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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Bahan Ajar  

Menurut Subekti (2013: 12) bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar di kelas. Bahan ajar memiliki fungsi dan pengaruh besar dalam 

proses pembelajaran, baik bagi guru (pendidik) maupun bagi siswa. Bagi guru, 

bahan ajar berfungsi untuk menghemat waktu pendidik dalam proses 

pembelajaran, mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi fasilitator, 

untuk meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif, 

sebagai pedoman bagi penduduk dalam proses pembelajaran, dan sebagai bahan 

evaluasi terhadap hasil pembelajaran. Bagi siswa, bahan ajar memiliki fungsi di 

antaranya yaitu agar siswa dapat belajar secara mandiri, siswa dapat belajar sesuai 

waktu dan tempat yang diinginkan, agar siswa dapat belajar sesuai dengan 

kemampuan berfikir masing-masing, membantu potensi siswa untuk menjadi 

individu mandiri, dan sebagai pedoman bagi siswa dalam proses pembelajaran.   

Menurut Depdiknas (2004:27) bahan ajar adalah segala bentuk bahan 

berupa seperangkat materi yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk 

membantu guru/instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi/substansi 

pembelajaran (teaching material) yang disusun secara sistematis, menampilkan 
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sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan 

pembelajaran.  

Berdasarkan beberapa definisi yang sudah dijelaskan di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa bahan ajar merupakan salah satu perangkat yang penting di 

dalam sebuah proses pembelajaran di kelas.  Bahan ajar merupakan materi 

pembelajaran yang yang disusun secara sistematis untuk menunjang berjalannya 

proses pembelajaran yang ideal. Bahan ajar yang dikembangkan dalam penelitian 

ini adalah bahan ajar menulis dongeng untuk siswa Paket B setara SMP. Luaran 

atau hasil dari penelitian ini adalah  bahan ajar menulis dongeng untuk siswa 

Paket B setara SMP. 

 

a. Jenis-jenis Bahan Ajar   

Pannen dan Purwanto (2001:7) menyebutkan  jenis-jenis bahan ajar di 

antaranya: (1) bahan ajar cetak (printed) seperti modul, lembar kerja siswa (LKS), 

handout, buku ajar, foto/gambar, model/maket, leaflet, dan wallchart, (2) bahan 

ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio, 

(3) bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video compact disc (VCD), 

digital compact disc (DVD), dan film, (4) bahan ajar multimedia interaktif 

(interactive teaching material) seperti Computer Assisted Instruction (CAI), 

Compact Disc (CD) multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis 

jaringan. 

Hal tersebut hampir senada dengan pendapat yang dijelaskan dalam 

Depdiknas, 2004: 4) jenis bahan ajar yang digunakan antara lain (1) bahan cetak, 

yaitu buku, lemar kerja siswa (LKS), komik, koran, majalah, dan brosur, (2) audio 
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visual, yaitu video/film, VCD, dan LCD, dan (3) visual yaitu foto, gambar, 

model/maket. 

b. Bahan Ajar Cetak  

Menurut Depdiknas (2004:24) bahan ajar cetak disajikan salah satunya 

dalam bentuk buku. Buku disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana, 

menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Secara 

umum buku dibedakan menjadi empat jenis yaitu: 1) buku sumber, yaitu buku 

yang dapat dijadikan rujukan, referensi, atau sumber untuk kajian ilmu tertentu; 2) 

buku bacaan, yaitu buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan, misalnya 

dongeng, novel, dan lain sebagainya; 3) buku pegangan, yaitu buku yang biasa 

dijadikan pegangan guru dalam melaksanakan pembelajaran; 4) buku bahan ajar, 

yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau 

materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. 

Lebih lanjut, disebutkan oleh Depdiknas (2004:31) bahwa ada empat 

aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah buku, yaitu: 1) aspek isi 

(materi), 2) aspek penyajian materi, 3) aspek bahasa dan keterbacaan, dan 4) 

aspek grafika. 

 

1. Aspek Isi (Materi)  

Dari aspek isi atau materi artinya buku atau bahan pembelajaran yang 

disusun harus spesifik, jelas, akurat, dan mutakhir dari segi penerbitan. Informasi 

yang disajikan tidak mengandung makna bias. Perincian materi harus 

mempertimbangkan keseimbangan dalam penyebaran materi, baik yang 
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berkenaan dengan pengembangan makna dan pemahaman, pemecahan masalah, 

pengembangan proses, latihan dan praktik, dan tes keterampilan maupun 

pemahaman.  

 

2. Aspek Penyajian Materi  

Dalam aspek penyajian materi hal yang  harus diperhatikan dalam 

penyusunan buku adalah berkenaan dengan penyajian tujuan pembelajaran, 

keteraturan urutan dalam penguraian, kemenarikan minat dan perhatian siswa, 

kemudahan dipahami, keaktifan siswa, hubungan bahan, maupun latihan dan soal.  

 

3. Aspek Bahasa dan Keterbacaan  

Dari aspek bahasa meliputi sarana penyampaian dan penyajian bahan 

seperti kosakata, kalimat, paragraf, dan wacana harus jelas. Aspek keterbacaan 

berkaitan dengan tingkat kemudahan bahasa (kosakata, kalimat, paragraf, dan 

wacana) bagi kelompok atau tingkatan siswa.   

 

4.  Aspek Grafika  

Aspek grafika berkaitan dengan fisik buku, seperti ukuran buku, kertas, 

cetakan, ukuran huruf, warna, ilustrasi, dan lain-lain.  

 

c. Prinsip-Prinsip Pengembangkan Bahan Ajar 

Penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran harus memerhatikan 

beberapa prinsip, meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan 

(Depdiknas, 2004:47 ). 
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(1) Prinsip Relevansi 

Materi pembelajaran hendaknya relevan atau terdapat kaitan antara materi 

dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalnya dalam 

menyajikan konsep, definisi, prinsip, prosedur, contoh, dan pelatihan harus 

berkaitan dengan kebutuhan materi pokok yang terkandung dalam standar 

kompetensi dan kompetensi dasar sehingga siswa dapat dengan mudah 

mengidentifikasi dan mengenali gagasan, menjelaskan ciri suatu konsep, dan 

memahami prosedur dalam mencapai suatu sasaran tertentu. 

 

2) Prinsip Konsistensi 

Sebuah bahan ajar harus mampu menjadi solusi dalam pencapaian 

kompetensi. Dalam penyusunan bahan ajar yang harus diperhatikan adalah 

indikator yang harus dicapai dalam kompetensi dasar. Apabila terdapat dua 

indikator maka bahan yang digunakan harus meliputi dua indikator tersebut. 

 

3) Prinsip Kecukupan 

 Prinsip kecukupan artinya, materi yang diajarkan hendaknya cukup 

memadai dalam membantu siswa menguasasi kompetensi yang diajarkan. Materi 

tidak boleh terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Apabila materi yang diberikan 

terlalu sedikit, maka siswa akan kurang dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 

Apabila materi yang diberikan terlalu banyak, maka siswa akan merasa bosan dan 

pembelajaran membutuhkan waktu yang banyak. Padahal yang dibutuhkan dalam 
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pembelajaran adalah materi yang sesuai dengan kompetensi dasar baik dalam segi 

isi maupun banyaknya materi. 

 

2. Menulis  

Menulis merupakan aktivitas mengungkapkan gagasan melalui media 

bahasa. Batasan menulis sangat sederhana, hanya sekedar mengungkapkan ide, 

gagasan, atau pendapat dalam bahasa tulis, lepas dari mudah tidaknya tulisan 

tersebut dipahami oleh pembaca (Nurgiyantoro, 2005: 273). Pendapat senada 

diungkapkan oleh Semi (2005: 47) yang menyatakan bahwa menulis sebagai 

tindakan pemindahan pikiran atau perasaan dalam bahasa tulis dengan 

menggunakan lambang-lambang atau grafem.  

Tarigan (2003: 21) menyatakan bahwa menulis adalah menurunkan atau 

melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang 

dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang 

grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambar grafik yang sama. 

Lambang-lambang grafik yang dimaksud oleh Tarigan itu  adalah tulisan atau 

tulisan yang disertai gambar-gambar dan simbol-simbol.  

