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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Penguasaan Kalimat Efektif 

Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang kalimat efektif, akan kita bahas 

dulu pengertian kalimat. Menurut Abdul Chaer (2009; 163), disebutkan kalimat 

adalah satuan sintaksis yang dibangun oleh konstituen dasar dan intonasi final. 

Dalam pengertian secara umum kalimat adalah kumpulan atau kesatuan dari 

beberapa kata yang mengandung makna tertentu. 

Abdul Rozak (1990; 8) berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat 

yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan dengan lengkap dalam 

pikiran pembaca persis seperti apa yang disampaikan.Sementara itu menurut 

Zainal Arifin (2000; 84) kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria 

jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. 

Jadi, sebuah kalimat dikatakan efektif jika mampu membuat proses 

penyampaian dan penerimaan berlangsung sempurna. Kalimat efektif mampu 

membuat isi atau maksud yang disampaikan itu tergabung dalam pikiran si 

pembaca persis seperti apa yang dimaksud si penulis. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kalimat 

efektif adalah kalimat singkat yang dapat mewakili gagasan atau perasaan penulis 

sanggup memunculkan gagasan yang sama dengan pikiran si penulis. 

Atar Semi (1990; 143) menyampaikan ciri-ciri kalimat efektif sebagai 

berikut: (1) sesuai dengan tuntutan bahasa baku, maksudnya kalimat itu dituls 
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dengan memperhatikan penggunaan ejaan yang tepat sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia, (2) jelas, artinya kalimat itu mudah dipahami dan diterima oleh 

pembaca, (3) ringkas dan lugas, artinya tidak berbelit-belit atau dengan kata yang 

sedikit dapat menyampaikan berbagai ide, ( 4) adanya koherensi antara kalimat 

yang satu dengan kalimat yang atau antara paragraf yang satu dengan paragraf 

yang lain, (5) kalimat harus hidup, artinya ada variasi tentang pilihan kata, gaya 

bahasa, bentuk kalimat, dan antara panjang pendek kalimat, dan (6) tidak ada 

unsur yang tidak berfungsi, artinya setiap kata ada fungsinya, setiap kalimat 

dalam paragraf ada fungsinya.  

Bedasarkan beberapa pendapat di atas, penulis membuat kesimpulan bahwa 

penguasaan kalimat efektif adalah kemampuan seseorang dalam menyusun 

kalimat secara singkat dengan urutan yang logis, ditulis sesuai dengan kaidah tata 

bahasa baku, koherensi dan bervariasi sehingga ide atau gagasan yang 

diungkapkan penulis dapat dipahami dan diterima pembaca dengan tepat. 

Keefektifan suatu kalimat dapat dipengaruhi oleh penggunaan tanda baca, 

pemakaian kata, pembentukkan frase, penataan klausa, dan penyusunan kalimat 

yang tepat. 

Dalam mengukur penguasaan kalimat efektif menggunakan indikator bahwa 

seseorang mampu menyusun kalimat efektif yang isinya mudah dipahami dan 

diterima pembaca. Aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur penguasaan 

kalimat efektif adalah (1) kaidah tata bahasa baku, yaitu memperhatikan ejaan, 

kata, dan istilah yang sesuai kaidah tata bahasa, (2) kelogisan dalam penggunaan 

kalimat, (3) singkat dan jelas, artinya tidak berbelit-belit, (4) kohesi dan koherensi 
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sehingga mempunyai struktur yang baik, dan (5) variasi bahasa, yaitu struktur 

kalimat, panjang pendek kalimat, jenis kalimat, dan diksi atau pilihan kata. 

Menurut Sabarti Akhadiah, dkk (1992; 116-135) dijelaskan ciri-ciri kalimat 

efektif yaitu: 

1. Kesepadanan dan kesatuan 

Syarat pertama bagi kalimat efektif adalah mempunyai struktur yang baik. 

Artinya kalimat-kalmat itu harus memiliki unsur-unsur subjek dan predikat, atau 

dapat ditambah dengan objek, pelengkap, dan keterangan dan unsur-unsur 

tersebut dapat memunculkan keterpaduan arti yang merupakan ciri ketuhan 

kalimat. Kesepadanan kalimat diperlihatkan oleh kemampuan struktur bahasa 

dalam mendukung gagasan atau konsep yang merupkan kepadan pikiran. 

2. Kesejajaran (pararelisme) 

Yang dimaksud dengan kesejajaran (pararelisme) adalah penggunaan 

bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama yang dipakai 

susunan serial. Jika sebuah gagasan atau ide dalam suatu kalimat dinyatakan 

dengan frase, maka gagasan-gagasan lain harus dinyatakan dengan frase. Jika 

suatu gagasan dalam suatu kalimat dinyatakan dengan nomina (misal bentuk pen-

an, ke-an) maka gagasan lain yang sederajat harus dengan nomina juga. Demikian 

juga bila sebuah gagasan dalam suatu kalimat dinyatakan dengan verbal (misal 

bentuk men-kan, di-kan) maka gagasan lainnya yang sederajat harus dinyatakan 

dengan jenis yang sama. Kesejajaran akan memberi kejelasan kalimat secara 

keseluruhan.  
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3. Penekanan dalam kalimat 

Penekanan dalam kalimat ini dimaksudkan untuk menekankan atau 

menonjolkan gagasan atau ide pokok. 

