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PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS KOMPETENSI  

 

Oleh:  

Suparti
*
 

 
Abstrak 

Pembelajaran bahasa bertujuan untuk mencapai kompetensi komunikatif, yakni 
kompetensi penggunaan bahasa sebagai landasan dalam kegiatan berpikir dan 
bertindak untuk memahami dan memaknai kehidupan secara individu dan sosial. 
Kompetensi komunikatif meliputi: kompetensi menyimak, berbicara, membaca, 
dan menulis dengan dilandasi oleh kompetensi berpikir kritis dan kreatif. 
Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kompetensi merupakan alternatif untuk 
mewujudkan kompetensi komunikatif, dan para guru diharapkan mampu 
mengembangkannya sesuai dengan prinsip dan prosedur yang ada. 

Kata kunci: pembelajaran, kompetensi, bahasa   
 

Abstract 

Teaching language is purposed to reach communicative competencies, that are 
using language competency as a foundation to thinking activity and act to 
comprehend and mean of living as an individual and a social. That 
communication competencies is consist of listening, speaking, reading, and 
writing which foundation by critical and creative thinking competencies. The 
competency-based in teaching language as an alternative to conduct 
communicative competencies goals, and the teachers should improve their  

teaching based on procedures and principles that was specified.    

Key words: learning, competencies, language. 
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Indonesia 

Pendahuluan  

 Bahasa memiliki peran sentral 

dalam perkembangan intelektual, sosial, 

dan emosional siswa dan merupakan kunci 

penentu dalam mempelajari semua bidang 

ilmu (Depdiknas, 2002). Dalam proses 

pendidikan, bahasa merupakan alat 

komunikasi belajar-mengajar. Selain itu, 

bahasa (termasuk di dalamnya bahasa 

Indonesia) merupakan bidang isi pelajaran. 

Bahasa Indonesia sebagai bidang isi 

pelajaran diprogramkan dalam kurikulum 
sekolah secara berkesinambungan mulai 

pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. 

Sebagai bidang isi pelajaran, pembelajaran 

bahasa Indonesia diarahkan untuk 
menyiapkan siswa agar dapat mencapai 

kompetensi komunikatif sehingga dapat 

merefleksikan pengalaman dalam kehidup-

an secara optimal.  

Potensi bahasa, sebagaimana 

diyakini oleh kaum nativis, dimiliki oleh 

setiap individu sejak dilahirkan. Kaum 

behavioris mempercayai bahwa potensi 

individu akan berkembang berdasarkan 

hasil interaksinya dengan lingkungan 

(Dworetzky, 1990). Pandangan-pandangan 
tersebut menyiratkan bahwa semua potensi 

yang dibawa oleh individu akan berkem-

bang secara maksimal jika mendapatkan 

penanganan secara maksimal pula dalam 
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lingkungan belajar sesuai dengan yang 

diharapkan.   

Bagaimanakah mengelola ling-

kungan pembelajaran agar potensi individu 

dapat berkembang secara maksimal? 

Kompetensi apakah yang diharapkan 
dikuasai siswa? Bagaimanakah pembela-

jaran bahasa sesuai dengan kompetensi 

komunikatif? Dalam tulisan ini, dipaparkan 

secara berturut-turut tentang kompetensi 

dalam pembelajaran, kompetensi dalam 

kurikulum bahasa Indonesia 2004, dan 

pembelajaran bahasa Indonesia berbasis 

kompetensi. 

Kompetensi dalam Pembelajaran  

Belajar bukanlah kegiatan sesaat 

namun terjadi dalam suatu proses oleh 

individu sebagai pelaku/subjek belajar. 
Belajar ditandai oleh adanya suatu 

perolehan. Perolehan/ hasil belajar baik 

yang berupa kecakapan, keterampilan, 

maupun nilai-nilai merupakan bentukan 

pengalaman dalam interaksinya dengan 

lingkungan belajar. Hasil belajar akan 

optimal dalam lingkungan belajar yang 

kondusif. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Gredler (1991) dan Munandir (2001) 

bahwa hasil belajar mensyaratkan 

terjadinya perubahan perilaku yang bersifat 
jangka panjang dan relatif tetap dalam hal 

kecakapan, keterampilan, dan sikap. Untuk 

selanjutnya kecakapan, keterampilan, dan 

sikap disebut sebagai hasil belajar. 