Akhadiah (2013:12) mengungkapkan bahwa kemampuan menulis 

merupakan kemampuan yang kompleks, yang menuntut sejumlah pengetahuan 

dan keterampilan. Untuk menulis sebuah karangan yang sederhana pun, secara 

teknis kita dituntut memenuhi persyaratan dasar seperti kalau kita menulis 

karangan yang rumit. Kita harus memilih topik, membatasinya, mengembangkan 

gagasan, menyajikannya dalam kalimat dan paragraf yang tersusun secara logis, 

dan sebagainya.   
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa menulis 

merupakan aktivitas menggagas ide sebagai bahan tulisan, aktivitas yang 

memerlukan media berupa bahasa atau lambang-lambang tulis, serta aktivitas 

yang memiliki tujuan sehingga informasi yang disampaikan melalui media tulis 

terrsebut dapat sampai ke pembaca dan informasi yang ada di dalamnya dapat 

dipahami.  

3. Dongeng  

Sarumpaet (2009:3) menyatakan bahwa sastra anak merupakan karya yang 

khas mendeskripsikan dunia anak. Lukens (dalam Kurniawan, 2009: 23) 

mendefinisikan bahwa sastra anak adalah sebuah karya yang menawarkan dua hal 

utama yaitu kesenangan dan pemahaman. Sastra hadir kepada pembaca dengan 

memberikan hiburan yang menyenangkan karena menampilkan cerita yang 

menarik. Selain itu, sastra juga mengajak penikmatnya untuk memanjakan fantasi, 

membawa penikmatnya pergi ke alur kehidupan yang penuh daya kejutan 

(suspense), daya yang menarik pembaca untuk merasa ingin tahu dan terikat 

karenanya. Semua hal tersebut dikemas secara menarik melalui alur penceritaan, 

sehingga pembaca mendapatkan kesenangan dan hiburan  

Hal senada diungkapkan oleh Nurgiyantoro (2007) yang menyebutkan ada 

dua kategori teks kesastraan dan juga dua disiplin keilmuan yang tidak selalu 

sama, yaitu sastra dewasa (adult literature) dan sastra anak (children literature). 

Lebih lanjut Nurgiyantoro menyebutkan jika selama ini sastra anak terkesan 

diabaikan. Namun kini sastra anak dipandang memiliki kontribusi perkembangan 

kepribadian dan atau pembentuk karakter anak. Sastra anak diyakini mampu 
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sebagai salah satu faktor yang dapat dimanfaatkan “untuk mendidik” anak lewat 

bacaan. 

Sebagaimana halnya dalam sastra dewasa, sastra anak juga mengenal apa 

yang disebut jenis atau genre. Salah satu genre dalam sastra anak adalah dongeng. 

Wintarto (2012:8-9) mengungkapkan bahwa dongeng berawal dari tradisi lisan 

yang diturunkan dari generasi ke generasi sejak awal peradaban manusia. Di 

Indonesia tradisi menuliskan tradisi dongeng dimulai pada awal abad ke-19. 

Sudjiman (1984:20) menyebutkan bahwa dongeng adalah cerita tentang makhluk 

khayali. Makhluk khayali yang menjadi tokoh dalam dongeng ditampilkan 

sebagai figur yang memiliki kebijaksanaan atau kekuatan untuk mengatur masalah 

manusia dengan segala macam cara.   

Namun, dijelaskan lebih lanjut oleh Wintarto (2012) bahwa dalam 

perkembangannya sekat-sekat antargenre dalam sastra anak seperti dongeng 

dengan cerita anak biasa menjadi lebih kabur. Hal tersebut dapat diidentifikasi 

dari pengertian dongeng yang terus berkembang menurut beberapa ahli seperti 

diungkapkan oleh Hendri (2013: 14-15) bahwa dongeng merupakan suatu hal 

yang berkaitan dengan dunia khayalan. Menurut Hana (2011:14) dongeng 

merupakan hasil karya sastra berdasarkan rekayasa imajinasi seorang penulis. 

Sedangkan cerita merupakan rangkaian peristiwa yang dikisahkan kembali baik 

dari kejadian nyata maupun tidak nyata. Jadi, artinya dongeng sudah pasti cerita, 

tetapi cerita belum tentu dongeng.  

Menurut Kurniawan (2013:71) dongeng adalah dunia dalam kata. 

Kehidupan yang dituliskan dengan kata-kata. Dunia yang berisi cerita 
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menakjubkan mengenai dunia binatang, kerajaan, benda-benda, bahkan roh-roh, 

dan raksasa. Bagi orang dewasa, dongeng tak lebih dari sekadar khayalan, hanya 

hiburan yang menyenangkan. Namun, bagi anak-anak, dongeng adalah dunia 

tempat mereka hidup. Dalam pandangan Nurgiyantoro (2013: 201-207), dongeng 

dibagi menjadi dua tipe yaitu dongeng klasik dan dongeng modern. Dongeng 

klasik pada umumnya merupakan dongeng-dongeng anonim yang pada awalnya 

hanya diceritakan oleh para orang tua secara lisan saja. Sementara, dongeng 

modern merupakan cerita fantasi modern yang juga dapat dikategorikan sebagai 

dongeng fantasi. Cerita dalam dongeng modern berupa penanaman ajaran moral 

tertentu yang juga tampil sebagai karya sastra yang memiliki nilai keindahan. Dari 

penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dongeng merupakan kisah atau 

cerita imajinatif yang menyenangkan dan bermanfaat bagi anak. Selain berisi 

imajinasi, dongeng juga mengandung ilmu pengetahuan dan ajaran nilai-nilai 

moral. 

Endraswara (2002:119) mengatakan bahwa ciri-ciri sastra anak termasuk 

di dalamnya adalah dongeng ada tiga hal, yaitu: (1) berisi sejumlah pantangan, 

berarti hanya hal-hal tertentu saja yang boleh diberikan; (2) penyajian secara 

langsung, kisah yang ditampilkan memberikan uraian secara langsung, tidak 

berkepanjangan; (3) memiliki fungsi terapan, yaitu memberikan pesan dan ajaran 

kepada anak-anak.  Ciri pokok lain sastra anak yang sulit dihindarkan adalah sifat 

fantasi. Unsur fantasi ini ada karena para penulis sastra anak, termasuk di 

dalamnya dongeng anak, tak ingin nilai-nilai didik pada anak diungkapkan secara 

eksplisit. Hal ini juga dilandasi oleh perkembangan kejiwaan anak yang sarat 
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dengan dunia fantasi. Semakin jauh dan tinggi daya fantasi dalam sastra anak, 

akan semakin digemari oleh anak-anak.  

 

4. Pendekatan Proses dalam Pengajaran Menulis  

Hakikatnya, pendekatan proses merupakan pendekatan yang melibatkan 

siswa dalam proses menulis tidak terbatas pada hasil, tetapi pada pemahaman 

siswa dalam proses menulis. Peran guru dalam pembelajaran menulis dengan 

pendekatan proses tidak hanya memberikan tugas menulis dan menilai hasil 

tulisan siswa, tetapi juga membimbing siswa dalam proses menulis. Pendekatan 

proses adalah suatu pendekatan pengajaran yang memberi kesempatan kepada 

siswa untuk ikut menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep 

sebagai suatu keterampilan menulis (Sagala, 2009: 74). 

Lebih lanjut, Sagala (2009) menerangkan bahwa pendekatan proses 

setidaknya memiliki dua keunggulan. Keunggulan pendekatan proses antara lain: 

(1) memberi bekal cara memperoleh pengetahuan, hal yang sangat penting untuk 

pengembangan pengetahuan masa depan, dan (2) pendahuluan bersifat kreatif dan 

menuntut siswa aktif sehingga dapat meningkatkan keterampilan berpikir dan cara 

memperoleh pengetahuan.  

Pendekatan proses juga menggambarkan bahwa kegiatan belajar yang 

berlangsung di sekolah bersifat formal. Prosesnya disengaja dan direncanakan 

agar siswa mencapai tujuan belajar dan memiliki kompetensi sesuai kurikulum 

yang berlaku. Dengan demikian, seluruh kegiatan pembelajaran terarah pada 

proses untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 
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Menurut (Syamsi, 2002: 11), dalam pembelajaran menulis, pendekatan 

proses merupakan sebuah pembelajaran dengan lima tahap rangkaian. Kelima 

tahap itu adalah pramenulis, menulis draf, merevisi, menyunting, dan 

mempublikasi. 

 

a) Tahap Pramenulis 

Tahap pramenulis atau persiapan merupakan langkah awal dalam menulis 

yang mencakup kegiatan: 1) menulis topik berdasarkan pengalaman sendiri, 2) 

melakukan kegiatan-kegiatan latihan sebelum menulis, 3) mengidentifikasi 

pembaca, 4) mengidentifikasi tujuan kegiatan menulis, dan 5) memilih bentuk 

tulisan yang tepat berdasarkan pembaca dan tujuan yang telah mereka tentukan. 