Cara penekanan gagasan dapat dilakukan dengan mengatur posisi gagasan 

pokok dalam kalimat gagasan yang ingin disampaikan biasanya diletakkan pada 

bagian depan kalimat. Cara selanjutnya adalah dengan urutan yang logis, yaitu 

dengan cara kejadian yang makin lama makin penting atau dengan 

menggambarkan suatu proses. Cara yang terakhir adalah dengan pengulangan 

kata. Pengulangan kata dalam bentuk kalimat kadang-kadang diperlukan dengan 

maksud memberi penegasan pada bagian yang dianggap penting. 

4. Kehematan 

Kehematan dalam kalimat efektif merupakan kehematan dalam pemakaian 

kata, frase atau bentuk lainnya yang dianggap tidak diperlukan. Kehematan itu 

menyangkut soal gramatika dan makna kata. 

5. Kevariasian   

Seorang penulis harus dapat menghindarkan pembaca dari keletihan yang 

apada akhirnya akan menimbulkan kebosanan. Oleh karena itu, untuk 

menghindari suasana monoton dan bosan digunakan bentuk pola dan jenis kalimat 

yang bervariasi.  

 Menurut Widyamartaya (2006; 19) ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai 

berikut: 
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1. Kalimat efektif mengandung kesatuan gagasan 

Untuk menjaga kesatuan gagasan, hendaknya diperhatikan azas: “tiap 

kalimat harus mengandung satu ide pokok”. Selanjutnya, penulis hendaknya 

selalu berupaya: (1) subjek dan/ atau predikat kalimat eksplisit, (2) subjek dan 

predikat kalimat hendaknya tidak terpisah terlalu jauh agar kesatuan gagasan tetap 

terjamin, (3) keterangan harus ditempatkan setepat-tepatnya dan seterang-

terangnya dalam kalimat sehingga sama sekali tidak mengganggu pemahaman, 

ketarngan yang dimaksudkan di sini mencakup artikuatif, aposisi, dan adverbial 

(modifier), dan (4) tanda baca harus dapat bersih dari: kontaminasi (perancuan) 

pleonasme dan tautologi (penambahan yang tak perlu), hiperkorek (membetulkan 

apa yang sudah betul sehingga salah). 

2. Kalimat efektif mewujudkan koherensi yang baik dan kompak 

Koherensi adalah pertautan antara unsur-unsur yang membangun kalimat 

dan alinea tiap kata atau frase dalam kalmat harus bergayutan ke dalam maupun 

ke luar. Untuk menjaga koherensi itu hendaknya: (1) kritik terhadap pemakaian 

kata ganti dalam kalimat, (2) kritik terhadap pemakaian kata depan, (3) 

memanfaatkan kata-kata peralihan atau peralihan untuk mengeksplistkan dan 

memperjelas hubungan gagasan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang 

lain dalam alinea, antara alinea yang satu dengan alinea yang lain dalam karangan. 

Menurut Gorys Keraf dalam Widyamartaya (2006; 19) menyatakan bahwa 

kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi syarat-syarat beriktu: (1) secara 

tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis, (2) sanggup 

menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca 
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seperti yang dipikirkan pembicara atau penulis. Bila kedua syarat itu dipenuhi 

maka tidak mungkin akan terjadi salah paham antara mereka yang terlibat dalam 

komunikasi. 

Sebagai alat penyampai pengalaman batin, perasaan, amanat, berita, dan 

sebagainya dalam proses komunikasi antar manusia bahasa tulis memang banyak 

kekurangannya. Bahasa lisan dapat didukung oleh lagu kalimat dan gerak-gerik 

anggota badan serta perubahan air muka dalam menyampaikan amanat, sedangkan 

dalam bahasa tulis tidak. Bahasa tulis hanya kelihatan sebagai baris-baris atau 

lautan huruf dan tanda baca. Dalam pemakaian huruf besar, huruf miring, huruf 

tebal membantu menghilangkan kemonotonan, tetapi hanya sedikit. Begitu pula 

pemakaian bermacam-macam huruf dan tanda baca tidak banyak membantu 

mempermudah komunikasi. Dalam komunikasi tulis huruf-huruf dan tanda baca 

harus kita gunakan sebaik-baiknya (seefektif dan seefisien mungkin), akan tetapi 

hal yang paling menguntungkan dalam komunikasi tulis adalah cara 

membingkiskan gagasan, sedang huruf dan tanda baca hanya bahan pembungkus. 

Dari keinginann untuk menyampaikan gagasan tertulis secara efektif dan 

efisien lahirlah apa yang kita sebut gaya bahasa. Secara umum dapat kita katakan 

bahwa gaya bahasa adalah gaya guna kesanggupan menyampaikan pengalaman 

batin dengan hasil sebesar-besarnya. 

3. Kalimat efektif merupakan alat komunikasi yang berharkat 

Harkat berarti daya, tenaga, kekuatan. Bila penulis ingin agar komunikasi 

sampai dan mengesan, kalimat yang ditulisnya harus berharkat, bertenaga. Cara-

cara untuk mengharkatkan kalimat antara lain: (1) bagian kalimat yang hendak 
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dipentingkan atau diutamakan diletakkan pada awal kalimat. Hal ini yang dapat 

terwujud adalah inversiatau prolepsisatau gabungan natara inversidan prolepsis. 

Inversi adalah predikat yang diletakkan di depan subjek. Prolepsisi keterangan 

atau objek diletakkan di depan subjek, (2) bila penulis menyebutkan serangkaian 

hal (peristiwa) hendaknyadiperhatikan dan diusahakan agar urutan hal (peristiwa) 

itu logis, kronologis, atau berklimaks, (3) kata kunci diulang, (4) kata atau frase 

yang hendak dipentingkan dapat ditambah dengan partikel pementing lah, pun, 

kah, dan (5) rangkaian hal yang disebutkan dapat menjadi lebih kuat dengan 

paraktisme.  

