
dasar sebagai bekal 

yang utuh dalam 
menulis paragraf 

persuasi 

Dengan segala persiapan di 
atas, siswa siap menyusun/ 

menuliskan  paragraf 
persuasi yang utuh dalam 

teks pidato  
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Dalam penerapan teknik ini siswa memperoleh 

nilai yang sangat baik, yaitu nilai setiap siswa di atas 

KKM, yaitu rata-rata 86%. Nilai tersebut diperoleh 

karena sebelum menulis teks pidato yang baik, siswa 

mengalami tahapan-tapahapan dalam menyusun 

kalimat persuasi yang baik. 

 

3.8 Teknik Pembelajaran Puas 

3.2.1 Kerangka Filosofis dan Karakteristik Teknik 

Pembelajaran Puas 

Pembelajaran bahasa Indonesia bagi siswa 

ditekankan pada penggunaan, baik lisan maupun 

tulisan. Ironisnya, sampai saat ini keterampilan 

berbahasa siswa masih sering dipertanyakan oleh 

berbagai kalangan karena dinilai masih belum berada 

dalam kategori baik. Padahal kemampuan berbicara 

bagi siswa sangat penting dalam proses pembelajaran, 

bukan saja pada pembelajaran-pembelajaran bidang 

lainnya, yang menuntut siswa mampu berbicara, mulai 

dari bertanya, menjawab, berdiskusi, dan lain-lain. 

Lebih dari itu, dalam skala yang lebih luas, yaitu dalam 

lingkungan sosial, kemampuan berbicara mutlak 
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diperlukan, baik sekadar untuk keperluan komunikasi 

sehari-hari, diskusi, rapat, sampai pada saatnya nanti 

ketika seorang harus dihadapkan pada lingkungan 

pekerjaan, mulai diwawancarai, presentasi, dan lain-

lain. 

Seringkali pembelajaran berbicara mendapat 

porsi yang tidak proporsional dan membosankan pada 

siswa. Hal ini bisa terjadi karena beberapa 

kemungkinan, di antaranya: (a) guru tidak mampu 

menyusun skenario pembelajaran dengan baik, (b) 

guru tidak mempunyai variasi strategi, dan (c) guru 

tidak mampu menjadi model bagi siswanya atau yang 

sederhana tidak mampu mengupayakan ketersediaan 

model atau contoh yang baik. Dengan demikian, 

tampak pembelajaran tidak berjalan secara dinamis 

dan kondusif. Meskipun pada akhirnya semua siswa 

tampil berbicara di depan kelas, tetapi kompetensi 

yang diharapkan dari proses pembelajaran tersebut 

dapat dinilai belum berhasil. 

Menyampaikan materi pembelajaran berbicara 

hendaknya diawali dengan mengamatan dalam rangka 

memahami suatu konsep. Siklus kegiatannya terdiri 



NURUL KUSNAH, S.Ag., M.Pd. 

76 

atas kegiatan mengamati, bertanya, menganalisis, dan 

merumuskan teori, baik secara individu maupun 

bersama-sama dengan teman lainnya (dalam 

kelompok). Jadi, dalam hal ini dituntut adanya 

penggunaan dan pengembangan keterampilan berpikir 

kritis (Depdiknas, 2004: 83). 

Artinya, guru harus mampu mendesain skenario 

pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung 

kepada siswa untuk bertindak dan menemukan konsep 

dari apa yang dilakukannya. 

Berdasarkan pada permasalahan di atas, saya 

menawarkan sebuah teknik pembelajaran yang 

menarik, yaitu dengan menerapkan teknik PUAS 

(Permainan Ungkap Aksi Spontan). Pembelajaran 

berbicara dengan menggunakan strategi PUAS 

didesain dengan memperhatikan berbagai teori yang 

menjadi landasan dalam pembelajaran ini, tentu 

dengan modifikasi untuk lebih dapat mengoptimalkan. 