Pada tahap pramenulis ini siswa dipersilakan untuk menentukan topik 

karangan sendiri. Namun, jika siswa mengalami kesulitan dalam mencari topik, 

guru dapat membantu, misalnya dengan menawarkan beberapa topik pada siswa 

yang kesulitan tersebut untuk memilih salah satu yang paling menarik dan 

tentunya dikuasai oleh siswa tersebut. Selain pemilihan topik, ketika menyiapkan 

diri untuk menulis, siswa juga perlu berpikir tentang tujuan penulisan: menghibur, 

menginformasikan sesuatu, atau mempersuasikan. Selain itu juga, mereka perlu 

mempertimbangkan siapa yang akan menjadi pembaca tulisan yang akan 

disusunnya. Setelah itu, siswa juga harus menentukan bentuk tulisan yang akan 

dibuat. Dalam menulis, siswa hendaknya ditentukan satu bentuk tulisan saja.  

Dalam tahap pramenulis ini, siswa melakukan kegiatan latihan yang 

berulang untuk mengumpulkan dan mengorganisasikan data. Berkaitan dengan 

hal ini, Tompkins dan Hoskisson (dalam Syamsi, 2002: 18) menyebutkan 
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beberapa kegiatan: 1) menggambar; 2) mengelompokkan, melalui kegiatan ini 

siswa berlatih untuk mengorganisasi ide; 3) berdiskusi dengan teman sekelasnya 

untuk berbagi ide dan bertanya tentang topik menulis; 4) membaca, melalui 

membaca siswa dapat memperoleh ide untuk menulis dan mengetahui struktur 

bentuk tulisan; dan 5) bermain peran. Keseluruhan tahap di atas merupakan tahap 

yang sangat penting dalam kegiatan menulis, karena ini akan menentukan isi 

tulisan atau karangan yang akan dibuat. 

 

b) Tahap Penulisan Draf 

Pada tahap menulis dalam pendekatan proses ini, para siswa mula-mula 

mengembangkan ide atau perasaannya ke dalam bentuk kata-kata, kalimat-

kalimathingga menjadi sebuah wacana sementara atau draf. Adapun dalam tahap 

ini, fokus perhatian siswa hanya terarah pada penuangan ide secara tertulis. Oleh 

karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan aspek mekanis bahasa, seperti penulisan 

huruf, tanda baca, maupun aspek mekanis lainnya kurang diperhatikan. 

 

c) Tahap Merevisi 

Pada tahap merevisi ini, siswa memperbaiki tulisan yang dibuatnya. 

Kegiatan siswa lebih fokus pada menambah, mengurangi, dan menyusun kembali 

karangannya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pembaca. Ada tiga hal yang 

perlu dilakukan siswa pada tahap ini, yaitu: (1) membaca ulang seluruh draf, (2) 

sharing atau berbagi pengalaman tentang draf kasar karangan dengan teman 

dalam kelompok, dan (3) mengubah atau merevisi tulisan dengan memperhatikan 

reaksi, komentar atau masukan dari teman atau guru. 
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Menurut Syamsi (2002: 27), dalam kegiatan merevisi ini diperlukan waktu 

bagi siswa untuk beristirahat dan menjauhkan diri dari karangan mereka setelah 

menyelesaikan draf kasar. Setelah itu, siswa dapat membaca kembali draf kasar 

mereka dengan pikiran yang segar. Ketika siswa membaca inilah, mereka 

membuat perubahan-menambah, mengurangi, menghilangkan atau memindahkan 

bagian-bagian tertentu dalam draf karangan. Selain itu, mereka juga menandai 

bagian-bagian yang akan diubah itu dengan memberinya tanda-tanda tertentu atau 

simbol, atau dengan menggarisbawahi. Ketika berkelompok, siswa mengadakan 

tukar pikiran dengan teman sekelompok atau sekelas. Kelompok-kelompok 

menulis ini sangat penting karena dengan adaya kelompok ini, guru dan siswa 

dapat berbicara, atau memberi komentar tentang cara-cara untuk merevisi 

(Calkins dalam Syamsi, 2002: 28). Kegiatan pengelompokan ini dapat dilakukan 

secara spontan atau kelompok yang sudah ada sebelumnya. Pada akhirnya, siswa 

akan membuat perubahan yang substantif pada draf pertama dan draf berikutnya, 

sehingga menghasilkan draf akhir. 

 

d) Tahap Penyuntingan 

Adanya tahap penyuntingan menunjukkan bahwa siswa sudah hampir 

menghasilkan sebuah bentuk tulisan final. Pada tahap ini siswa memperbaiki juga 

kesalahan mekanik karangan mereka dengan memperbaiki ejaan atau kesalahan 

mekanik yang lain. Tujuan penyuntingan ini adalah untuk membuat karangan 

lebih mudah dibaca orang lain. Dalam kegiatan menyunting ini siswa melakukan 

kegiatan membaca cepat karangan untuk menentukan dan menandai kemungkinan 
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bagian-bagian tulisan yang salah. Membaca dapat dilakukan untuk menentukan 

dan menandai kesalahan yang mungkin ada dengan pensil atau bolpoin. Setelah 

membaca cepat dilakukan dan menemukan kesalahan-kesalahan, siswa secara 

individu memperbaiki kesalahan tersebut. Perbaikan dapat dilakukan dengan 

bantuan orang lain atau dengan kamus. 

Kegiatan penyuntingan ini sekurang-kurangnya terdiri atas dua tahap yang 

harus dilakukan, yaitu penyuntingan tulisan untuk kejelasan penyajian dan 

penyuntingan bahasa dalam tulisan agar sesuai dengan sasaran pembaca. 

Penyuntingan tulisan untuk kejelasan penyajian berkaitan dengan masalah 

komunikasi. Tulisan diolah agar isinya dapat dengan jelas diterima oleh pembaca. 

Pada tahap ini, seringkali penyunting harus mengorganisasikan tulisannya 

kembali karena penyajiannya dianggap kurang efektif. Ada kalanya penyunting 

terpaksa membuang beberapa paragraf atau sebaliknya, menambahkan beberapa 

kalimat, bahkan beberapa paragraf untuk memperlancar hubungan gagasan. Pada 

saat melakukan penyuntingan pada tahap ini, penyunting harus pandai 

menjelaskan perubahan yang disarankannya kepada penulis karena hal ini sangat 

peka. Hal-hal yang berkaitan dengan penyuntingan tahap ini adalah kerangka 

tulisan, pengembangan tulisan, penyusunan paragraf dan kalimat. 

Kerangka tulisan merupakan ringkasan sebuah tulisan. Melalui kerangka 

tulisan, penyunting dapat melihat gagasan, tujuan, wujud, dan sudut pandang 

penulis. Dalam bentuknya yang ringkas itulah, tulisan dapat diteliti, dianalisis, dan 

dipertimbangkan secara menyeluruh (Keraf, 2007: 151). Penyunting dapat 

memperoleh keutuhan sebuah tulisan dengan cara mengkaji organisasi, isi serta 
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mekanik tulisan. Selain itu, keutuhan tulisan dapat dilihat dalam bagian simpulan. 

Dengan demikian, penyunting akan memperoleh gambaran awal mengenai sebuah 

tulisan dan tujuannya. Gambaran itu diperkuat dengan membaca secara 

keseluruhan isi tulisan. 

Sementara itu, penyuntingan bahasa dalam tulisan berkaitan dengan 

masalah yang lebih terperinci yakni masalah kaidah bahasa, yang mencakup 

perbaikan dalam kalimat, pilihan kata (diksi), tanda baca, dan ejaan. Pada tahap 

penyuntingan ini, siswa menempatkan tulisan ke dalam bentuk akhirnya. Tahap 

ini lebih terfokus pada isi tulisan. Ada dua kegiatan utama pada tahap 

penyuntingan, yaitu mengoreksi bacaan untuk menemukan kesalahan 

(proofreading) dan memperbaiki kesalahan. Pada kegiatan proofreading, siswa 

mengoreksi tulisan mereka untuk menemukan dan menandai kesalahan yang 

mungkin dibuat. Proofreading adalah sebuah jenis membaca yang unik, para 

siswa membaca dengan lambat, kata demi kata, untuk mencari kesalahan bukan 

untuk membaca pemahaman. Kegiatan yang dilakukan siswa pada proofreading 

yaitu memperbaiki aspek karangan, misalnya tanda baca, ejaan, penggunaan huruf 

kapital dan sebagainya. Setelah para siswa mengoreksi tulisan mereka dan 

menemukan sebanyak mungkin kesalahan, mereka memperbaiki kesalahan 

tersebut secara individu atau dengan bantuan orang lain. 