Hasil belajar yang merupakan 

kompetensi belajar direfleksikan oleh 

pembelajar dalam kebiasaan berpikir dan 

bertindak (Depdikbud, 1995; Depdiknas, 

2002). Dalam lingkup pembelajaran 

(formal dan nonformal), kompetensi belajar 

dirumuskan dan dirangkum dalam suatu 

program yang disebut dengan kurikulum. 
Berdasarkan kompetensi-kompetensi terse-

but sebuah kurikulum diwujudkan. Saat ini, 

salah satu kurikulum yang dikembangkan 

berdasarkan kompetensi pembelajar adalah 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).  

Kompetensi, meskipun bukan 

sebagai istilah baru, dipilih penggunaannya 

dalam kurikulum terbaru dengan harapan 

bahwa kualitas lulusan benar-benar cakap, 
terampil, dan tangguh dalam kehidupan di 

era global. Dasar pemikiran penggunaan 

konsep kompetensi dalam KBK, sebagai 

berikut: (1) kompetensi berkenaan kemam-

puan siswa melakukan sesuatu dalam 

berbagai konteks, (2) kompetensi menje-

laskan pengalaman belajar yang dilalui 

siswa untuk menjadi kompeten, (3) kompe-

tensi merupakan hasil belajar yang 

menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa 

setelah melalui proses pembelajaran, dan 

(4) kehandalan kemampuan siswa melaku-
kan sesuatu hendaknya didefinisikan secara 

jelas dan luas dalam suatu standar yang 

dapat dicapai melalui kinerja yang dapat 

diukur (periksa Depdiknas, 2002:1).  

KBK memuat seperangkat renca-

na dan pengaturan tentang kompetensi dan 

hasil belajar yang akan dicapai pembelajar 

selama dan setelah mengikuti program 

(Depdiknas, 2002). Dalam sebuah kuriku-

lum, kompetensi lulusan memegang 

peranan penting. Kompetensi lulusan 
tersebut disusun dalam hirarki sebagai 

berikut: units of competency, elements of 

competency, dan performance criteria  dan 

tersurat dalam KBK sebagai kompetensi 

dasar, hasil belajar, dan indikator hasil 

belajar.  

KBK dikembangkan untuk mem-

berikan keterampilan dan keahlian bertahan 

hidup dalam perubahan kehidupan 

masyarakat (Depdiknas, 2002a). Untuk itu, 

kepada siswa dibelajarkan beberapa 

kompetensi dasar sebagai bekal hidup 
bermasyarakat dengan dilandaskan pada: 

(1) hasil belajar dan dampak yang 

diharapkan muncul pada diri peserta didik 

melalui serangkaian pengalaman belajar 

yang bermakna, (2) keberagaman yang 



Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Kompetensi (Suparti) 

 59 

dapat dimanifestasikan sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik dan masyarakat 

(Siskandar, 2002). Dengan demikian, 

orientasi pendidikan bukan pada apa yang 

harus diajarkan guru kepada siswa tetapi 

pada apa yang harus dilakukan siswa 

dalam proses belajar untuk mencapai hasil 

belajarnya. Kehadiran guru bukanlah 

segala-galanya dalam belajar. Guru 

diperlukan sebagai motivator, dinamisator, 

dan fasilitator belajar untuk mencapai hasil 

belajar yang ditetapkan. Guru bukanlah 

sumber dan penyampai informasi utama 

dalam belajar. Belajar dikembangkan 

berdasarkan falsafah pendidikan, yakni: 

learning to know, learning to do, learning 

to live together, learning to be yourself. 

Untuk itu, guru hendaknya selalu 
memberikan motivasi agar siswa selalu 

ingin belajar. Guru dituntut mampu 

menggerakkan pembelajaran dari situasi 

statis menjadi situasi dinamis dan kondusif.  