4. Kalimat efektif memperhatikan pararelisme 

Pararelsme kesejajaran adalah penggunaan bentuk gramatikal yang sama 

untuk unsur-unsur kalmat yang sama fungsinya. Jika sebuah pikiran dinyatakan 

dengan frase, maka pkiran-pikiran lain yang sejajar harus dinyatakan dengan 

frase. Jika semua gagasan dinyatakan dengan kata benda verbal atau kata kerja 

bentuk me, di, dan sebagainya, maka gagasan lain yang sejajar dinyatakan pula 

dengan kata benda verbal atau kata kerja bentuk me, di, dan sebagainya. 

5. Kalimat efektif diwarnai kehematan 

Purwadinata dalam Wdyamartaya (2006; 31) menyatakan bahwa “penuturan 

yang luasnya kuat dan tegas”. Penuturan dikatakan luas karena banyak kata-kata 

yang mubazir biasanya lemah dan kabur., demikianlah pada umumnya. Maka 

kalimat yang sudah jelas dan terang dengan empat kata, misalnya jangan 

dikatakan dengan lima atau enam kata. Demikian juga suatu gagasan yang cukup 

disampaikan dengan satu kalimat, jangan disampaikan dengan dua atau tiga 
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kalimat. Demikian juga frase ata kelmpok kata yang sudah jelas dan terang 

maksudnya dalam bentuk yang ringkas tak ada gunanya diperluas dengan kata-

kata yang tidak perlu. 

6. Kalimat efektif didukung dengan variasi 

Yang dimaksud dengan variasi kalimat di sini adalah variasi kalimat yang 

membangun paragraf atau alinea. Sebuah alinea terasa hidup dan menarik jika 

kalimat-kalimatnya bervariasi dalam hal panjang dan pendeknya, jenisnya, aktif 

pasifnya, dan pola atau gayanya. 

7. Kalimat efektif dibantu dengan penggunaan EYD 

Dalam pemakaian EYD dapat dipelajari dalam buku Pedoman Umum Ejaan 

yang Disemprnakan, yang sebagian ringkasannya adalah: 

a) Pemakaian dan penulisan huruf-huruf kapital dan huruf miring. Huruf 

kapital digunakan sebagai penulisan huruf pertama pada: (1) awal kalimat, 

(2) petikan langsung, (3) dalam ungkapan yang berhubungan dengan kitab 

suci, nama Tuhan, termasuk kata gantinya, (4) nama gelar kehormatan, 

keturunan, keagamaan yang diikuti nama orang, (5) nama jabatan atau 

pangkat yang diikuti nama oang atau yang dipakai sebagai pengganti nama 

orang tertentu, (6) nama orang, (7) nama bangsa, suku, dan bahasa, (8) nama 

tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejaran, (9) nama kas dalam geografi, 

(10) nama resmi badan, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta nama 

dokumen resmi, (11) semua kata di dalam kata buku, majalah, surat kabar, 

dan judul karangan kecuali kata partikel seperti di, ke, dari, untuk, dan yang, 

yang tidak terletak pada posisi awal, (12) singkatan nama, gelar, dan sapaan, 
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(13) kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti: bapak, ibu, saudara, 

kakak, adik, dan paman yang dipakai sebagai kata ganti orang pertama ata 

kedua atau sapaan, (14) huruf pertama kata ganti.   

b) Penulisan kata. Dalam penulisan kata terdapat beberapa ketentuan yang 

dapat dipedomani, yaitu: (1) kata dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu kata 

dasar dan kata turunan, (2) kata dasar ditulis sebagai satu turunan, (3) 

imbuhan (awalan, sisipan, dan akhiran) ditulis serangkai dengan kata dasar, 

(4) kalau bentuk dasarnya gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis 

serangkai dengan kata yang langsung menghubungkan atau langsung 

mendahuluinya, (5) kalau bentuk dasar gabungan kata dan sekaligus 

mendapat awalan dan akhiran maka kata-kata tersebut ditulis serangkai, (6) 

kalau salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, 

gabungan kata itu ditulis serangka, kecuali kalau bentuk terikatnya diikuti 

kata yang huruf awalnya huruf kapital dan kalau kata maha diikuti oleh kata 

esa dan kata yang bukan kata dasar, (7) bentuk kata ulang ditulis lengkap 

dengan menggunakan tanda hubung, (8) gabungan kata yang lazim disebut 

kata majemuk termasuk istilah khusus bagian-bagiannya ditulis terpisah, (9) 

gabungan kata yang termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan 

salah baca dapat diberi tanda hubung untuk menegaskan pertalian diantara 

unsur yang bersangkutan, (10) gabungan kata yang dianggap sudah satu 

ditulis serangkai, (11) kata ganti ku, kau, mu, dan nya ditulis serangkai 

dengan kata yang mendahuluinya, (12) kata depan di, ke, dari ditulis 

terpisah dengan kata yang mengikutinya, (13) kata si dan sang ditulis 
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terpisah dengan kata yang mengikutinya, (14) partikel pementing pun, lah, 

kah ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya, (15) partikel per yang 

berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang 

mendampinginya, (16) angka digunakan untuk menyatakan lambang 

bilangan atau nomr, (17)  angka digunakan untuk menyatakan ukuran, 

kuantitas, dan nilai uang, nomor jalan, rumah, kamar, dan sebagainya dan 

untuk menomori karangan, (18) penulisan lambang bilangan: 12 = dua 

belas, ⅓ = satu pertiga, 1,5 = satu lima persepuluh dan sebaginya, (19) 

penulisan kata bilangan tingkat; Paku Buwono X =  Paku Buwono ke – 10, 

tingkat I = tingkat ke – 1, (20) penulisan lambang bilangan yang mendapat 

akhiran, tahun 80-an atau tahun delapan puluhan, (21) lambang bilangan 

pada awal kalimat ditulis dengan huruf, (22) angka yang menunjukkan 

bilangan bulat besar dapat dieja sebagian supaya mudah dibaca, kecuali di 

dalam dokumen resmi, dan (23) kalau angka dan huruf melambangkan 

bilangan, penulisannya harus tepat. 