 

e) Tahap Publikasi 

Publikasi merupakan tahap akhir menulis, siswa mempublikasikan tulisan 

mereka dalam bentuk yang sesuai atau berbagi tulisan dengan pembaca yang telah 
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ditentukan. Cara yang digunakan dapat dengan memajang tulisan pada majalah 

dinding, atau dapat juga meminta siswa membacakan hasil karangan di depan 

kelas sementara siswa lain dan guru memberikan applaus dengan bertepuk tangan 

setelah pembacaan selesai sebagai bentuk penghargaan. Pembacaan hasil karya 

siswa itu dapat meliputi sebagian atau seluruh siswa. Dengan adanya publikasi 

menjadikan siswa termotivasi untuk membuat tulisan dengan baik, sebab selain 

akan ditampilkan, siswa juga merasa hasil karyanya dihargai oleh orang lain. 

  

5. Pendekatan Proses dalam Pengajaran Menulis dan Tahapan 

Pembelajaran Bahasa 

Teori-teori pembelajar bahasa pada dasarnya dapat dimanfaatkan sebagai 

pijakan pelaksanaan pembelajaran bahasa. Teori-teori tersebut sangat beragam, 

salah satunya yaitu teori behavioristik dengan salah satu tokohnya yang dikenal 

yaitu B.F Skinner. Melalui pembelajaran bahasa di sekolah, akan muncul siswa 

terampil berbahasa, yaitu terampil menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 

Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia yang mencakup keempat aspek 

utama keterampilan berbahasa perlu didasari oleh teori-teori pemerolehan atau 

belajar bahasa tersebut agar tepat sasaran dan dapat sesuai dengan tahap 

perkembangannya. 

Teori behavioristik antara lain dikembangkan oleh Skinner (dalam 

Budiyono, 2012: 6) yang menyebutkan bahwa tingkah laku berbahasa seseorang 

jika dipandang dengan teori belajar behavioris, yaitu menggunakan model 

stimulus-respon (S-R), bahwa munculnya respon akibat dari adanya stimulus. 
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Lebih lanjut, teori behaviorisme dijelaskan oleh Skinner (dalam Budiningsih, 

2005: 21) yang menyebutkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku 

sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, 

belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal 

kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil 

interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika 

ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya, dalam hal ini menulis. 

Perubahan perilaku tersebut tercermin dari kemampuan menulis yang berubah 

menjadi semakin terampil.   

Dijelaskan pula oleh Skinner (dalam Budiyono, 2012:22) bahwa perilaku 

berbahasa hanya bisa dipelajari melalui pengamatan dunia sekitar pemakai 

bahasa, yaitu dengan pengamatan faktor-faktor eksternal. Ada beberapa faktor 

eksternal yang penting dalam proses pembelajaran bahasa, yaitu (1) frekuensi, (2) 

peniruan, dan (3) penguatan.  

Dalam tahapan pembelajaran bahasa, faktor pertama yaitu frekuensi dapat 

diartikan “kuantitas pengulangan” dalam berlatih berbahasa. Semakin sering 

berlatih berbahasa, siswa dimungkinkan akan semakin terampil berbahasa. 

Pembelajaran keterampilan berbahasa yang intensitas praktikumnya minimal atau 

bahkan tidak ada, dapat dipastikan menghasilkan siswa yang tidak terampil 

berbahasa. Oleh karena itu, agar pembelajaran keterampilan berbahasa berhasil 

dengan baik, guru harus memberikan porsi yang cukup bagi siswa untuk berlatih 

berbahasa secara terarah.  
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Hal itu senada dengan konsep pembelajaran menulis berbasis proses yang 

diterapkan dalam pembelajaran bahasa, dalam hal ini lebih ditekankan pada 

keterampilan menulis dongeng. Dalam pembelajaran menulis di sekolah 

pendekatan proses menuntut guru sekaligus siswa untuk secara massif dan 

berulang dalam berproses menulis. Hal tersebut terlihat pada tahap tiga dan empat 

dalam pembelajaran, yaitu tahap revisi dan tahap menyunting.  

Setelah siswa selesai menulis draf, yaitu proses menuangkan ide-ide ke 

dalam rangkaian kalimat, siswa harus membaca ulang hasil tulisannya pada tahap 

revisi. Sebab, dalam tahap inilah siswa memiliki kesempatan untuk memperbaiki 

struktur sintak maupun logika cerita yang disusunnya. Artinya, siswa secara 

berulang melakukan proses pembelajaran menulis. Bahkan, bisa terjadi setelah 

tahap menyunting terlewati penulis merasa perlu merevisi lagi tulisannya. Hal 

tersebut bukan mustahil terjadi mengingat banyak penulis professional yang juga 

melakukan hal serupa.  

Faktor selanjutnya menurut Skinner adalah faktor menirukan. Hal ini dapat 

dikatakan merupakan salah satu penentu keberhasilan pembelajaran keterampilan 

berbahasa. Dalam pembelajaran itu, faktor menirukan dapat diartikan sebagai 

meniru orang berbahasa tetapi hal yang ditiru tersebut kemudian diadaptasikan 

pada diri siswa. Dalam hal ini, siswa diharapkan dapat mengadaptasikan 

mengenai pola-pola kalimat, kata-kata, dan sebagainya yang digunakan oleh guru 

atau contoh-contoh yang ditunjukkan guru.  

Hal tersebut senada pula dengan konsep pembelajaran menulis berbasis 

proses. Dalam tahap pertama yaitu tahap pramenulis, siswa akan dibimbing untuk 
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menemukan konsep tentang dongeng yaitu tentang bagaimana format penulisan 

dongeng, struktur kalimat dalam dongeng, dialog-dialog di dalamnya, bahkan 

menemukan ide untuk ditulis. Dalam proses menemukan konsep itu siswa akan 

membaca, mengalami, atau mendengar tentang dongeng dan membaca dongeng 

itu sendiri. Dalam tahap inilah siswa akan banyak melakukan proses meniru untuk 

kemudian diadaptasi ke dalam ide-ide dan kalimat-kalimat siswa sendiri pada 

tahap penulisan draf dan menyunting.  

Faktor  selanjutnya menurut Skinner adalah faktor penguatan. Faktor ini  

merupakan salah satu penentu keberhasilan pembelajaran keterampilan berbahasa. 

Penguatan ada yang bersifat positif dan negatif. Dalam pembelajaran keterampilan 

berbahasa, faktor penguatan dapat diartikan sebagai pemberian persetujuan atau 

penolakan terhadap bahasa siswa. Siswa yang memproduksi bahasa dengan baik, 

kemudian disambut dengan persetujuan (penguatan posistif) oleh guru dan 

lingkungannya. Penguatan positif ini juga bisa dilakukan dengan tindakan seperti 

publikasi, baik di media masa, media informasi sekolah maupun kelas seperti 

mading, majalah sekolah, dan lain-lain. Hal tersebut dapat memberi dorongan 

pada siswa untuk selalu berbahasa dengan baik dan akhirnya dapat menjadikan 

suatu kebiasaan bagi siswa untuk berbahasa dengan baik. 

Sebaliknya, siswa yang memproduksi bahasa dengan buruk disambut 

dengan penolakan (penguatan negatif) memungkinkan siswa akan terdorong 

menghasilkan bahasa yang lebih baik. Penolakan dalam konteks ini bukan 

merupakan kegiatan penolakan secara frontal dan kasar, tetapi lebih pada 

ketidaksetujuan yang ditunjukkan dengan menegur, mengomentari, memberikan 
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saran, mengoreksi, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam pembelajaran 

keterampilan berbahasa, penguatan penting untuk dilakukan. Maksudnya, siswa 

yang dianggap berhasil perlu dibesarkan hatinya, yang dianggap belum 

menghasilkan jangan dijatuhkan mentalnya, tetap diberi saran agar lebih baik 

dalam belajar berbahasa. 