Kompetensi dalam Kurikulum Bahasa 

Indonesia  

Perubahan Kurikulum 1994 

menjadi KBK (yang diujicobakan tahun 

2003 dan diberlakukan mulai tahun 

pelajaran 2005) dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia tidak akan mengubah 
pembelajaran dan prinsip yang diterapkan-

nya. Hal itu tampak dari orientasi dan isi 

pembelajaran yang terdapat di dalamnya 

baik dalam kurikulum 1994 maupun KBK. 

Dalam kurikulum 1994 dan KBK, 

pembelajaran bahasa diorientasikan pada 

hakikat belajar bahasa yang sesungguhnya, 

yakni belajar bahasa untuk mampu 

berkomunikasi secara lisan dan tulis.  

Berdasarkan hakikat tersebut, 

kompetensi umum yang diharapkan dicapai 

melalui pembelajaran bahasa Indonesia, 
yakni: (a) menghargai dan membanggakan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan 

dan bahasa negara, (b) memahami bahasa 

Indonesia dari segi bentuk, makna, dan 

fungsi, serta menggunakannya dengan tepat 

dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, 

keperluan, dan keadaan, (c) kemampuan 

menggunakan bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, 

kematangan emosional, dan kematangan 

sosial, (d) disiplin dalam berpikir dan 
berbahasa (berbicara dan menulis), (e) 

menikmati dan memanfaatkan karya sastra 

untuk mengembangkan kepribadian, mem-

perluas wawasan kehidupan, serta mening-

katkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa (Depdikbud, 1995; Depdiknas, 

2002). Dengan perkataan lain, kompetensi 

umum pembelajaran bahasa yang diharap-

kan adalah memahami dan terampil 

menggunakan bahasa Indonesia dalam 

segala bentuk dan fungsi yang disebut 

sebagai kompetensi komunikatif.  

Kompetensi komunikatif bukan 

sekedar tercermin pada pemahaman teknik 

penggunaan bahasa tetapi lebih pada 

praktik penggunaannya dalam kehidupan 

secara nyata. Sadtono (1988) menyatakan 

bahwa seseorang yang mempunyai 

kompetensi komunikatif akan mengenal 

struktur lahir dan struktur batin, sehingga 

dapat membedakan kalimat yang benar dan 

salah dan selanjutnya akan mampu 

memahami dan menggunakan kalimat baru 
sesuai dengan konteks. Penguasaan dan 

penghayatan mengandung makna mampu 

memahami dan menggunakannya secara 

baik dan benar dalam kehidupan 

senyatanya untuk berbagai keperluan. 

Dengan demikian, seseorang dikatakan 

memiliki kompetensi komunikatif jika ia 

mampu menggunakan bahasa sebagai alat 

untuk berkomunikasi baik secara lisan 

maupun tertulis dalam segala sendi 

kehidupan.  

Dalam program pendidikan bahasa 
Indonesia, kompetensi komunikatif dirinci 

menjadi beberapa kompetensi dasar yang 

terangkum dalam ruang lingkup 

pembelajaran bahasa Indonesia, yakni 

penguasaan kebahasaan, kemampuan 

memahami, mengapresiasi sastra, dan 
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kemampuan menggunakan bahasa 

Indonesia (Depdikbud, 1995; Depdiknas, 

2002). Sebagaimana tergambar dalam 

tujuan khusus pengajaran bahasa Indonesia, 

yakni tujuan pemahaman (menyimak dan 

membaca), penggunaan (berbicara dan 
menulis), dan kebahasaan (Depdikbud, 

1995).  

Kompetensi komunikatif (dalam 

Kurikulum 1994) terurai pada setiap catur 

wulan dan jenjang kelas yang tersurat 

dalam bentuk butir pembelajaran. 

Sedangkan dalam KBK, kompetensi 

komunikatif terpapar pada kompetensi 

dasar dan hasil belajar yang terkelompok 

dalam aspek-aspek kemampuan berbahasa, 

yakni menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis (periksa Depdiknas, 2002). Untuk 
mengukur ketercapaian kompetensi dasar 

dan hasil belajar terdapat indikator. 

Kompetensi dasar berisi rumusan 

kemampuan minimal yang hendak 

dibelajarkan kepada siswa.  Hasil belajar 

berisi paparan atas kemampuan yang harus 

dikuasai siswa dalam berkomunikasi lisan 

dan tulis sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia melalui pelatihan dan 

pengalaman. Indikator hasil belajar berisi 

kriteria ketercapaian suatu kompetensi 
yang dibelajarkan.  

