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BAB V 

MODEL INSTRUKSI LANGSUNG 

DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

 

A. Model Pembelajaran 

Pengertian model pembelajaran menurut Dewey, pengajaran merupakan 

gambaran suatu lingkungan pembelajaran, yang juga meliputi perilaku kita 

sebagai guru saat model tersebut diterapkan. Model-model ini memiliki banyak 

kegunaan yang menjangkau segala bidang pendidikan, mulai dari materi 

perencanaan dan kurikulum hingga materi perencanaan instruksional (Joyce, 

2009, Terj hlm. 30). 

Sedangkan menurut Kemp (Rusman, 2010, hlm. 138) suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran 

dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dick dan Carey juga menyebutkan bahwa 

pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil 

belajar pada peserta didik atau siswa (Rusman, 2010, hlm. 138). Upaya 

mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam kegiatan 

nyata agar tujuan yang telah disusun dapat tercapai secara optimal, maka 

diperlukan suatu metode yang digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah 

ditetapkan. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya guru boleh 

memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan 

pendidikannya.  

Keguanaan model-model dalam pembelajaran adalah merespon informasi 

(information processing models) menekankan cara-cara dalam meningkatkan 

dorongan alamiah untuk membentuk makna tentang dunia (sense of the world) 

dengan memperoleh dan mengolah data, merasakan masalah-masalah dan 

menghasilkan solusi-solusi yang tepat, serta mengembangkan konsep dan bahasa 

untuk mentransfer solusi atau data. Bagi para guru, baik yang baru maupun yang 

telah berpengalaman, konsep tentang berbagai model pembelajaran merupakan 

jalan besar untuk mempertahankan profesionalisme guru. 
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Cara penerapan suatu model pembelajaran akan berpengaruh besar 

terhadap kemampuan siswa dalam mendidik diri mereka sendiri. Guru yang 

sukses bukan sekadar penyaji yang kharismatik dan persuasif. Lebih jauh, guru 

yang sukses adalah guru yang melibatkan para siswa dalam tugas-tugas yang 

syarat muatan kognitif dan sosial, dan mengajari siswa bagaimana mengerjakan 

tugas-tugas tersebut secara produktif.  

Menurut Dilworth (1992, hlm. 74) “A model is an abstract representation 

of some real world process, system, subsystem. Model art used in all aspec of life. 

Model are useful in depicting alternatives and in analyzing their performance”. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa model merupakan 

representasi abstrak dari proses, sistem atau subsistem yang konkret. Model 

diguanakan dalam seluruh aspek kehidupan. Model bermanfaat dalam 

mendeskripsikan pilihan-pilhan dan dalam menganalisis tampilan-tampilan 

pilihan tersebut. 

Pembelajaran merupakan penguasaan atau pemerolehan pengetahuan 

tentang suatu objek sebuah keterampilan dengan belajar, pengalaman, atau 

instruksi. Demikian pula dengan Slevin (2003, hlm. 138) mengatakan bahwa 

pembelajaran merupakan sebuah perubahan dalam diri seseorang yang disebabkan 

oleh pengalaman. Lain halnya dengan Skinner, bahwa melihat pembelajaran 

sebagai proses pengondisian ke arah perilaku spontan, yang dicapai melalui 

program pelatihan dengan imbalan dan hukuman. 

Dewey (1916) berpendapat bahwa model pengajaran merupakan suatu 

lingkungan pembelajaran, yang juga meliputi perilaku kita sebagai guru saat 

model tersebut diterapkan. Model-model ini memiliki banyak kegunaan yang 

menjangkau segala bidang pendidikan, mulai dari materi, perencanaan, dan 

kurikulum hingga materi rancangan instruksional (Bruce, 2009, Terj. Hlm. 30). 

Menurut pandangan Piaget dan Vygotsky mengemukakan adanya hakikat 

sosial dari sebuah proses belajar dan juga mengemukakan tentang penggunaan 

kelompok-kelompok belajar dengan kemampuan anggotanya yang beragam,  

sehingga terjadi perubahan konseptual.  
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B. Keterampilan Dasar Menjelaskan  

Menjelaskan berarti menyajikan informasi lisan yang diorganisasi secara 

sistematik dengan tujuan menunjukkan hubungan (Hasibuan, 2012, hlm. 94). 