Hal tersebut senada juga dengan dengan konsep pembelajaran menulis 

berbasis proses. Dalam tahap ke tiga, yaitu tahap revisi. Dalam tahap ini siswa 

akan bertukar hasil dari proses menulis draf yang telah dilakukannya, atau secara 

sederhana siswa bertukar hasil tulisan dengan teman lainnya. Guru juga dapat ikut 

serta dalam tahap ini mengoreksi hasil tulisan siswanya. Dalam tahap revisi 

tersebut, hasil tulisan seorang siswa akan mendapatkan penguatan dari teman 

maupun gurunya. Apabila hasil menulis siswa baik, maka dia akan mendapatkan 

pujian (penguatan positif) yang disampaikan secara langsung (lisan) maupun 

secara tak langsung (tulisan) dari teman maupun gurunya. Sebaliknya, jika hasil 

tulisannya terdapat kesalahan, struktur bahasanya kurang baik, atau banyak 

kekeliruan teknik penulisan maka ia akan mendapatkan komentar, teguran, 

maupun koreksi (penguatan negatif) dari teman maupun gurunya.   

 

6. Gaya Belajar  

a. Pengertian  

Gaya belajar tiap-tiap individu bisa berbeda satu sama lain. Gaya belajar 

tersebut dapat memengaruhi proses pembelajaran dan penerimaan informasi di 

dalamnya. Gaya belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara yang 
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digunakan oleh siswa dalam proses menyerap informasi atau materi pelajaran. 

Pengetahuan tentang gaya belajar siswa penting untuk diketahui, baik oleh guru, 

para orang tua, maupun oleh siswa sendiri. Sebab, dengan pengetahuan tentang 

gaya belajar tersebut siswa dapat memaksimalkan proses pembelajaran agar hasil 

pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 

Menurut Kolb (dalam Ghufron, M. N dan Rini Risnawati, 2012: 10) gaya 

belajar merupakan metode yang dimiliki oleh individu untuk memperoleh 

informasi yang prinsipnya merupakan bagian integral dalam siklus belajar aktif. 

Menurut Sarasin (dalam Irham dan Novan Ardy Wiyani, 2013: 98) gaya belajar 

adalah pola pikir yang spesifik pada individu dalam proses menerima informasi 

baru dan mengembangkan keterampilan baru. 

De Porter dan Mike Hernacki (2014: 112) mendefinisikan gaya belajar 

sebagai  kombinasi proses menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Lebih 

lanjut, De Porter dan Mike Hernacki (2014) menjelaskan bahwa gaya belajar 

merupakan  cara belajar yang dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya faktor-

faktor fisik, emosional, sosiologis, dan lingkungan. Seseorang lebih mudah belajar 

dan berkomunikasi dengan gaya sendiri, karena gaya belajar adalah kunci untuk 

mengembangkan kinerja, baik dalam pekerjaan, belajar di kelas, maupun dalam 

situasi-situasi antar pribadi.  

 

b. Tipe-tipe Gaya Belajar Siswa   

1. Gaya Belajar Auditori (Auditory Learning) 
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Menurut Steinbach (2002:30) siswa dengan gaya belajar auditori biasanya 

merupakan pendengar yang baik, karena mereka mengandalkan pendengaran 

(telinga) sebagai medium untuk melakukan proses belajar. Konsentrasi mereka 

cenderung sangat baik pada hal-hal yang didengar karena dapat mencerna dengan 

baik informasi yang disampaikan melalui tone suara, pitch (tinggi rendahnya), 

kecepatan berbicara dan hal-hal auditori lainnya. Bisa dikatakan, mereka dapat 

mengingat sesuatu dengan baik dari hal-hal yang tersimpan di telinganya. Mereka 

senang belajar dengan cara mendengarkan dan berinteraksi dengan orang lain, 

seperti menyimak seminar, diskusi, berita radio, dan ceramah.   

De Porter dan Mike Hernacki (2014: 118) menambahkan bahwa siswa 

dengan gaya belajar auditori biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan cara 

menggumamkan teks yang dibaca dan atau mendengarkan rekaman. Mereka 

memiliki beberapa ciri seperti senang berbicara kepada diri sendiri saat bekerja, 

mudah terganggu oleh keributan, menggerakkan bibir ketika membaca, biasanya 

pembicara yang fasih dan terpola dengan baik, belajar dengan mendengarkan dan 

mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat.  

Gardner (2013:3) menyebutkan salah satu kecerdasan manusia berupa 

kecerdasan kinestetik. Dalam tipe kecerdasan ini, individu cenderung memahami 

dan memproduksi sesuatu dari gerak-gerak yang diciptakan.  

Untuk mengenali jenis gaya belajar seseorang, Hariyanto dan Suyono 

(2012:149) mendefinisikan beberapa indikator atau ciri-ciri individu yang 

memiliki gaya belajar visual sebagai berikut:  

 

a. Belajar dengan Mendengarkan daripada Melihat 
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Siswa yang memiliki gaya belajar auditori cenderung lebih mudah belajar 

dengan cara mendengarkan penjelasan deskriptif, baik berupa kalimat maupun 

numerik atau angka. Mereka menyerap makna melalui komunikasi verbal dengan 

cepat tanpa harus menuangkannya dalam bentuk gambar seperti yang harus 

dilakukan oleh siswa bertipe gaya belajar visual.  

Siswa dengan gaya belajar ini lebih senang mendengarkan daripada 

membaca.  Mereka belajar dengan mendengarkan orang lain, membaca bahan 

materi dengan suara keras atau merekamnya dan memutarnya kembali. 

  

b. Peka Terhadap Suara (Kebisingan)  

Siswa yang memiliki gaya belajar auditori cenderung lebih peka pada 

suara. Mereka akan sangat mudah terganggu oleh suara-suara (kebisingan) di 

lingkungan sekitarnya, karena mereka tidak bisa mengabaikan suara-suara 

tersebut. Mereka memerlukan lingkungan dengan kondisi suara yang kondusif 

agar dapat hanya mendengarkan sumber suara yang diperlukan, seperti suara guru 

yang sedang menjelaskan.  

 

c. Aktif Berbicara  

Dalam kesehariannya, siswa yang memiliki gaya belajar auditori 

cenderung memerlukan stimulus berupa suara (audio) secara terus-menerus. 

Mereka memerlukan lingkungan yang steril dari kebisingan yang tidak 

diperlukan, tetapi tidak nyaman pula dengan kesunyian. Apabila keadaan terlalu 

sunyi, mereka berusaha mengisi kesunyian dengan bersenandung, menyanyi, 

berbisik, berbicara, mendengarkan musik, dan lain-lain.  
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Mereka cenderung aktif berbicara, membuka percakapan, dan senang 

berdiskusi. Mereka senang berinteraksi dengan orang lain, maka dapat memproses 

belajar dengan cara mendengarkan penjelasan verbal, berbicara, atau berdiskusi 

daripada membaca. Untuk mengingat kembali informasi yang diperolehnya, 

mereka perlu menyimak ulang informasi, mendiskusikannya, membacanya 

kembali, atau merekam suara mereka ketika membaca kemudian mengulang-

ulang beberapa kali. 

 

d. Membaca dengan Keras  

Siswa yang memiliki gaya belajar auditori melakukan proses belajar 

dengan membaca sepintas terlebih dahulu. Biasanya, mereka perlu mengubah teks 

tersebut ke dalam bentuk audio dengan cara membacanya keras-keras, kemudian 

membayangkan teks yang ada seperti sebuah dialog dalam film yang disertai efek 

suara, aksen, dan musik untuk membuat informasi menjadi lebih hidup. Dengan 

cara seperti itulah, mereka biasanya bisa lebih memahami bacaan dengan mudah. 

e. Memerlukan Musik  

Siswa dengan gaya belajar auditori cenderung menyukai musik, suara-

suara, irama, nada, dan memiliki kemampuan sensor kata yang kuat. Mereka amat 

peka pada suara yang mungkin bagi orang lain tidak terlalu berarti. Mereka bisa 

mengingat informasi  dengan bantuan efek suara, musik imajiner, dan dialog-

dialog. Teknik semacam ini membantu siswa dengan gaya belajar auditori untuk 

memahami informasi-informasi abstrak seperti struktur bahasa, pengejaan, kosa 

kata, bahasa asing, atau aljabar, dan lain-lain.   
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2. Gaya Belajar Visual (Visual Learning) 

Menurut Subini (2001:17) gaya belajar visual merupakan gaya belajar 

yang dominan dengan cara melihat, sehingga mata memegang peranan yang 

cukup penting dalam jenis gaya belajar ini. Gaya belajar visual dimiliki seseorang 

untuk memeroleh informasi dengan cara melihat gambar, diagram, peta, poster, 

grafik, dan sebagainya. Bisa juga dengan melihat data teks seperti tulisan dan 

huruf.  