Hal tersurat yang membedakan 

antara KBK dengan Kurikulum 1994 

adalah tereksplisitkannya indikator hasil 

belajar pada setiap kompetensi yang 

dibelajarkan kepada siswa. Secara 

konseptual, hal itu bukan menjadi 

perbedaan yang mendasar. Tereksplisitkan-

nya indikator hasil belajar dalam KBK 

merupakan penjelas bagi pelaksana 

program tentang kriteria ketercapaian suatu 

kompetensi dasar. (Contoh rumusan 
kompetensi dasar, hasil belajar, dan 

indikator hasil belajar dipaparkan pada 

tabel 1). Terlepas dari tereksplisit-tidaknya 

indikator hasil belajar, tugas pelaksana 

program adalah menciptakan situasi 

pembelajaran yang kondusif yang dapat 

memfasilitasi siswa memperoleh penga-

laman dan hasil belajar. Dengan demikian, 

pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya 

diposisikan dalam konteks belajar yakni 

kegiatan aktif siswa dalam membangun 

makna/pemahaman (Depdiknas, 2002b).  

Konteks belajar bahasa untuk 

mencapai kompetensi komunikatif hendak-

nya diciptakan dalam situasi belajar yang 

mudah bagi siswa dalam penggunaan dan 

pengembangan yang fungsional dan 

bermakna sesuai dengan kebutuhannya. 

Situasi belajar tersebut disebutkan oleh 

Goodman (1986) antara lain nyata dan 

alami, dalam kesatuan penggunaan bahasa, 

menarik, sesuai, menjadi milik siswa, 

bagian dari kehidupan nyata, memiliki 

kegunaan sosial, merupakan tujuan siswa, 
siswa memilih untuk menggunakannya, 

dapat dicapai oleh siswa, dan siswa mampu 

melakukannya. Dalam perkembangannya, 

dimunculkan istilah pembelajaran konteks-

tual (contextual teaching and learning= 

CTL) (Suparno, 2003). 

Tabel 1 

Contoh Rumusan Kompetensi Dasar, Hasil 

Belajar, dan Indikator Hasil Belajar 

 
KOMPE
TENSI 
DASAR 

HASIL 
BELAJAR 

INDIKATOR 
HASIL BELAJAR 

KET. 

Meleng 
kapi na 
rasi  
(KLK 2, 
9) 

Siswa 
mampu: 
melengka
pi cerita 
yang 
belum 
selesai 

Siswa dapat: 

• Melengkapi 
bagian awal, 
tengah, akhir 
cerita yang 
hilang sehing-
ga cerita itu 
menjadi utuh 
dan mudah 
diikuti jalan 
atau alur ceri-
tanya. 

Kls IV 
Smt I  

Menulis 
deskripsi 
(KLK 2, 
9) 

Mendeskri
psikan 
seseorang 
benda, 
atau 
tanaman 
berda-
sarkan 
ciri-cirinya 

• Mendeskripsik
an secara 
tertulis seseo-
rang atau ben-
da secara rinci 
dari berbagai 
segi sehingga 
orang yang 
membaca de-
ngan mudah 
dapat mene-
bak atau 
membayang-

Kls IV 
Smt I 
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kan isi 
deskripsi 
tersebut. 

Menulis 
narasi 
(KLK 2, 
9) 

Menulis 
surat 
kepada 
teman 
yang berisi 
pengalam
an atau 
cita-cita. 

• Menyebutkan 
bagian-bagian 
surat. 

• Menulis surat 
dengan gaya 
penceritaan 
yang menarik 
sehingga 
pembaca 
dapat ikut 
membayangka
n pengalaman 
atau cita-cita 
yang 
diangankan si 
penulis. 