Sejalan dengan pemikiran Hasibuan, menurut Marno (2010, hlm. 95), 

menjelaskan pada dasarnya adalah menuturkan secara lisan mengenai suatu bahan 

pelajaran yang disampaikan secara sistematis dan terencana sehingga 

memudahkan siswa untuk memahami bahan pelajaran. Penekanan memberikan 

penjelasan adalah proses penalaran siswa. Pemberian penjelasan merupakan salah 

satu aspek yang sangat penting dari kegiatan guru dalam interaksinya dengan 

siswa di dalam kelas.  

Kegiatan menjelaskan dalam proses belajar mengajar merupakan kegiatan 

mutlak yang dilakukan oleh guru, bahkan dapat dikatakan sebagai inti dari proses 

belajar mengajar. Hal ini dikarenakan, pada pembelajaran di kelas, hampir setiap 

kegiatan cenderung didominasi oleh pemberian informasi lisan atau penjelasan. 

Sehingga, keefektifan dalam pemberian penjelasan perlu ditingkatkan agar setiap 

penjelasan yang diberikan guru merupakan sesuatu yang bermakna bagi siswa.  

Komponen-komponen dalam keterampilan menjelaskan antara lain adalah 

komponen perencanaan, penyajian penjelasan, pemberian tekanan, dan 

penggunaan balikan. Hasibuan (2012, hlm. 89), mengelompokkan komponen-

komponen keterampilan menjelaskan dalam dua bagian, yaitu bagian pertama 

yang terdiri dari menganalisis dan merencanakan, dan bagian kedua yaitu 

menyajikannya. Dalam menganalisis dan merencanakan, terdapat dua hal yang 

harus diperhatikan, yaitu isi pesan dan penerima pesan. Sub komponen dalam 

menyajikan penjelasan meliputi kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, 

pemberian tekanan, dan balikan.  

Keterampilan menjelaskan dapat membantu mengatasi kelemahan-

kelemahan yang terdapat pada ceramah tradisional. Terselesaikannya 

penyampaian materi pelajaran tanpa adanya pemahaman oleh siswa terhadap 

materi yang disampaikan sama dengan kegagalan guru dalam menjelaskan. 

Keterampilan menjelaskan menjadi salah satu aspek penting yang harus dikuasai 

oleh guru dalam mengajar guna tercapainya tujuan pembelajaran yang optimal. 
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C. Model Instruksi Langsung 

Istilah “Instruksi Langsung” telah digunakan oleh beberapa peneliti untuk 

merujuk pada suatu model pengajaran yang terdiri dari penjelasan guru mengenai 

konsep atau keterampilan baru terhadap siswa. Penjelasan ini dilanjutkan dengan 

meminta siswa menguji pemahaman mereka dengan melakukan praktik di bawah 

bimbingan guru (praktik yang terkontrol/controlled practice), dan mendorong 

mereka meneruskan praktik di bawah bimbingan guru (praktik yang 

dibimbing/guided practice). 

Sebelum menyajikan dan menjelaskan materi baru, akan sangat membantu 

jika guru membuat sebuah kerangka pelajaran dan mengarahkan materi baru 

terhadap siswa. Menyusun komentar yang disusun di awal pelajaran dirancang 

untuk bisa mengklarifikasi tujuan, prosedur, dan materi yang ada dalam rangkaian 

pengalaman belajar. Komentar semacam ini berhubungan erat dengan peningkatan 

partisipasi siswa dalam pelajaran selama aktivitas ini berlangsung dan tentunya 

dengan segala capaian yang juga mengalami perkembangan (Block, 1980; 

Medley, Soar, dan Coker, 1984; Fisher, dkk., 1980; Medley, 1977). Komentar-

komentar ini bisa muncul bermacam-macam, diantaranya 1) aktivitas perkenalan 

yang dapat memunculkan struktur-struktur pengetahuan relevan yang sudah ada 

pada siswa; 2) mendiskusikan sasaran materi pelajaran; 3) memberikan arahan 

yang jelas dan eksplisit tentang tugas yang harus dilakukan; 4) menjelaskan materi 

yang akan digunakan siswa dan aktivitas yang akan mereka jalani selama 

pelajaran; 5) menyediakan rekapitulasi pelajaran.  