Setiap individu yang bergaya belajar visual memiliki kebutuhan yang 

tinggi untuk melihat dan menangkap informasi secara visual sebelum 

dipahaminya. Jenis individu ini cenderung menangkap informasi melalui  materi 

bergambar. Mereka memiliki daya spasial tinggi yaitu  kepekaan terhadap warna 

dan bentuk (artistik).  Dalam prosesnya, individu visual ini akan 

memvisualisasikan sesuatu, mulai dari mendeskripsikannya dalam ruang spasial  

hingga pada akhirnya mendapatkan informasi yang diinginkan. 

Untuk mengenali jenis gaya belajar seseorang, Hariyanto dan Suyono 

(2012:149) mendefinisikan beberapa indikator atau ciri-ciri individu yang 

memiliki gaya belajar visual sebagai berikut:  

 

a. Mudah Mengingat dengan Melihat 

Seseorang yang memiliki gaya belajar visual, cenderung mempunyai 

ketajaman penglihatan. Ia harus melihat bukti-bukti konkret terlebih dahulu agar 

lebih mudah untuk memahaminya. Siswa yang memiliki gaya belajar visual akan 

lebih mudah mengingat dengan cara melihat, misalnya dengan membaca buku, 

membaca contoh tulisan, melihat demonstrasi kegiatan baik secara langsung 
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maupun melalui rekaman video, mengobservasi dan melihat contoh-contoh yang 

tersebar di lingkungan sekitarnya.  

Seseorang yang memiliki gaya belajar visual ini juga perlu meningkatkan 

kemampuannya agar semakin terlatih dan cakap sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar. Salah satu cara yang baik untuk meningkatkan kecakapan belajar 

dengan gaya belajar visual adalah dengan menggunakan alat bantu visual seperti 

grafik, gambar, peta konsep (mind mapping), dan lain-lain, yang memungkinkan 

mereka melihat dalam ruang spasialnya tentang materi yang dipelajari. Individu 

jenis ini cenderung merasa kesulitan bila harus memahami materi yang tidak 

disertai dengan warna, gambar, desain, atau bentuk-bentuk visual tertentu. 

  

b. Lebih Menyukai Membaca daripada Dibacakan 

Kegiatan membaca dilakukan secara visual, maka tipe ini merasa mudah 

dan nyaman jika harus belajar dengan membaca. Jika mereka harus mengingat apa 

yang mereka pelajari, maka mereka akan lebih mudah mengingat dengan cara 

membaca dari apa yang tertulis di buku daripada dibacakan oleh orang lain. 

Siswa dengan kecenderungan belajar tipe visual juga lebih baik jika 

memahami sebuah informasi dengan membaca atau menyaksikan materi visual 

dalam bentuk bahasa tulis yang terdapat dalam segala bentuk pustaka visual, 

seperti buku, jurnal, koran, pamflet, poster, buletin, majalah, dan lain-lain.  

Mereka akan mudah mengingat detail, kata, angka, hingga tipografi dari informasi 

yang mereka baca. 

 

c. Rapi dan Teratur 
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Siswa yang memiliki kecenderungan belajar dengan gaya visual biasanya 

sangat terganggu dengan lingkungan belajar yang tidak tersusun rapi atau 

berantakan. Mereka memiliki pola pikir yang sangat tergorganisir, bertahap, dan 

mengolahnya secara sistematis, bahkan secara alfabetis, urut secara numerikal, 

atau sangat  kronologis. Oleh karena itu, biasanya mereka akan menyimpan materi 

di memorinya juga secara teratur. Biasanya, meski tidak dapat dijadikan 

pramaeter utama, mereka  memiliki catatan yang rapi dan bertipografi baik.  

 

d.  Tidak  Terlalu Terganggu oleh Keributan 

Sebaliknya dengan penjelasan nomor sebelumnya, siswa yang bertipe gaya 

belajar visual konsentrasinya tidak akan terlalu terganggu oleh suara-suara di 

lingkungan sekitarnya, sebab mereka lebih fokus kepada yang mereka lihat 

dengan mata daripada apa yang mereka dengar dengan telinga. Beberapa dari 

mereka bahkan dapat belajar diiringi dengan alunan musik maupun tidak sama 

sekali.  

Dijelaskan lebih lanjut oleh Linksman (2004: 106) siswa bertipe belajar 

visual ini berpikir dengan melihat ke berbagai arah, ke langit-langit, mengubah 

pandangan mata ke kanan dan ke kiri, dan lain-lain. Otak mereka memproses data 

dengan melihat setiap kata atau simbol. Memang semua orang pun pasti akan 

melakukan hal yang sama bila sedang melihat gambar atau simbol, akan tetapi 

tipe visual ini melakukannya dengan lebih intens dibandingkan orang lain. 

 

e.  Bermasalah Jika Mengingat Informasi Audio-verbal 
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Selain keunggulan merekam informasi visual, siswa dengan gata belajar 

visual memiliki kendala yang menjadi kelemahannya. Mereka cenderung 

kesulitan untuk berdialog secara langsung karena amat reaktif terhadap suara, 

sehingga sulit mencerna informasi yang dipaparkan. Siswa dengan gaya belajar 

visual cenderung lambat merespon informasi audio-verbal dan akan sangat mudah 

lupa dengan apa yang didengarnya.  

Salah satu jalan keluar yang tepat bagi mereka adalah dengan merekam 

dialog atau instruksi verbal tersebut agar dapat didengar berulang-ulang, sehingga 

mereka dapat mencernanya secara perlahan-lahan, atau informasi yang diberikan 

secara verbal tersebut  dibantu dengan instruksi visual yang disertai dengan 

tulisan, gambar, diagram, ataupun bagan yang melengkapinya agar mereka tidak 

merasa kesulitan menangkap penjelasan deskriptif yang bersifat audio-verbal.  

 

 

 

 

3. Gaya Belajar Kinestetik (Kinesthetic Learning) 

Siswa dengan gaya belajar kinestetik cenderung lebih banyak 

memanfaatkan anggota gerak tubuhnya dalam proses pembelajaran atau dalam 

usaha memahami sesuatu (Suparman, 2010: 68-69). Sedang menurut Steinbach 

(2002: 31) bagi pembelajar kinestetik, kadang-kadang membaca dan 

mendengarkan merupakan kegiatan yang membosankan. Instruksi-instruksi yang 

diberikan secara tertulis maupun lisan seringkali sulit ditangkap dan mudah 
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dilupakannya. Mereka memiliki kecenderungan lebih memahami tugas-tugasnya 

bila mencobanya secara langsung. 

Seseorang yang belajar dengan gaya belajar kinestetik dapat dikenali di 

antara dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

 

a. Selalu Berorientasi pada Fisik dan Banyak Bergerak  

Siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar dengan cara 

menggerakkan otot-otot motorik mereka secara kreatif, mengalir, dan terstruktur. 

Siswa dengan gaya belajar ini biasanya bukan tipe pendengar yang baik. Karena 

senang bergerak, pikiran mereka bekerja dengan sangat baik sedang bergerak, 

meskipun hanya gerak bisnis belaka. Saat bergerak mereka bisa relaks dan 

berkonsentrasi. 

 

b. Belajar Melalui Praktik 

Siswa dengan gaya belajar kinestetik belajar dengan cara-cara manipulatif, 

terorganisir, menyukai proyek ilmiah, perlengkapan, dan objek nyata yang bisa 

digerakkan (Linksman, 2004:176). Siswa dengan gaya belajar kinestetik 

memproses informasi yang diperolehnya  dengan cara terus bergerak meski 

dengan gerakan tidak terstruktur, imajinatif, dan bebas. Mereka hanya ingin 

menggerakkan badan dan otot ketika belajar. Contoh paling sederhananya adalah 

siswa yang membaca dengan menunjuk kalimat menggunakan jarinya dari kiri ke 

kanan.  