Kls IV 
Smt I 

 

Perencanaan Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Berbasis Kompetensi  

Rumusan kompetensi dasar, hasil 

belajar, dan indikator hasil belajar 

merupakan acuan bagi pelaksana program 

untuk membelajarkannya kepada siswa. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksana 

program (guru) perlu menyusunnya dalam 

rencana program yang aplikatif. Runtutan 

kegiatan yang hendaknya dilaksanakan 
guru yakni: menyusun silabus pengajaran 

dan menyusun persiapan mengajar 

(rencana pembelajaran = RP).  

Silabus pengajaran disusun 

berdasarkan kegiatan analisis konteks/ 

kebutuhan. Alur kegiatannya tergambar 

pada bagan berikut. 

Bagan 1  

Alur penyusunan silabus pengajaran  

 

 

 

 

(Depdiknas, 2002d:13) 

Silabus pengajaran disusun untuk 

membantu guru dalam mengaplikasikan 

program pengajaran dalam rangka 

mencapai kompetensi belajar siswa. Hal itu 

diharapkan agar guru dapat mengelola 

kegiatan belajar-mengajarnya di kelas 

secara efektif. Mencermati prinsip KBK 

‘kesatuan dalam kebijakan dan 

keberagaman dalam pelaksanaan’ 

(Depdiknas, 2002c:3) maka model silabus 

pengajaran bukanlah harga mati. Hal itu 

menunjukkan bahwa daerah/sekolah/guru 

memiliki cukup kewenangan untuk 

merancang dan menentukan hal-hal yang 

akan diajarkan, pengelolaan pengalaman 

belajar, cara mengajar, dan menilai 

keberhasilan suatu proses belajar-mengajar 

sesuai dengan konteks sekolah. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Kemp 

(1985:14) bahwa pembelajaran harus 
dimulai dengan memastikan apakah suatu 

rancangan pengajaran atau silabus sesuai 

untuk program yang akan dilaksanakan dan 

konteks yang ada.  

Untuk mencapai kompetensi dasar 

dan hasil belajar, guru dapat berkolaborasi 

untuk menyusun silabus dengan guru lain, 

sekolah lain, bahkan daerah lain yang 

memiliki karakteristik kelas yang sejenis. 

Guru tetap perlu dilibatkan dalam 

penyusunan silabus, sebab (1) guru paling 
mengetahui kondisi para siswa, dan (2) 

keterlibatan guru dalam penyusunan 

silabus akan menumbuhkan rasa memiliki 

terhadap silabus yang dikembang-kannya 

dan semakin bertanggung jawab atas materi 

yang diajarkannya sehingga dedikasi 

mengajarnya semakin tinggi (periksa 

Depdiknas, 2002d:4).  

Prinsip ‘keberagaman dalam 

pelaksanaan’ yang diterapkan dalam KBK 

menuntut tanggung jawab yang besar dari 

daerah/sekolah yang bersangkutan. Untuk 
itu dalam pengembangan silabus daerah/ 

sekolah disarankan membentuk tim 

pengembang silabus, agar silabus yang 

akan diterapkan dalam pengajaran dapat 

dipertanggungjawabkan dan mencapai hasil 

belajar yang ditetapkan. Tim pengembang 

Analisis 
Konteks 

Perumusan 
tujuan, 
materi, 

evaluasi 

Perumusan 
model 

pembelajaran 

Penilaian 
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itu terdiri atas: spesialis pengembang 

kurikulum, ahli mata pelajaran, ahli 

dedaktik/metodik, ahli penilaian, konselor, 

psikolog, guru, kepala sekolah, pengawas, 

staf profesional kantor dinas pendidikan, 

perwakilan asosiasi profesi, dan perwakilan 
orang tua siswa. Unsur-unsur itulah yang 

secara bersama-sama merencanakan segala 

kegiatan dan penunjangnya untuk 

mencapai hasil belajar minimal yang 

ditetapkan pemerintah pusat (Depdiknas, 

2002d:4). Di antara unsur yang terlibat di 

atas yang utama harus ada adalah guru. 

Sebab, guru merupakan pelaksana program 

dan berhasil tidaknya sebuah program akan 

bergantung pada pemahaman pelaksana-

nya.  