Sekali konteks pembelajaran ditetapkan, instruksi bisa dimulai dengan 

menyajikan konsep atau keterampilan baru. Kesuksesan siswa dalam mempelajari 

materi baru harus sesuai dengan ketuntasan dan kualitas penjelasan guru. Guru 

yang efektif menghabiskan lebih banyak waktu untuk menjelaskan dan 

menyajikan materi baru dibandingkan guru yang kurang efektif (Rosenshine, 

1985). Praktik-praktik presentasi yang muncul untuk memfasilitasi pembelajaran 

mencakup: 1) menyajikan materi dengan langkah-langkah yang singkat sehingga 

satu point/inti pelajaran bisa dikuasai dalam suatu waktu; 2) menyediakan 

beberapa bahan beragam contoh mengenai keterampilan atau konsep baru; 3) 
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memeragakan, atau memberikan gambaran naratif, mengenai tugas pembelajaran; 

4) menghindari digresi, tetap dan konsisten pada satu topik, dan 5) menjelaskan 

kembali point yang sulit (Rosenshine, 1985).  Penelitian mengenai konsep 

pembelajaran juga menunjukkan bahwa ketika mengajarkan sebuah konsep baru, 

maka hal yang juga penting adalah mengidentifikasi karakteristik konsep tersebut 

secara jelas dan memberikan aturan penjabaran (atau beberapa rangkaian langkah 

dalam pembelajaran keterampilan). Pada akhirnya, menyediakan representasi 

visual mengenai konsep atau keterampilan bersama dengan penjelasan verbal 

dapat membantu siswa dalam mempelajari penjelasan selanjutnya. Kemudian, 

pada point lain dalam proses pembelajaran, representasi visual bisa berbentuk 

tanda/isyarat atau bisikan.  

Sesi penjelasan dilanjutkan dengan sesi diskusi, dimana guru menguji 

pemahaman siswa terhadap konsep atau keterampilan baru yang telah diajarkan. 

Kesalahan yang biasa terjadi adalah menanyakan kepada siswa, apakah mereka 

mengerti atau memiliki pertanyaan, dan jika tidak ada seorang siswa pun yang 

memberikan respon maka semua siswa dianggap telah memahami pelajaran dan 

telah siap mendapat pelajaran yang selanjutnya. Seorang guru efektif akan 

mengajukan pertanyaan lebih banyak dan memastika pemahaman siswa dibanding 

dengan guru yang kurang efektif (Rosenshine, 1971, 1985). Pertanyaan-

pertanyaan yang demikian akan merangsang adanya jawaban khusus dari siswa 

serta menuntut agar guru bisa menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana cara 

menjawab pertanyaan. menurut Rosenshine guru yang efektif tidak hanya bisa 

mengajukan pertanyaan dalam jumlah yang banyak, namun juga mengahbiskan 

banyak waktu dalam praktik pengajaran dan mengulang materi baru yang telah 

dipelajari. Aspek-aspek lain dalam perilaku mengajukan pertanyaan efektif 

(effective questioning iehavior) dalam pendekatan instruksi langsung adalah: 1) 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan konvergen (beberapa pertanyaan yang 

mengarah satu jawaban), sebagai lawan dari pertanyaan divergen (Rosenshine, 

1971, 1985); 2) memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan untuk 

merespons, tidak hanya mereka yang mengangkat tangan atau berteriak lantang. 

Hal ini bisa diselesaikan dengan memanggil seorang siswa dengan pola tertentu, 
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semisal memanggil siswa yang namanya berada dalam absen pertama, nama 

pertama dalam sebuah kelompok, atau meminta respon semua siswa secara 

bersamaan (Gage dan Berliner, 1983; Rosenshine, 1985); 3) mengajukan 

pertanyaan pada siswa selama sepersekian waktu (missal 75% hingga 90% dari 

jam pelajaran) (Rosenshine, 1985); dan 4) menghindari pertanyaan yang tidak 

berhubungan dengan hal-hal akademik selama proses instruksi langsung 

(Rosenshine, 1985; Soar dan Ragosta, 1971). 