Pemakaian di dalam buku Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan 

terdapat beberapa pedoman penulisan tanda baca, yang antara lain: (1) tanda titik, 

(2) tanda koma, hubung, (3) tanda pisah, (4) tanda elipsis, (5) tanda tanya, seru, 

tanda kurung, dan tanda kurung siku, (6) tanda petik.  

Tanda titik dapat dipakai pada: (1) akhir kalimat, (2) singkatan nama orang, 

(3) singkatan gelar, jabatan, dan sapaan, (4) singkatan umum, misalnya dsn, hlm, 

Yth, a.n, d.a, u.p, (5) di belakang angka atau huruf dalam satu bagian, ikhtisar, 

atau daftar, dan (6) memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan 
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angka waktu. Tanda titik tidak dipakai pada: (1) pemisahan angka ribuan, ratusan, 

jutaan dan sebagainya yang tidak menunjukkan jumlah, (2) dalam singkatan yang 

terdiri dari huruf-huruf awal kata atau sukum kata, atau gabungan keduanya yang 

diperlukan sebagai kata, atau dalam akronim yang sudah diterima masyarakat, (3) 

dalam singkatan lambang kimia, satuan ukuran takaran, timbangan dan mata 

uang, (4) pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, tabel, dan 

sebagainya, (5) di belakang alamat pengirim, tanggal surat, dan nama serta alamat 

penerima surat, (6) dalam singkatan nama lembaga resmi, badan atau organisasi, 

dan dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata yang ditulis dengan huruf 

kapital. 

Tanda koma dipakai pada: (1) diantara unsur-unsur dalam satu perincian, (2) 

dalam kalimat majemuk dan yang menggunakan konjungsi tetapi, melainkan, (3) 

memisahkan anak kalimat dan induk kalimat, (4) di belakang kata atau ungkapan 

penghubung antar kalimat yang terdapat pada posisi awal, (5) di belakang kata-

kata seruan, (6) memisahkan petikan langsung daribagian lain, (7) di antara unsur-

unsur kalimat yang ditulis berurutan, (8) memisahkan bagian nama yang dibalik 

susunannya, (9) di antara tempat penerbitan dan nama penerbit, dan tahun 

penerbitan, (10) di antara nama orang dan gelarakademik, (11) di muka angka 

persepuluhan, (12) untuk mengapit keterangan tambahan, aposisi, sisipan, dan 

sebagainya, (13) di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat bila 

perlu untuk menghindari salah baca. 
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Tanda titik koma dipakai : (1) untuk memisahkan bagian-bagian kalimat 

yang sejenis dan setara, (2) untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam 

kalimat majemuk setara yang tidak memakai konjungsi. 

Tanda titik dua dipakai: (1) pada akhir suatu pertanyaan lengkap bila diikuti 

rangkaian atau pemerian, (2) sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan 

pemerian, (3) dalam teks drama, sesudah kata yang menunjukkan pelaku 

percakapan, dan (4) di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat 

dalam kitab suci, atau di antara judul dan anak judul suatu karangan. 

Tanda hubung dipakai: (1) untuk menyambungkan suku-suku kata yang 

dipisah karena pergantian baris, (2) menyambungkan unsur-unsur kata ulang, (3) 

menyambungkan huruf kata yang dieja, (4) untuk memperjelas bagian-bagian 

ungkapan, (5) merangkai kata se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan 

huruf kapital, ke dengan angka, angka dengan an, singkatan dengan huruf kapital 

dengan imbuhan atau kata, dan (6) merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan 

unsur bahasa asing. 

Tanda pisah dipakai: (1) membatasi penyisipan kata atau kalimat yang 

memberi penjelasan, (2) menjelaskan adanya oposisi, (3) di antara dua bilangan 

atau tunggal yang berarti “sampai dengan” selain daripada itu tanda elipsis (....) 

digunakan untuk (1) menggambarkan kalimat yang putus-putus, (2) menjelaskan 

bahwa dalam suatu petikan ada bagian yang dihilangkan. 

Tanda petik dipakai dalam penulisan: (1) mengapit petikan ajaran langsung. 

Petikan langsung, (2) mengapit judul apabila dipakai dalam kalimat, dan (3) 

mengapit istilah ilmiah. 
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Dengan keterangan ringkas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa EYD 

sangat berperan dalam menulis terlebih dalam penyusunan kalimat efektif.Dari 

berbagai pendapat dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penguasaan 

kalimat efektif adalak kemampuan seseorang dalam menyusun kalimat secara 

singkat dengan urutan yang logis, ditulis sesuai kaidah tata bahasa baku, 

koherensi, dan bervariasi sehingga ide atau gagasan yang diungkapkan penulis 

dapat dipahami dan diterima pembaca dengan tepat.  

 

B. Metode Pembelajaran Bahasa 

Dalam kegiatan pembelajaran kita tidak dapat lepas dari pendekatan, 

metode, strategi, maupun model pembelajaran. Karena dengan pendekatan, 

metode, strategi, maupun model pembelajaran, maka pembelajaran akan 

berlangsung dengan aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sehingga tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai. Untuk itu akan dibahas 

pengertian istilah tersebut di atas, terutama tentang metode. Metode adalah cara 

yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi (Rusman, 2009; 194). 