Silabus disusun secara kolaborasi 
dalam kesetaraan konteks. Sebab, silabus 

merupakan seperangkat rencana dan 

pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, 

pengelolaan kelas, dan penilaian hasil 

belajar (Depdiknas, 2002d:1). Silabus 

hendaknya disusun secara sistematis dan 

berisikan komponen yang saling berkait 

untuk memenuhi target pencapaian hasil 

belajar yang tercantum dalam Kurikulum 

dan Hasil Belajar (KHB). Kompetensi 

dasar, hasil belajar, dan indikator yang ada 
dalam KHB itulah yang hendaknya 

dipertimbangkan oleh tim penyusun 

silabus.  

Komponen pokok dalam silabus 

hendaknya mampu menjawab permasa-

lahan (1) kompetensi apa yang akan 

dikembangkan pada siswa, (2) bagaimana 

cara mengembangkannya, (3) bagaimana 

cara mengetahui bahwa kompetensi 

tersebut sudah dicapai. Komponen pokok 

yang tereksplisitkan yakni: (1) kompetensi 

dasar, (2) hasil belajar, (3) indikator, (4) 
langkah pembelajaran, (5) alokasi waktu, 

(6) sarana dan sumber belajar, dan (7) 

penilaian (Depdiknas, 2002d:14-21).  

Silabus dikembangkan dalam 

pembelajaran-pembelajaran (kegiatan bela-

jar-mengajar) dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut: kesempatan untuk 

belajar, pengetahuan awal siswa, refleksi, 

motivasi, keragaman individu, kemandirian 

dan kerja sama, suasana yang kondusif, 

belajar untuk kebersamaan, siswa sebagai 
pembangun gagasan, rasa ingin tahu, 

kreativitas, dan ketuhanan, menyenangkan, 

interaksi dan komunikasi, belajar cara 

belajar (Depdiknas, 2002b). Tiga prinsip 

yang terkait dengan kompetensi 

komunikatif, yakni: (1) diorientasikan pada 

siswa sebagai pelaku pembelajaran, (2) 

belajar dengan melakukan dalam 

keseluruhan kegiatan berbahasa secara 

nyata, (3) memperhatikan fungsi dan 

kebermaknaan untuk mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi dalam 
kehidupan individu dan sosial (Depdiknas, 

2002b; Goodman, 1986).   

Ketercapaian kompetensi dasar 

dan hasil belajar dapat dilihat dari indikator 

hasil belajar. Berdasarkan indikator hasil 

belajar tersebut, guru menyusun kegiatan 

penilaian dengan memperhatikan prinsip 

umum penilaian. Prinsip utama yang 

hendaknya dipedomani adalah bahwa 

penilaian bukan sebagai tujuan akhir 

pengajaran namun penilaian dilakukan 
dalam kerangka untuk mengetahui 

kemajuan belajar siswa sebagai bahan 

untuk memberikan bantuan belajar guna 

mencapai hasil belajar yang diharapkan. 

Oleh karena itu, penilaian hendaknya 

dilakukan secara berkesinam-bungan/terus 

menerus dengan berbagai bentuk. Penilaian 

haruslah dilakukan selama dan setelah 

pembelajaran atau disebut dengan penilaian 

proses dan hasil belajar (Djiwandono, 

1996). Bentuk-bentuk penilaian yang 

disarankan dalam KBK, yakni: portofolio, 
produk, proyek, kinerja, dan tes 

(Depdiknas, 2002e). 

Berikut contoh Silabus Pengajaran 

dengan komponen minimalnya. 
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Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 
Kelas/Semester : IV / I 
Alokasi Waktu : 2 x pertemuan 
Kompetensi Dasar : Menulis deskripsi (KLK 

2, 9) 
Hasil Belajar : Mendeskripsikan sese-orang, 

benda, atau tanaman 
berdasarkan ciri-cirinya. 

Indikator : Mendeskripsikan secara 
tertulis seseorang/benda 
secara rinci dari berbagai segi 
sehingga orang yang 
membaca dengan mudah 
dapat menebak atau 
membayangkan isi deskripsi 
tersebut. 