Hal-hal yang menjadi acuan dalam teknik PUAS di 

antaranya adalah kejelasan skenario dalam wujud 

langkah-langkah, mudah diterapkan, menggali potensi 

individu maupun kelompok, mudah diamati, dievaluasi, 
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disertai motivasi dan permainan yang menyenangkan. 

Sesuai dengan namanya, strategi  ini akan 

mengkondisikan siswa dalam proses pembelajaran 

yang menyenangkan, tetapi mampu mengeksplorasi 

kemampuan siswa. Sebuah permainan yang bertujuan 

merangsang keberanian dan inisiatif siswa untuk 

berbicara. Permainan yang didesain secara 

berpasangan dan berkelompok secara spontan. 

Diharapkan dengan tersebut, motivasi, keberanian, 

dan keterampilan siswa dalam berbicara di depan 

kelas semakin meningkat. 

PUAS merupakan singkatan dari “Permainan 

Ungkap Aksi Spontan”. Secara rinci dapat dijelas 

sebagai berikut. 

1. P = Permainan 

 Kata permainan menjadi kunci pertama dalam 

strategi ini. Diharapkan dengan permainan ini proses 

pembelajaran menjadi lebih dinamis, memotivasi, dan 

membekas pada diri siswa. Permainan sebagai salah 

satu strategi pembelajaran bermanfaat dapat 

menanamkan materi atau keterampilan yang diajarkan 
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tanpa merasa terbebani. Akan tetapi, hal yang menjadi 

tujuan pembelajaran tetap tercapai. 

 Dalam PUAS, terdapat beberapa permainan. 

Pada tindakan pertama, dimulai dengan permainan 

berpasangan dan dalam keadaan mata terpejam. Guru 

memindahkan posisi siswa secara acak. Ketika mata 

dibuka, siswa saling menggali informasi dari 

pasangannya. Kemudian dilanjutkan dengan 

permainan kedua, yaitu secara berkelompok.  

2. U = Ungkap 

Yang dimaksud ungkap pada metode ini adalah 

mengungkapkan. Siswa mengungkapkan segala 

sesuatu tentang dirinya yang ditanyakan oleh 

pasangan, mengungkapkan kembali apa yang 

didengar atau sesuatu yang dialami kepada kelompok 

kecil sampai kepada kelompok besar, yaitu di depan 

seluruh siswa. 

3. A = Aksi 

Aksi menjadi salah satu karakter dari permainan 

ini. Dalam strategi ini siswa akan melakukan aksi-aksi 

spontan yang memancing keterampilan berbicaranya. 

4. S = Spontan 
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Permainan dan berbagai pelatihan keterampilan 

berbicara dalam strategi ini sebagian besar dilakukan 

secara spontan oleh siswa. Akan tetapi, spontanitas 

yang dimaksud tetap mengikuti alur yang telah 

didesain guru dalam skenario pembelajaran. 

Spontanitas-spontanitas tersebut diharapkan 

memberikan kejutan dinamis (karena didesain 

menyenangkan) dan membuat anak berlaku 

komunikatif dan lebih berani. 

 

3.2.2 Penerapan Teknik Pembelajaran Puas dalam 

Pembelajaran 

Teknik ini dibuat untuk meningkatkan kompetensi 

siswa dalam materi Menceritakan Berbagai 

Pengalaman yang Menarik, yaitu pada kompetensi 

dasar “menceritakan pengalaman yang paling 

mengesankan dengan menggunakan pilihan kata dan 

kalimat efektif” (KD 2.1/VII/1). Penerapan teknik ini 

dapat diamati pada langkah-langkah berikut. 

(1) Siswa menyimak kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran. 
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(2) Siswa menyimak rencana skenario pembelajaran 

(aturan main) yang dilakukan. 

(3) Siswa berdiri secara acak dengan jarak minimal 

satu meter. 

(4) Siswa diminta untuk memejamkan mata dan tidak 

boleh membuka sampai ada instruksi untuk 

membuka mata. 

(5) Guru memindahkan posisi siswa secara acak dan 

membuat mereka berpasangan (2 orang). 