Selanjutnya pada KBBI dalam Iskandarwassid dan Dadang Sunendar (2016; 56) 

metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan melaksanakan 

sesuatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut Imas Kusniasih 

(2015; 19) menyebutkan bahwa model pembelajaran harus mengandung suatu 

rasional yang didasarkan pada teori, berisi serangkaian langkah strategi yang 

dilakukan guru maupun siswa, didukung dengan system penunjang atau fasilitas 

pembelajaran, dan metode untuk mengevaluasi kemajuan belajar siswa. Sehingga 
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di sini penerapan metode yang tepat akan menentukan keberrhasilan suatu 

pembelajaran. Dengan demikian metode bersifat prosedural dan sistematik, karena 

tujuannya untuk mempermudah mengerjakan suatu pekerjaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dismpulkan bahwa metode adalah 

cara yang teratur dan telah terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud atau 

tujuan. Sehingga dapat pula disimpulkan bahwa metode pembelajaran bahasa 

adalah  cara yang teratur dan telah terpikir baik-baik untuk mencapai suatu tujuan 

yang dimaksud yaitu pembelajaran bahasa yang mencakup empat keterampilan 

berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.  

Agar pembelajaran bahasa terutama menulis dengan kalimat yang efektif, 

maka siswa harus menguasai kalimat efektif itu sendiri. 

 

1. Metode Explicit Instruction 

Menurut Archer dan Hughe dalam Miftahul Huda (2015; 186), strategi 

explicit instruction adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus 

untuk menunjang proses belajar siswa. Strategi explicit instruction merupakan 

salah satu metode dari pendekatan organisasional. 

Miftahul Huda (2015; 186) berpendapat bahwa strategi explicit instruction 

berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang 

terstruktur dan dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah 

demi selangkah. Strategi ini sering dikenal dengan Model Pengajaran Langsung. 

Uno dan Nurdin,  dalam Miftahul Huda (2015; 186), strategi explicit 

instruction dapat berbentuk “ceramah, demonstrasi, pelatihan atau praktik, dan 
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kerja kelompok. Strategi ini juga dapat digunakan unutk menyampaikan pelajaran 

yang ditransformasikan langsung dari guru ke siswa. 

Explicit instruction merupakan metode pembelajaran kooperatif. Instruksi 

eksplisit ditandai dengan serangkaian pendukung atau perancah dimana siswa 

dipandu melalui proses belajar dengan penyataan yang jelas mengenai tujuan dan 

dasar pemikiran untuk mempelajari keterampilan baru, dengan penjelasan dan 

demonstrasi dari target instruksional, dan disukung  berlatih dengan umpan balik 

sampai penguasaan independen telah dicapai. Bentuk instruksi sebagai “model 

sistematis mengajar dengan penekanan pada kelanjutan dengan langkah-langkah 

kecil, memeriksa pemahaman siswa, dan mencapai partisipasi aktif dan sukses 

oleh semua siswa (Archer, 2010; 1). Selanjutnya Archer (2010; 1 – 3) 

menyebutkan ada enam belas elemen instruksi eksplisit, yaitu:  

a. Fokus padan konten instruksi. Mengajarkan keterampilan, strategi, 

istilah kosakata, konsep dan aturan yang akan memberdayakan siswa di 

masa depan dan sesuai dengan kebutuhan instruksional siswa. 

b. Keterampilan urutan logis. Pertimbangkan beberapan variabel kurikuler, 

seperti mengajarkan keterampilan lebih mudah, sebelum keterampilan 

keras, rekuensi tinggi mengajar keterampilan sebelum keterampilan 

yang kurang sering dalam penggunaan, memastikan penguasaan 

keterampilan prasyarat sebelum mengajarkan keterampilan itu sendiri, 

dan memisahkan keterampilan dan strategi yang serupa, dan dengan 

demikian mungkin membingungkan siswa. 
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c. Memecah keterampilan yang kompleks dan strategi ke dalam unit 

instruksional yang lebih kecil. Ajarkan dari langkah-langkah kecil. 

Segmentasi keterampilan yang kompleks menjadi unit-unit instruksional 

yang lebih kecil dari materi baru alamat, kekhawatiran tentang kognitif 

overloading, tuntutan pengolahan, dan kemampuan kerja memori siswa. 

Setelah menguasai unit disintesis (yaitu dipraktikan secara keseluruhan). 

d. Desain terorganisir dan terfokus pelajaran. Membuat pelajaran yakin 

adalah terorganisir dan terfokus. Dalam rangka untuk memanfaatkan 

secara optimal waktu instruksional. Terorganisir pelajaran pada topik, 

baik diurutkan dan tidak mengandung penyimpangan yang tidak relevan. 

e. Mulailah pelajaran dengan suatu pernyataan yang jelas, tujuan pelajaran 

dan harapan anda. Katakana siswa dengan jelas apa yang akan dipelajari 

dan mengapa itu penting. Siswa mencapai yang lebih baik jika mereka 

memahami tujuan instruksional dan hasil yang diharapkan, serta 

bagaimana informasi atau keterampilan disajikan akan membantu 

mereka. 

f. Tinjauan keterampilan dan pengetahuan sebelum instruksi awal. 