 

c. Tidak Bisa Duduk Diam dalam Waktu Lama 
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Siswa dengan gaya belajar kinestetik memerlukan banyak bergerak dan 

tidak bisa hanya duduk diam dalam waktu lama ketika belajar. Bila  harus duduk 

selama berjam-jam, mereka cenderung resah. Hal yang sangat mungkin dilakukan 

adalah menggoyang-goyangkan kakinya. Karena mereka senang bergerak, jika 

diberi kesempatan bergerak meski sebentar dengan ruang gerak yang sedikit pun,  

mereka bisa sangat berkonsentrasi. Maka, materi atau pelajaran harus diberikan 

secara terstruktur dan disertai dengan gerakan-gerakan yang positif agar dapat 

membantu proses belajar mereka (Linksman, 2012: 171) 

 

d. Banyak Menggunakan Isyarat Tubuh 

Sangat penting bagi siswa dengan gaya belajar kinestetik untuk belajar 

menggunakan materi yang nyata dan manipulatif, karena mereka dapat 

menggunakan keseluruhan bagian tubuh, bukan hanya menggerakkan tangan 

mereka saja tapi anggota tubuh yang lain. Bagi para siswa ini, sekadar 

mendengarkan penjelasan secara verbal saja tidak akan cukup. Bagi mereka, 

memahami materi pelajaran yang sekaligus dipraktikkan akan terasa lebih mudah 

mereka (Linksman, 2012: 174) 

Sefrina (2013: 108-111) menambahkan beberapa karakteristik individu 

dengan tipe kinestetik. Pertama, individu dengan tipe kinestetik sangat menyukai 

kegiatan-kegiatan fisik yang didominasi oleh gerakan tubuh. Kedua, individu 

dengan tipe kinestetik sangat menyenangi menyentuh, meraba, dan memegang 

benda-benda di sekeliling, mereka cenderung ingin merasakan tekstur benda-

benda. Ketiga, individu dengan tipe kinestetik sangat eksis dalam kegiatan 
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olahraga ataupun bidang seni gerak lainnya seperti menari atau berteater. 

Keempat, individu dengan tipe kinestetik lebih mudah memahami maupun 

menyampaikan sebuah konsep dengan cara pengungkapan menggunakan gerakan. 

Ketiga gaya belajar tersebut baik auditori, visual, maupun kinestetik 

merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh guru, karena gaya belajar 

merupakan ekspresi keunikan individu yang relevan dengan pendidikan. 

Kaitannya dengan pengajaran di kelas, gaya belajar dapat digunakan oleh guru 

untuk merancang model pengajaran yang efektif sebagai upaya membantu siswa 

belajar untuk mencapai prestasi yang tinggi. 

 

7. Pendekatan Gaya Belajar Siswa dalam Pengajaran Menulis dan Tahapan 

Pembelajaran Bahasa  

Seperti telah diungkapkan dalam subbab sebelumnya bawha teori-teori 

pembelajaran bahasa manusia pada dasarnya dapat dimanfaatkan sebagai pijakan 

pelaksanaan pembelajaran bahasa di lingkup pendidikan. Salah satu teori yang 

ditekankan dalam hal ini adalah teori behavioristik. Luaran dari proses 

pembelajaran bahasa di sekolah adalah munculnya siswa yang menguasai empat 

aspek keterampilan berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 

Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia yang mencakup keempat aspek 

utama keterampilan berbahasa dirasa perlu didasari oleh teori-teori belajar bahasa  

sebagai landasan agar tepat sasaran dan dapat sesuai dengan tahap perkembangan 

siswa itu sendiri. 
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Mahmudi (2016: 7) mengungkapkan bahwa para pakar dalam bidang 

psikologi belajar bahasa penganut paham behaviorisme berpendapat mengenai 

proses  belajar bahasa. Menurutnya, proses belajar bahasa manusia berlangsung 

dalam empat aspek, yaitu  (1) Mengingat, (2) Meniru, (3) Mengasosiasi, dan (4) 

Menganalogikan.  Dari aspek-aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa berbahasa 

pada dasarnya merupakan proses pembentukan kebiasaan. Keempat aspek 

tersebut bukan aspek yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi dapat saling 

terhubung satu sama lain.  

Hal tersebut senada dengan konsep pembelajaran bahasa dengan 

pendekatan gaya belajar siswa. Dalam gaya belajar siswa terdapat tiga model gaya 

belajar yaitu gaya visual, gaya auditori, dan gaya kinestetik. Empat aspek dalam 

proses belajar bahasa tersebut tercover dalam ketiga gaya belajar tadi.  

Pertama, gaya belajar visual. Seperti telah dijelaskan dalam subbab 

sebelumnya bahwa gaya belajar visual merupakan gaya belajar yang dominan 

dengan cara melihat, sehingga mata memegang peranan yang cukup penting 

dalam jenis gaya belajar ini. Gaya belajar visual dimiliki seseorang untuk 

memeroleh informasi dengan cara melihat gambar, diagram, peta, poster, grafik, 

dan sebagainya. Bisa juga dengan melihat data teks seperti tulisan dan huruf.  

Aspek dalam proses belajar bahasa yang saling berhubungan dengan gaya belajar 

ini adalah meniru, mengasosiasi, dan analogi. Aspek meniru jelas terjadi dalam 

proses menulis siswa dengan gaya visual karena disebutkan dengan jelas di atas 

bahwa siswa cenderung belajar dengan melihat, dalam hal ini bisa diartikan 

dengan melihat gambar, sebab visual bukan hanya tulisan dan membaca tulisan. 
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Setelah melihat gambar atau contoh tulisan, siswa akan meniru dalam arti 

mengembangkannya ke dalam bahasa dan gagasan siswa sendiri. Selanjutnya, 

aspek asosiasi. Dalam gaya belajar visual pasti diperlukan proses atau tahap 

asosiasi, yaitu menghubungkan gambar (visual) yang dilihat maupun tulisan yang 

dibaca dengan imajinasi, ide, atau pengalaman yang muncul di dalam benak 

sebagai bahan tulisan. Aspek ketiga yaitu analogi atau menggambarkan, 

menyesuaikan. Dalam tahap gaya belajar visual, diperlukan pula  proses analogi, 

yaitu memadankan antara apa yang dilihat (visual) maupun dibaca (tulisan) 

dengan imajinasi dan ide-ide yang muncul di kepala sebagai bahan menulis.  

Kedua gaya belajar auditori. Seperti yang dijelaskan dalam subbab 

sebelumnya bahwa gaya belajar auditori mengandalkan pendengaran (telinga) 

sebagai medium untuk melakukan proses belajar. Konsentrasi cenderung sangat 

baik pada hal-hal yang didengar karena dapat mencerna dengan baik informasi 

yang disampaikan melalui tone suara, pitch (tinggi rendahnya), kecepatan 

berbicara dan hal-hal auditori lainnya. Bisa dikatakan, orang-orang dengan gaya 

belajar auditori dapat mengingat sesuatu dengan baik dari hal-hal yang tersimpan 

di telinganya.  

Aspek dalam proses belajar bahasa yang saling berhubungan dengan gaya 

belajar auditori adalah mengigat dan  mengasosiasi. Aspek mengingat terjadi 

dalam proses menulis siswa dengan gaya auditori karena disebutkan dengan jelas 

di atas bahwa siswa cenderung belajar dengan mendengarkan. Siswa dengan gaya 

belajar ini memiliki ingatan yang kuat jika menangkap sebuah informasi dengan 

cara mendengar. Setelah mendengarkan cerita atau menyimak pembacaan buku 
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ceriita siswa akan mengingat dengan baik hal-hal yang didengarnya dan dapat 

menjadikannya contoh maupun inspirasi menulis dongeng. Selanjutnya, aspek 

asosiasi. Dalam gaya belajar audio juga diperlukan tahap asosiasi, yaitu 

menghubungkan cerita atau dongeng yang sudah didengar dengan imajinasi, ide, 

atau pengalaman yang muncul di dalam benak sebagai bahan tulisan. 

Gaya belajar terakhir yaitu kinestetik. Seperti yang dijelaskan dalam 

subbab 

Sebelumnya bahwa bagi pembelajar kinestetik, kadang-kadang membaca dan 

mendengarkan merupakan kegiatan yang membosankan. Instruksi-instruksi yang 

diberikan secara tertulis maupun lisan seringkali sulit ditangkap dan mudah 

dilupakannya. Mereka memiliki kecenderungan lebih memahami tugas-tugasnya 

bila mencobanya secara langsung.  

Aspek dalam proses belajar bahasa yang cenderung saling berhubungan 

dengan gaya belajar kinetetik adalah mengingat. Aspek mengingat terjadi dalam 

proses menulis siswa dengan gaya kinestetik karena disebutkan dengan jelas di 

atas  bahwa siswa cenderung belajar dengan mengingat pengalaman yang dialami 

maupun melakukan sebuah kegiatan untuk mendapatkan pengalaman saat itu juga. 

Hal tersebut tentu membutuhkan aspek ingatan dalam tahap proses belajar bahasa. 

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, konsep dasar dalam teori 

behaviorisme pada dasarnya merupakan tingkah laku manusia yang dilakukan 

terus-menerus kemudian menjadi suatu kebiasaan. Berdasarkan teori tersebut 

maka pemberian latihan-latihan dan penggunaan bahasa secara aktif, masif, dan 
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kondusif akan memunculkan sebuah keterampilan berbahasa yang baik, dalam hal 

ini menulis. 