Setelah guru mengajukan pertanyaan dan siswa memberi respon, guru 

haruslah memberi respon balik terhadap jawaban atau respon yang diberikan 

respon tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa guru yang efektif mampu 

memberikan respons balik yang lebih baik dibanding guru yang tidak efektif 

(Rosenshine, 1971). Guru yang efektif tidak akan memberikan jawaban langsung 

pada kesalahan yang diperbuat siswa, misalnya dengan cara memberi jawaban 

yang benar pada siswa yang memberikan respons kurang tepat. Mereka 

menggunakan teknik “memperbaiki” jawaban siswa atau kembali mengajarkan 

materi. Selain itu, guru yang efektif juga selalu tanggap terhadap siswa, utamanya 

dalam aktifitas resitasi (membaca di muka umum). Ketika guru memberikan 

respon balik yang berupa perbaikan atau kembali mengulang pelajaran, mereka 

akan melaksanakannya dengan efisien sehingga mampu menyisihkan waktu, dan 

kesempatan untuk praktik lanjutan, sehingga siswa pun memiliki kesempatan 

untuk memberikan respon. Misalnya, ketika siswa memberikan jawaban yang 

benar, maka guru akan mengajukan pertanyaan baru. Pada awal-awal 

pembelajaran, ketika ada jawaban yang benar namun agak sanksi, maka guru 

memberikan pengetahuan mengenai hasil dan proses pemberian respon balik 

dengan cepat (“ok, bagus sekali. Kamu ingat bahwa Y terletak sebelum ‘e’ jika 

terletak sesudah ‘c’). Jika siswa memberikan jawaban yang salah, maka guru 

memberikan respons balik yang sifatnya korektif kemudian berpindah pada 

bahasan selanjutnya. Jika jawaban yang salah menunjukkan kurangnya 

pemahaman, guru seharusnya memberikan isyarat atau petunjuk, semisal 

menggunakan representasi visual. Hal yang juga penting adalah memeriksa 

klarifikasi dan jawaban yang dikembangkan. Respon balik yang efektif lebih 
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berorientasi akademik, bukan berorientasi pada aspek perilaku (Fisher, dkk., 

1980). Guru juga harus memberi keterangan pada siswa mengapa tugas mereka 

dinilai benar. Respons balik bisa dikombinasikan dengan pujian. Pujian memang 

patut diperoleh siswa berdasarkan kualitas respons yang diberikannya(Gage dan 

Berliner, 1983). Dalam hal pujian ini, ada beberapa tipikal siswa yang cukup 

berbeda; beberapa siswa, khususnya yang memiliki prestasi rendah, membutuhkan 

lebih banyak pujian, meskipun siswa yang lain juga membutuhkan. Walaupun 

memberikan pujian pada siswa adalah hal yang baik, namun siswa seharusnya 

tidak mendapat pujian karena mendapatkan respons yang tidak benar (Brophy, 

1981). 

Point utama lain, yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa jenis respons 

balik yang diterima siswa selama pelaksanaan praktik sangat berpengaruh, pada 

kesuksesan yang akan mereka capai. Respons balik membantu siswa agar 

mengetahui bagaimana mereka memahami materi baru dan apa kesalahan mereka. 

Agar efektif, respons balik haruslah bersifat akademik, korektif, penuh respek, 

dan layak.  

Tampaknya, kebutuhan-kebutuhan yang harus diberikan pada siswa 

selama proses penjelasan dan praktik yang berupa respon ulang haruslah diberikan 

sebelum mereka memulai praktik. Namun yang jelas baik dalam penelitian 

maupun dalam pengaliman pribadi penulis ada kenyataan bahwa siswa sering 

diminta untuk bekerja dari teks atau buku pelajarannya tanpa sedikitpun diberi 

penjelasan dan atau praktik arahan oleh guru. Siswa harus bisa sukses dan berhasil 

saat mereka terlibat dalam keterampilan-keterampilan membaca dan praktik. Agar 

hal ini bisa diwujudkan, siswa seharusnya tidak lagi menggunakan praktik yang 

terstruktur, akan tetapi diganti dengan praktik terbuka yang hanya bisa 

dilaksanakan saat mereka telah meraih 90% akurasi dalam contoh praktik yang 

terstruktur.  