 
Langkah Pembelajaran 

 
Pertemuan I 
1. Bertanya jawab/menyebutkan benda-

benda yang ada di lingkungan kelas. 
2. Mendiskusikan ciri-ciri benda yang 

disebutkan. 
3. Menuangkan ciri-ciri benda dalam tulisan. 
4. Merangkai kalimat yang berisi ciri-ciri 

benda ke dalam paragraf. 
5. Membaca ulang kalimat yang telah 

dibuat. 
6. Menyimpulkan jenis tulisan yang telah 

dibuat dan membahas kembali. 
7. Menyiapkan tugas rumah sebagai 

pendalaman.  
 
Pertemuan II 

1. Menceritakan lingkungan rumah. 
2. Membacakan dan menyimak tulisan yang 

dibuat di rumah 
3. Berbagi dengan teman melalui diskusi 

dan pemberian tanggapan tentang 
tulisan. 

4. Menyempurnakan kembali tulisan yang 
dibuat. 

5. Membacakan kembali tulisan. 
 
Sarana dan Sumber Belajar:  

Buku Lancar Berbahasa Indonesia kelas IV 
Panduan Menulis Karangan Deskripsi Model 
tulisan deskripsi 
 
Penilaian:  

1. Penilaian proses menulis melalui 
pengamatan pada saat siswa menulis. 

2. Produk berupa tulisan deskripsi 
lingkungan kelas dan deskripsi 
lingkungan rumah. 

3. Tes lisan dalam bentuk tanya jawab 
tentang tulisan deskripsi. 

Mencermati contoh di atas, 

diajukan dua pertanyaan pokok sebagai 

pengingat kepada guru berkaitan dengan 

pembelajaran kompetensi bahasa. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai 

berikut. 

(1) Bagaimanakah strategi guru untuk 

membelajarkan kompetensi komuni-

katif? 

(2) Sudah cukup jelaskah kegiatan guru 

untuk membelajarkan siswa se-
hingga tercipta pengalaman belajar 

sesuai dengan empat pilar belajar?  

Jawaban atas pertanyaan tersebut 

sangat bervariasi sesuai dengan konteks. 

Itulah uniknya KBK. Tiga hal yang perlu 

mendapatkan penekanan bahwa “kemauan, 

kemampuan, dan kreativitas” mutlak 

diperlukan bagi guru sebagai pelaksana 

KBK.   

Simpulan dan Saran 

Pembelajaran bahasa ditujukan 

untuk mencapai kompetensi komunikatif, 
yakni kompetensi penggunaan bahasa 

sebagai landasan dalam kegiatan berpikir 

dan bertindak untuk memahami dan 

memaknai kehidupan secara individu dan 

sosial. Dalam pembelajaran di sekolah, 

kompetensi tersebut dapat dicapai melalui 

pembelajaran yang terprogram berupa 

kurikulum. Kurikulum Berbasis Kompe-

tensi (KBK) merupakan isu baru dan 

dilontarkan sebagai wahana untuk 

mewujudkan kompetensi komunikatif yang 
diharapkan.  

Tiga syarat minimal pembelajaran 

berkompetensi komunikatif, yakni: (1) 

diorientasikan pada siswa sebagai pelaku 

pembelajaran, (2) belajar dengan 

melakukan dalam keseluruhan kegiatan 

berbahasa secara nyata, (3) memperhatikan 
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fungsi dan kebermaknaan untuk 

mengembangkan kemampuan berkomuni-

kasi dalam kehidupan individu dan sosial. 

Ketiga syarat itu perlu diorkestrai (istilah 

D’Porter, dkk, 2001) oleh guru. Untuk itu, 

diperlukan guru yang cukup memiliki 
“kemauan, kemampuan, dan kreativitas”  

yang baik. 

Meski memerlukan perjuangan 

hebat, sistem penilaian yang diterapkan 

dalam KBK yang diujicobakan mulai tahun 

ajaran 2002/2003 merupakan langkah 

positif untuk mencapai kompetensi dasar 

dan hasil belajar yang diharapkan. 

Pertanyaan yang perlu ditindaklanjuti 

adalah “sudahkah para guru (secara khusus 

bahasa Indonesia) memiliki kompetensi 

komunikatif secara profesional? Jika 
“belum” maka para guru harus merenovasi 

kompetensi profesionalnya sesuai dengan 

perannya sebagai agen pembaruan.  

Jombang, 14-02-2006 
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