Menyediakan review yang relefan dengan informasi. Pastikan bahwa 

siswa memiliki keterampilam prasyarat dan pengetahuan untuk 

mempelajari keahlian yang diajarkan dalam pelajaran. Elemen ini juga 

menyediakan kesempatan untuk menghubungkan keterampilan baru 

dengan keterampilan terkait. 
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g.  Menyediakan langkah demi langkah demonstrasi model keterampilan 

dan memperjelas. Proses pengambilan keputusan diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas atau prosedur dengan berpikir keras.  

h. Gunakan bahasa yang jelas dan ringkas. Gunakan konsistensi, kata-kata 

ambigu, dan terminologi. Para kompleksitas pidato (misalnya kosakata, 

struktur kalimat) harus tergantung pada kosakata reseptif, untuk 

mengurangi kebingungan siswa. 

i. Memberikan berbagai contoh dan non-contoh yang memadai. Dalam 

rangka menetapkan batas-batas kapan dan kapan tidak menerapkan 

keterampilan, strategi, konsep, atau aturan, menyediakan berbagai 

contoh dan non-contoh. Berbagai contoh yang menjelaskan situasi 

ketika keterampilan akan digunakan atau diterapkan adalah penting agar 

siswa tidak sedikit yang menggunakan. Sebaliknya berbagai non-contoh 

mengurangi kemungkinan bahwa siswa akan menggunakan 

keterampilan yang tidak tepat. 

j. Menyediakan praktik dibimbing dan didukung. Dalam rangka 

mempromosikan dan membangun kesuksesan awal kepercayaan diri, 

mengatur kesulitan kesempatan berlatih selama pelajaran dan 

memberikan siswa berupa bimbingan dalam kinerja keterampilan. 

Ketika siswa menunjukan keberhasilan, anda bisa bertahap 

meningkatkan kesulitan tugas untuk mengurangi tingkat bimbingan. 

Instruksi sebelumnya efektif dan eksplisit seperti yang dicatat dapat 

dilihat sebagai serangkaian pendukung instruksional atau perancah 
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pertama melalui seleksi logis dan urutan isi, kemudian oleh mogok 

konten dikelola menjadi unit instruksional berdasarkan kemampuan 

kognitif siswa (misalnya memori kerja kapasitas, perhatian, dan 

pengetahuan sebelumnya). Pengiriman instruksional ditandai dengan 

diskripsi yang jelas dan demonstrasi keterampilan, diikuti dengan 

dikukung praktik praktisnya dan umpan balik yang tepat waktu. Praktik 

awal dilakukan dengan tingkat tinggi keterlibatan guru, namun sekali 

keberhasilan siswa jelas, dukungan guru adalah sistem tematicall ditarik, 

dan siswa bergerak ke arah kinerja yang independen   

k.   Memerlukan tanggapan yang sering. Rencana untuk tingkat tinggi 

interaksi guru dengan siswa melalui pertanyaan. Setelah siswa sering 

merespon (misalnya tanggapan lisan, tanggapan tertulis, atau tindakan 

tanggapan) membantu mereka fokus pada isi pelajaran, memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berelaborasi, membantu anda dalam 

memeriksa pemahaman, dan membuat siswa aktif dan penuh perhatian. 

l. Kinerja siswa memonitor dengan hati-hati dan mendengarkan jawaban 

siswa, sehingga anda dapat memverifikasi penguasaan siswa serta 

membuat penyesuaian tepat waktu dalam instruksi jika siswa membuat 

kesalahan. Tutup pemantauan juga memungkinkan anda memberikan 

umpan balik kepada siswa tentang bagaimana baiknya mereka lakukan. 

m. Memberikan umpan balik afirmatif dan perbaikan dengan segera. 

Follow up pada tanggapan siswa sebagai secepat anda bisa. Umpan balik 

langsung kepada siswa mengenai akurasi tanggapan mereka membantu 
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memastikan tingkat keberhasilan yang tinggi dan mengurangi 

kemungkinan kesalahan berlatih. 

n. Memberikan pelajaran dengan langkah cepat. Memberikan instruksi 

dengan kecepatan yang tepat untuk mengoptimalkan instruksi waktu, 

jumlah konten yang dapat disajikan dan on-tugas perilaku. Gunakan 

tingkat presentasi yang cepat, tetapi meliputi jumlah waktu yang wajar 

untuk berpikir siswa, terutama ketika mereka belajar materi baru. 

Kecepatan yang diinginkan adalah tidak begitu lambat bahwa siswa 

bosan atau begitu cepat sehingga mereka tidak bisa mengikuti. 

o. Membantu siswa mengatur pengetahuan. Karena banyak siswa 

mengalami kesulitan melihat bagaimana beberapa keterampilan dan 

konsep cocok bersama-sama, penting untuk menggunakan teknik 

pengajaran yang membuat koneksi lebih jelas ataueksplisit. 

Terorganisasi dengan baik dan informasi yang terhubung membuatnya 

lebih mudah bagi siswa untuk mengambil informasi dan memfasilitasi 

integrasi dengan materi baru. 

p. Menyediakan praktik distribusikan dan komulatif. Terdistribusi 

mengacu pada praktik beberapa peluang untuk berlatih keterampilan 

dari waktu ke waktu. Praktik komulatif adalah sebuah metode untuk 

memberikan kesempatan paraktik didistribusikan oleh kesempatan 

berlatih yang baik sebelumnya dan memperoleh keterampilan baru. 