Di ruang kelas, siswa menghabiskan waktu 50% hingga 70% waktu 

mereka untuk mengerjakan tugas seorang diri (Rosenshine, 1985). Jika jumlah 

waktu yang lama ini diarahkan secara produktif untuk memproses pembelajaran, 

siswa senyatanya masih bisa berpartisipasi aktif dalam tugas pembelajaran. Hal 
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yang sangat mendukung dalam partisipasi tersebut adalah persiapan yang bagus 

dengan penyajian dan praktik yang dituntun oleh guru. Praktik yang secara 

langsung berhubungan dengan presentasi dan muncul sesudah praktik di bawah 

bimbingan guru dapat memancing partisipasi siswa. Hal ini juga akan sangat 

membantu bagi guru untuk menggilir siswa saat mereka tengah bekerja, 

memonitor masing-masing siswa dengan kontak atau hubungan yang relatif 

singkat (Rosenshine, 1985).   

  

D. Model Pengajaran 

1. Struktur 

Model instruksi langsung terdiri dari lima tahap aktivitas, yaitu orientasi, 

presentasi, praktik yang terstruktur, praktik di bawah bimbingan, dan praktik 

mandiri. Namun, penerapan model ini harus didahului oleh diagnosis yang efektif 

mengenai pengetahuan atau keterampilan siswa untuk memastikan bahwa mereka 

memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menapaki beberapa proses dan 

mampu mendapatkan level akurasi praktik dalam model ini.  

Tahap pertama adalah orientasi dimana kerangka kerja pelajaran dibangun. 

Selama tahap ini, guru menyampaikan harapan dan keinginannya, menjelaskan 

tugas-tugas yang ada dalam pembelajaran, dan menentukan tanggung jawab 

siswa. Ada tiga langkah yang sangat penting dalam menggoalkan tujuan tahap ini, 

yakni 1) guru memaparkan maksud dari pelajaran dan tingkat-tingkat performa 

dalam praktik; 2) guru menggambarkan isi pelajaran dan hubungannya dengan 

pengetahuan dan atau pengalaman sebelumnya; 3) guru mendiskusikan prosedur-

prosedur pelajaran yakni, bagian yang berbeda antara pelajaran dan tanggung 

jawab siswa selama aktivitas-aktivitas ini berlangsung.  

Tahap kedua adalah presentasi yakni menjelaskan konsep atau 

keterampilan baru dan memberikan pemeragaan serta contoh. Jika materi yang 

ada merupakan konsep baru, maka guru harus mendiskusikan karakteristik-

karakteristik dari konsep tersebut, aturan-aturan pendefinisian, dan beberapa 

contoh. Jika materinya adalah keterampilan baru, maka hal yang harus 

disampaikan guru adalah langkah-langkah untuk memiliki keterampilan tersebut 
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dengan menyajikan contoh di setiap langkah. (kesalahan umum pada bagian ini 

adalah terlalu sedikitnya demonstrasi/pemeragaan yang disajikan). Pada kasus 

apapun, akan sangat membantu jika guru mentrasfer informasi materi atau 

keterampilan baru, baik secara lisan maupun secara visual, sehingga siswa akan 

memiliki dan dapat mempelajari representasi visual sebagai referensi dalam awal 

pembelajaran. Tugas lain adalah menguji apakah siswa telah memahami informasi 

baru sebelum mereka mengaplikasikannya dalam tahap praktik. Bisakah mereka 

kembali mengingat karakteristik-karakteristik konsep yang telah dijelaskan guru? 

Bisakah mereka mengingat urutan dan daftar langkah-langkah dalam keterampilan 

yang baru saja mereka pelajari? Menguji pemahaman yang demikian 

mengharuskan siswa mengingat dan memperhitungkan informasi yang baru saja 

mereka pelajari. Pada tahap praktik yang terstruktur, mereka akan 

mengaplikasikannya.  

Tahap ketiga adalah praktik yang terstruktur. Guru menuntun siswa 

melalui contoh-contoh praktik dan langkah-langkah di dalamnya. Biasanya, siswa 

melaksanakan praktik dalam sebuah kelompok, dan menawarkan diri untuk 

menulis jawaban. Cara yang paling baik dalam hal ini menggunakan projector, 

menyajikan contoh praktik secara transparan dan terbuka, sehingga semua siswa 

bisa melihat bagaimana tahap-tahap praktik dilalui. Peran guru dalam tahap ini 

adalah memberi respons balik terhadap respons siswa, baik untuk menguatkan 

respons yang sudah tepat maupun untuk memperbaiki kesalahan dan mengarahkan 

siswa, pada performa praktik yang tepat. Jika guru telah mampu menjalankan 

fungsi tersebut dengan baik dan bisa memberikan contoh praktik yang benar, bisa 

dipastikan bahwa siswa akan mampu memahami segala langkah dalam praktik 

sehingga mereka bisa mengandalkan pengetahuan tersebut sebagai referensi 

utama sebelum menjalani tahap praktik semi independent.  