 

 

B. Penelitian Relevan 

Dunia pendidikan selalu bekembang dengan dinamis. Hal itu salah satunya 

didorong oleh penelitian-penelitian yang selalu dilakukan dalam bidang 

pendidikan. Salah satu penelitian yang telah banyak dilakukan oleh peneliti adalah 

penelitian pengembangan bahan ajar. Meski begitu, penelitian serupa harus terus 

dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan penelitian-penelitian 

sebelumnya. Berikut merupakan beberapa penelitian yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian yang dijadikan kajian dalam 

penelitian ini antara lain ditulis oleh Mulasih (2016), Encil Puspitoningrum 

(2010), Agustinus Kembardi Sumbi (2018), Robertus Adi Sarjono Owon (2017),  

Rojaki (2016). 

Penelitian Mulasih berjudul “Pengembangan Bahan Ajar Menulis 

Dongeng dengan Pendekatan Saintifik bagi Siswa Kelas VII SMP” yang 

merupakan tesis di Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2016. Terdapat 

persamaan dan perbedaan antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Mulasih dan 

penelitian ini sama-sama berjenis penelitian pengembangan (R&D). Selain itu, 

subjek penelitian juga sama, yaitu sama-sama pengembangan bahan ajar menulis 

dongeng. Hal yang berbeda dari penelitian keduanya adalah, penelitian Mulasih 

dalam mengembangankan bahan ajar menulis dongeng menggunakan pendekatan 
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saintifik, sedangkan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan 

proses. Ada sedikit perbedaan mendasar yang digunakan Mulasih dan peneliti, 

yaitu dalam objek penelitian. Mulasih menggunakan siswa kelas  VII SMP 

sebagai objek penelitiannya, sedangkan Peneliti menggunakan warga-belajar 

(siswa) kelas VII Paket B setara SMP. Selain itu, penelitian ini berbasis gaya 

belajar siswa.  

Penelitian Encil Puspitoningrum berjudul “Pengembangan Bahan Ajar 

Menulis Dongeng Menggunakan Pendekatan Kontekstual untuk Siswa SMP Kelas 

VII” yang merupakan skripsi di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang tahun 

2010. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua penelitian tersebut. 

Penelitian Encil dan penelitian ini sama-sama berjenis penelitian pengembangan 

(R&D). Selain itu, subjek penelitian juga sama, yaitu sama-sama pengembangan 

bahan ajar menulis dongeng. Hal yang berbeda dari penelitian keduanya adalah, 

penelitian Encil dalam mengembangankan bahan ajar menulis dongeng 

menggunakan pendekatan kontekstual, sedangkan pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan proses. Ada sedikit perbedaan mendasar 

yang digunakan Encil dan Peneliti, yaitu dalam objek penelitian. Encil 

menggunakan siswa kelas  VII SMP sebagai objek penelitiannya, sedangkan 

dalam penelitian ini menggunakan warga-belajar (siswa) kelas VII Paket B setara 

SMP. Selain itu, penelitian ini juga berbasis pada gaya belajar siswa.  

Penelitian Agustinus Kembardi Sumbi berjudul “Pengembangan Bahan 

Ajar Menulis Cerpen Menggunakan Pendekatan Saintifik untuk Siswa SMP Kelas 

VII” yang merupakan publikasi penelitian di Universitas Negeri Malang tahun 
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2018. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua penelitian tersebut. 

Penelitian Agustinus dan penelitian ini sama-sama berjenis penelitian 

pengembangan (R&D). Hal yang berbeda dari penelitian keduanya adalah, 

penelitian Agustinus adalah penelitian pengembangan bahan ajar menulis cerpen, 

sedangkan penelitian ini merupakan penelitian pengembangan bahas ajar menulis 

dongeng. Selain itu,  dalam penelitian itu Agustinus menggunakan pendekatan 

saintifik, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan proses. Ada perbedaan mendasar yang digunakan Agustinus dan 

Peneliti, yaitu dalam objek penelitian. Agustinus menggunakan siswa kelas VII 

SMP sebagai objek penelitiannya, sedangkan Peneliti menggunakan warga-belajar 

(siswa) kelas VII Paket B setara SMP.  

Penelitian Robertus Adi Sarjono Owon berjudul “Pengembangan Bahan 

Ajar Menulis Berbagai Teks Bertema Kearifan Lokal Sikka bagi Siswa SMP” 

yang merupakan publikasi hasil penelitian di lembaga IKIP Muhammadiyah 

Maummere pada tahun 2017. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti.  Penelitian Robertus dan penelitian 

Peneliti sama-sama menggunakan jenis penelitian pengembangan (R&D). Hal 

yang berbeda dari penelitian keduanya adalah, penelitian Robertus menggunakan 

pendekatan kontekstual, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan 

proses. Selain hal terasebut, penelitian Robertus berfokus pada pengembangan 

bahan ajar menulis berbagai jenis teks, sedangkan penelitian ini berfokus pada 

pengembangan bahan ajar menulis dongeng saja. Objek yang digunakan oleh 
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Robertus adalah siswa SMP dan tidak disebutkan sprsifikasi kelas, sedangkan 

objek yang digunakan oleh Peneliti adalah siswa kelas VII Paket B setara SMP.  

Penelitian Rojaki berjudul „Upaya Peningkatan Kemampuan Menulis 

Naskah Drama melalui Pendekatan Proses pada Siswa Kelas XI IPA1 SMA 

Negeri 9 Yogyakarta‟ yang merupakan skripsi di Universitas Negeri Yogyakarta 

tahun 2008. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Rojaki dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti. Penelitian Rojaki dan penelitian ini 

sama-sama menggunakan pendekatan proses. Hal yang berbeda dari penelitian 

keduanya adalah, penelitian Rojaki merupakan jenis penelitian yang masuk dalam 

jenis penelitian tindakan kelas (PTK), sedangkan penelitian ini merupakan jenis 

penelitian pengembangan (R&D).  Selain itu, penelitian Rojaki memiliki subjek 

penelitian berupa peningkatan kemampuan menulis naskah drama, sedangkan 

subjek  penelitian ini adalah pengembangan bahan ajar menulis dongeng. Objek 

yang digunakan oleh Rojaki adalah siswa SMA kelas XI, sedangkan objek yang 

digunakan oleh Peneliti adalah siswa kelas VII Paket B setara SMP.  

 

C. Kerangka Pikir  

Dalam penelitian pengembangan bahan ajar menulis dongeng ini, 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan proses berbasis gaya belajar siswa. 

Prototipe bahan ajar menulis dongeng dengan pendekatan proses ini meliputi lima 

beberapa tahap. Pertama, tahap pra menulis. Kedua, tahap penulisan draft. Ketiga, 

tahap merevisi.  Keempat, tahap penyuntingan. Kelima, tahap publikasi.  
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Pada tahap prapenulisan, siswa membentuk semacam grup diskusi (FGD), 

dalam forum tersebut siswa diberi gambaran umum. Selanjutnya, siswa diminta 

menyusun semacam gagasan untuk membuat kerangka (garis besar cerita) 

berdasarkan pemahaman, ide, dan pengalaman (membaca dana tau mengalami) 

terkait dongeng.  

Pada tahap penulisan, secara individu siswa diminta menyusun 

gagasannya menjadi bentuk kerangka cerita secara tertulis. Kemudian, siswa 

mengembangkan gagasannya menjadi sebuah cerita (dongeng) hingga akhir. 

Fokus utama tahap ini adalah siswa dapat menulis dongeng sampai selesai, tanpa 

terlalu berkonsentrasi pada tata bahasa maupun kesalahan ejaan.  

Pada tahap revisi, siswa kembali ke grupnya untuk membaca dan 

mempelajari kembali dongeng yang telah ditulis. Dalam tahap ini, siswa juga 

bertukar karya dengan teman satu grupnya. Jika menemukan kesalahan ejaan 

maupun tata bahasa, siswa harus memberikan tanda pada bagian yang belum tepat 

tersebut. Selain memeriksa kesalahan ejaan atau tata bahasa, siswa juga diminta 

untuk menilai hasil karya temannya.  

Pada tahap penyuntingan, secara individu, bertolok dari hasil revisi 

temannya, siswa memperbaiki dongeng sesuai gagasannya serta menambahkan 

hal-hal yang kurang atau mengurangi hal yang kurang sesuai dalam karyanya. 

Pada tahap publikasi, siswa mendokumentasikan karyanya, baik 

membuatnya jadi menjadi antologi maupun mengirimkannya ke media massa agar 

dimuat, atau membuat portofolio sederhana berupa mading kelas atau mading 

sekolah. 
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