(6) Siswa menyimak perintah guru, yaitu dalam 

hitungan ketiga, siswa harus membuka mata dan 

mencari informasi sebanyak-banyaknya dengan 

cara saling bertanya tentang apa saja dari 

pasangan yang ada di depannya. Guru akan 

menghentikan proses tersebut dengan spontan. 

(7) Siswa membuka mata dan saling menggali 

informasi dan berhenti saat guru memberi instruksi 

bahwa kegiatan telah usai. 

(8) Guru mendatangi pasangan siswa secara acak 

(beberapa pasang saja) untuk meminta siswa 

menyampaikan informasi yang telah didapatnya. 
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(9) Guru menghitung jumlah informasi terbanyak yang 

telah disampaikan siswa. 

(10) Guru menanyakan apakah ada siswa yang 

mendapat informasi yang lebih besar. Kalau ada, 

siswa tersebut diminta menyampaikan di depan 

semua siswa. 

(11) Guru memberi ucapan dan diiringi dengan tepuk 

tangan siswa. 

(12) Untuk melakukan permainan berikutnya, siswa 

kembali berdiri secara acak. 

(13) Guru menyiapkan gambar/ poster presenter 

televisi di sekeliling siswa. 

(14) Siswa mengamati gambar-gambar tersebut untuk 

dipilih salah satunya. 

(15) Dalam hitungan tiga, semua siswa berlari menuju 

gambar yang dipilih dengan ketentuan satu 

gambar dipilih maksimal 6 siswa. Siswa yang 

datangnya terlambat (siswa ketujuh dan 

seterusnya) harus segera mencari alternatif 

gambar pengganti untuk dipilih. 

(16) Siswa dalam kelompok menyampaikan secara  

spontan alasan pemilihan gambar. 
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(17) Siswa dalam kelompok membaca beberapa tips 

singkat untuk berani berbicara dengan baik di 

balik gambar. 

(18) Guru memberikan kesempatan bertanya jawab 

kepada siswa. 

(19) Siswa dalam kelompok secara bergantian 

menceritakan pengalaman masing-masing saat 

permainan berpasangan sampai dengan saat 

memilih gambar.  Urutan siswa dalam 

menyampikan cerita ditentukan oleh kelompok 

sendiri, misalnya dengan hompimpa. 

(20) Siswa dalam kelompok menunjuk salah satu 

siswa yang dianggap terbaik untuk bercerita 

mewakili kelompoknya. 

(21) Enam siswa dari kelompok berbeda bercerita 

secara bergantian. 

(22) Guru dan siswa melakukan refleksi tentang 

proses pembelajaran hari ini. Refleksi bertujuan 

memberikan penguatan kepada siswa tentang 

tata cara menceritakan pengalaman menarik 

sebagai bekal untuk kegiatan berikutnya. 
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(23) Siswa mendengarkan atau mencatat tugas yang 

diberikan guru, yaitu menyiapkan cerita menarik 

yang pernah dialami secara individu dan berlatih 

di rumah untuk menyampaikan di depan kelas 

pada pertemuan berikutnya. 

Seperti penerapan teknik-teknik sebelumnya, 

teknik ini juga dirasa berhasil untuk meningkatkan 

kompetensi siswa dalam bercerita di depan kelas. 

Keberhasilan tersebut ditandai dengan nilai setiap 

siswa di atas KKM, yaitu rata-rata 90%. Nilai tersebut 

diperoleh karena siswa melakukan proses 

pembelajaran dengan antusias, enerjik dalam 

melaksanakan tugas, serta aktif dalam berpendapat. 

Dengan bervariasinya penerapan teknik 

pembelajaran di tiap-tiap materi yang berbeda, 

membuat siswa tidak merasa jenuh dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Guru akan selalu dirindukan 

oleh siswanya karena siswa akan selalu penasaran 

kira-kira pada pertemuan tertentu guru menggunakan 

teknik pembelajaran apa. 
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