Tahap keempat, praktik di bawah bimbingan guru; memberikan siswa 

kesempatan untuk melakukan praktik dengan kemauan mereka sendiri. Praktik di 

bawah bimbingan memudahkan guru mempersiapkan bantuan untuk 

mengembangkan kemampuan siswa dalam menampilkan tugas pembelajaran. Hal 

ini biasanya dilakukan dengan cara membantu meminimalisir jumlah dan ragam 
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kesalahan yang dilakukan siswa. Peran guru dalam tahap ini adalah mengontrol 

kerja siswa, dan jika dibutuhkan, memberikan respons yang korektif ketika 

dibutuhkan. 

Pada tahap kelima, kita menuju praktik mandiri. Praktik ini dimulai saat 

siswa telah mencapai level akurasi 85 hingga 90 % dalam praktik di bawah 

bimbingan. Tujuan dari praktik mandiri ini, adalah memberikan materi baru untuk 

memastikan dan menguji pemahaman siswa terhadap praktik-praktik sebelumnya. 

Dalam praktik mandiri, siswa melakukan praktik dengan caranya sendiri tanpa 

bantuan dan respon baik dari guru. Praktik mandiri ini harus ditinjau sesegera 

mungkin setelah siswa menyelesaikan seluruh proses.  Hal ini dilakukan untuk 

memperkirakan dan mengetahui apakah level akurasi siswa telah stabil ataukah 

tidak, serta untuk memberikan respons balik yang sifatnya korektif di akhir 

praktik terhadap mereka yang membutuhkannya. Aktivitas praktik mandiri bisa 

diterapkan dalam waktu yang singkat; namun, praktik mandiri ini tidak 

seharusnya dilakukan dalam satu waktu. Sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya, lima atau enam sesi praktik yang tersebar selama satu bulan atau 

lebih akan mampu mempertahankan penyerapan siswa terhadap materi yang telah 

diterimanya.   

2. Sistem Sosial 

Sistem sosial dalam model instruksi langsung ini benar-benar terstruktur.  

3. Peran/Tugas Guru 

Tugas guru dalam model ini adalah menyediakan pengetahuan mengenai 

hasil-hasil, membantu siswa mengandalkan diri mereka sendiri, dan melakukan 

penguatan. Sistem dukungan mencakup rangkaian tugas pembelajaran, yang 

terkadang sama rumitnya dengan seperangkat materi yang dikembangkan oleh tim 

instruksi yang diberikan secara individual.  

4. Dampak-dampak Instruksional dan Pengiring 

Model ini, sebagaimana namanya, adalah bimbingan dan pemberian 

respon balik secara langsung. Model ini mendekati materi akademik dan 
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keterampilan secara sistematis. Rancangan dibentuk untuk meningkatkan dan 

memelihara motivasi melalui aktivitas mengandalkan diri sendiri dan penguatan 

ingatan terhadap materi-materi yang telah dipelajari. Melalui kesuksesan dan 

respons balik positif, model ini mencoba memperkaya penghargaan diri siswa.  

5. Model Instruksi Langsung 

a. Tahap pertama: Orientasi 

 Guru menentukan materi pelajaran 

 Guru meninjau pelajaran sebelumnya 

 Guru menentukan tujuan pelajaran 

 Guru menentukan prosedur pengajaran  

b. Tahap kedua: Presentasi 

 Guru menjelaskan konsep atau keterampilan baru 

 Guru menyajikan representasi visual atau tugas yang diberikan  

 Guru memastikan pemahaman 

c. Tahap ketiga: Praktik yang terstruktur 

 Guru menuntun siswa dengan contoh praktik dalam beberapa langkah 

 Siswa merespons pertanyaan 

 Guru memberikan koreksi terhadap kesalahan dan memperkuat praktik 

yang sudah benar 

d. Tahap keempat: Praktik di bawah bimbingan guru 

 Siswa berpraktik secara semi independent 

 Guru menggilir siswa untuk melakukan praktik dan mengamati praktik 

 Guru memberikan tanggapan balik berupa pujian, komentar, maupun 

petunjuk 

e. Tahap kelima: Praktik mandiri 

 Siswa melakukan praktik secara mandiri di rumah atau di kelas 

 Guru menunda respons balik dan memberikannya di akhir rangkaian 

praktik 
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E. Silabus 

Bagan 5.1  Silabus 

Silabus Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

 