Memberikan siswa upaya latihan dalam rangka mengatasi masalah 

retensi serta otomatisasi‟ 
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Dalam metode ini guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Guru 

tidak hanya memberikan materi, kemudian memberikan tugas kepada siswa, tetapi 

guru secara eksplisit memberikan instruksi atau pengarahan kepada siswa 

sehingga pada proses pembelajaran siswa diberi pengarahan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Tahapan strategi explicit instruction adalah sebagai berikut. 

a. Tahap 1: Orientasi 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, informasi latar belakang 

pelajaran, pentingnya pelajaran, dan mempersiapkan siswa untuk belajar. 

b. Tahap 2: Presentasi 

Guru mendemonstrasikan materi pelajaran, baik berupa keterampilan 

maupun konsep atau menyajikan informasi tahap demi tahap. 

c. Tahap 3: Latihan Terstruktur 

Guru merencanakan dan member bimbingan instruksi awal kepada siswa. 

d. Tahap 4: Latihan Terbimbing 

Guru memeriksa apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik 

dengan memberinya kesempatan untuk berlatih konsep dan keterampilan, 

lalu melihat apakah mereka berhasil memberi umpan balik yang positif atau 

tidak. 

e. Tahap 5: Latihan Mandiri 

Guru merencanakan kesempatan untuk melakukan instruksi lebih lanjut 

dengan berfokus pada situasi yang lebih kompleks atau kehidupan sehari-

hari. 
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Explicit instruction memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa 

kelebihannya antara lain: 1) guru bisa mengendalikan isi materi dan urutan 

informasi yang diterima oleh siswa sehingga guru dapat mempertahankan focus 

apa yang harus dicapai oleh siswa;  2) dapat diterapkan secara efektif dalam kelas 

yang besar maupun kecil; 3) dapat digunakan untuk menekankan poin-poin 

penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi siswa sehingga hal-hal 

tersebut dapat diungkapkan; 4) dapat menjadi cara yang efektif untuk 

mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat terstruktur; 5) 

merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan-

keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berprestasi rendah; 6) dapat 

menjadi cara untuk menyampaikan informasi yang banyak dalam waktu yang 

relative singkat dan dapat diakses secara setara oleh seluruh siswa; dan 7) 

memungkinkan guru untuk menyampaikan ketertarikan pribadi mengenai mata 

pelajaran (melelui presentasi yang antusias) yang dapat merangsang ketertarikan 

dan antusiasme siswa.  

Sementara itu, kelemahan strategi explicit instruction antara lain: 1) terlalu 

bersandar pada kemampuan siswa untuk mengasimilasikan informasi melalui 

kegiatan mendengarkan, mengamati dan mencatat, sementara tidak semua siswa 

memiliki keterampilan dalam hal-hal tersebut, sehingga guru masih harus 

mengajarkannya kepada siswa; 2) kesulitan untuk mengatasi perbedaan dalam hal 

kemampuan, pengetahuan awal, gaya belajar atau ketertarikan sisa; 3) kesulitan 

siswa untuk mengembangkan keterampilan social dan interpersonal yang baik; 4) 

kesuksesan strategi ini hanya bergantung pada penilaian dan antusiasme guru di 
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ruang kelas; dan 5) adanya berbagai hasil penelitian yang menyebutkan bahwa 

tingkat struktur dan kendali guru yang tinggi dalam pembelajaran, yang menjadi 

karakteristik strategi explicit instruction, dapat berdampak positif terhadap 

kemampuan penyelesaian masalah, kemandirian, dan keingintahuan siswa. 

 

2. Metode Quantum Learning 

Menurut Miftahul Huda (2015; 192), Quantum Learning merupakan model 

pembelajaran yang membiasakan belajar menyenangkan. Pernyataan tersebut 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, ayat 1 mengamanatkan bahwa: Proses pembelajaran pada 

Satuan Pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Penerapan model ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa 

sehingga pada akhirnya siswa dapat meningkatkan hasil belajar secara 

menyeluruh. Menurut Miftahul Huda (2015; 193), Quantum Learning adalah 

seperangkat metode dan falsafah belajar yang terbukti efektif di sekolah dan 

bisnis untuk semua tipe orang dan segala usia. Selanjutnya DePortter, 2009 dalam 

Miftahul Huda (2015; 193), Quantum Learning pertama kali digunakan di 

Supercamp. Supercamp menggunakan pola pembelajaran yang menggabungkan 

rasa percaya diri, keterampilan belajar, dan keterampilan berkomunikasi 

lingkungan yang menyenangkan. 
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Quantum Learningmenggabungkan sugestologi teknik pemercepatan 

belajaran dan NLP (Program Neurolinguistik) dengan teori, keyakinan dan 

metode kami sendiri, termasuk diantaranya konsep-konsep kunci dari berbagai 

teori dan strategi belajar yang lain seperti: 

a. Teori otak kanan otak kiri 

b. Teori otak triune (3 in 1) 

c. Pilihan modalitas (visual, auditorial, kinestik) 

d. Teori kecerdasan ganda 

e. Pendidikan holistik (menyeluruh) 

f. Belajar berdasarkan pengalaman 

g. Belajar dengan symbol (metaphorik learning) 

h. Simulasi atau permainan. 

Maksud dari kedelapan kunci strategi quantum learning adalah 

menggabungkan kegiatan yang secara seimbang antara kerja dan bermain, dengan 

kecepatan yang mengesankan dan dibarengi dengan kegiatan yang 

menggembirakan, serta efektif digunakan untuk semua umur. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa quantum learning 

merupakan proses pembelajaran yang menjadi efektif dan bermakna apabila ada 

interaksi antara siswa dengan sumber belajar dan materi, kondisi ruangan, 

fasilitas, penciptaan suasana dan kegiatan belajar yang tidak monoton diantaranya 

melalui penggunaan musik pengiring. Interaksi ini berupa keaktifan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 
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Setiap metode tertentu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, begiti juga 

dengan metode quantum learning. Berikut kelenihan dan kekurangan metode 

quantum learning. 

a. Kelebihan metode quantum learning 

1) Memberikan sikap positif terhadap cara pandang siswa 

2) Siswa lebih termotivasi untuk belajar 

3) Siswa memperoleh keterampilan seumur hidup 

4) Siswa memiliki kepercayaan diri 

5) Siswa menjadi orang yang sukses. 

b. Kekurangan metode quantum learning 

Metode ini banyak menggunakan media, maka bagi sekolah yang tidak 

memiliki fasilitas memadai banyak mengalami hambatan. 

Langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam pembelajaran melaui konsep 

Quantum Learning adalah sebagai berikut: 

a. Kekuatan Ambak 

Ambak adalah motovasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara 

manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan. Motivasi sangat diperlukan 

dalam belajar karena dengan adanya motivasi, keinginan untuk belajar akan 

selalu ada. Pada langkah ini siswa harus diberi motivasi oleh guru agar 

mereka dapat mengidentifikasi dan mengetahui manfaat atau makna dari 

setiap pengalaman atau peristiwa yang dilaluinya, yang dalam hal ini adalah 

proses belajar. 

b. Penataan lingkungan belajar 
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Dalam proses belajar dan mengajar, diperlukan penataan lingkungan yang 

dapat membuat siswa merasa aman dan nyaman. Perasaan semacam ini akan 

menumbuhkan konsentrasi belajar siswa yang baik. Penataan lingkungan 

belajar yang tepat juga dapat mencegah kebosanan dalam diri siswa. 

c. Memupuk sikap juara 

Memupuk sikap juara perlu dilakukan untuk lebih memacu belajar siswa. 

Seorang guru hendaknya tidak segan-segan member pujian atau hadiah pada 

siswa yang telah berhasil dalam belajarnya. Sebaliknya guru tidak 

mencemooh siswa yang belum mampu menguasai materi. Dengan 

memupuk sikap juara ini siswa akan merasa lebih dihargai. 

d. Membebaskan gaya belajar 

Ada berbagi macam gaya belajar yang dimiliki siswa. Gaya belajar tersebut 

antara lain: visual. Auditorial, dan kinestik. Dalam Quantum Learning, guru 

hendaknya member kebebasan dalam belajar pada siswa dan tidak terpaku 

pada satu gaya belajar saja. 

e. Membiasakan mencatat 

Belajar akan benar-benar dipahami sebagai aktivitas kreasi ketika siswa 

tidak hanya bisa menerima, melainkan bisa mengungkapkan kembali apa 

yang diperoleh dengan menggunakan bahasa hidup dengan cara dan 

ungkapan sesuai gaya belajar siswa sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan member simbol-simbol atau gambar yang mudah dimengerti oleh 

siswa itu sendiri. Simbol-simbol tersebut dapat berupa tulisan atau kode-

kode yang bisa dimengerti siswa. 
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f. Membiasakan membaca 

Salah satu aktivitas yang cukup penting adalah membaca. Dengan membaca 

siswa bisa meningkatkan perbendaharaan kata, pemahaman, wawasan, dan 

daya ingatnya. Seorang guru hendaknya membiasakan siswa untuk 

membaca, baik buku pelajaran maupun buku-buku yang lain.  

g. Menjadikan anak lebih kreatif 

Siswa yang kreatif adalah siswa yang ingin tahu, suka mencoba, dan senang 

bermain. Sikap kreatif memungkinkan siswa menghasilkan ide-ide yang 

segar dalam belajarnya. 

h. Melatih kekuatan memori 

Kekuatan memori sangat diperlukan dalam belajar, sehingga siswa perlu 

dilatih untuk mendapatkan kekuatan memori yang baik. 

Quantum Learning memiliki beberapa konsep kunci dari berbagai teori dan 

strategi belajar, antara lain: 

a. Teori otak kanan kiri 

b. Teori otak triune (3 in 1) 

c. Pilihan modalitas (visual, auditorial dan kinestik) 

d. Teori kecerdasan ganda 

e. Pendidikan holistic (menyeluruh) 

f. Belajar berdasarkan pengalaman 

g. Belajar dengan simbol (metaphoric learning) 

h. Simulasi/ permainan 

i. Peta piker (mind mapping) 
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Quantum Learning sebagai salah satu metode belajar dapat memadukan 

berbagai sugesti positif dan interaksinya dengan lingkungan yang dapat 

mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Lingkungan belajar yang 

menyenangkan dapat menimbulkan motivasi pada diri siswa sehingga secara 

langsung dapat mempengaruhi proses belajar mereka. Metode Quantum Learning 

dengan teknik peta pikiran (mind mapping) dan simulasi, misalnya memiliki 

manfaat yang sangat baik untuk meningkatkan potensi akademis (prestasi belajar) 

maupun potensi kreatif yang terdapat dalam diri siswa. 

Akan tetapi, pembelajaran quantum tidak berarti lepas dari beberapa 

kelemahan. Beberapa kelemahan Quantum Learning antara lain: 1) memerlukan 

dan menuntut keahlian dan keterampilan guru lebih khusus; 2) memerlukan proses 

perancangan dan persiapan pembelajaran yang cukup matang dan terencana 

dengan cara yang lebih baik; dan 3) tidak semua kelas memiliki sumber belajar, 

alat belajar dan fasilitas yang dijadikan prasyarat dalam Quantum Learning, selain 

juga karena pembelajaran ini juga menuntut situasi dan kondisi serta waktu yang 

lebih banyak. 
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