Mata Pelajaran 

Satuan Pendidikan 

Kelas/Semester 

Kompetensi Inti 

KI 1 

 

KI 2 

 

 

 

 

 

 

 

KI 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

KI 4 

 

 

 

 

: 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

Bahasa Indonesia 

SMA Negeri 8 Kota Bandung 

XI/Dua 

 

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya. 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, 

toleran, damai), santun, responsif, proaktif, dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

Memahami menerapkan, menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Tujuan 

Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 

waktu 

Sumber 

Belajar 

1.3   Mensyukuri 

anugerah Tuhan 

akan keberadaan 

bahasa Indonesia 

dan 

menggunakannya 

sebagai sarana 

komunikasi 

dalam mengolah, 

menalar, dan 

menyajikan 

1. Fakta 

Teks 

ulasan/ 

reviu 

film/ 

drama 

 

2. Konsep 

Karakteris

tik teks 

ulasan 

1. Tujuan 

pembelajaran 

aspek sikap 

a. Siswa terbiasa 

menggunakan 

bahasa Indonesia 

dengan baik dan 

benar dalam 

mengolah, 

menalar, dan 

menyajikan 

Teknik: 

-Observasi 

-Tes tulis 

-Praktik 

 

Bentuk 

Instrumen: 

-lembar 

pengamata

n sikap dan 

rubrik 

4 x 45 

menit  

(2 x 

pertemu

an) 

1. Media 

Beragam 

teks ulasan 

film/drama 

dari Koran/ 

majalah/ 

internet. 

 

Rekaman 

ulasan 

film/drama 
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informasi lisan 

dan tulis melalui 

cerita pendek, 

pantun, cerita 

ulang, eksplanasi 

kompleks, dan 

ulasan/reviu 

film/drama 

yang baik 

dan 

Kelengka

pan unsur 

teks 

ulasan 

 

3. Prinsip 

menilai 

teks 

ulasan 

Menilai 

teks harus 

seimbang, 

yaitu 

kelebihan 

sekaligus 

kekuranga

nnya, dan 

Penilaian 

harus 

mengedep

ankan 

prinsip 

objektivit

as disertai 

data 

dukung/b

ukti yang 

meyakink

an. 

 

4. 

Prosedur 

Teknik 

menyusun 

ringkasan 

Menentuk

an garis 

besar isi 

teks 

ulasan 

sesuai 

dengan 

struktur 

isi teks 

ulasan, 

dan 

Menyusu

n garis 

informasi 

berbentuk teks 

ulasan 

film/drama 

b. Dalam 

mengekspresikan 

gagasan 

berbahasa 

Indonesia baik 

lisan maupun 

tulis, siswa lebih 

memilih kata, 

istilah, atau 

ungkapan bahasa 

Indonesia 

c. Ketika 

mendeskripsikan 

kelebihan/kekura

ngan teks, siswa 

selalu 

mengedepankan 

prinsip 

objektivitas 

d. Siswa 

menunjukkan 

rasa peduli 

dengan 

mengajukan 

pertanyaan-

pertanyaan kritis 

terhadap 

masalah-masalah 

yang 

dikemukakan 

dalam teks ulasan 

film/ drama 

e. Siswa terbiasa 

menggunakan 

kata-kata yang 

tidak 

menyinggung 

perasaan orang 

lain 

f. Siswa selalu tepat 

waktu dalam 

menyelesaikan 

tugas 

2. Tujuan 

pembelajaran 

aspek 

-tes esai: 

menilai 

kekurangan

/kelebihan 

teks ulasan 

film/drama 

(rambu 

jawaban) 

 

-menulis 

ringkasan 

(rubrik 

penilaian) 

 

dari 

youtube 

 

2. Alat 

LCD 

 

3. Sumber 

Belajar 

Priyatni, 

Endah 

Tri dan 

Titik 

Harsiati, 

2014. 

Bahasa 

dan 

sastra 

Indonesia 

SMA/MA 

Kelas XI. 

Jakarta: 

Bumi 

Aksara. 

2.5   Menunjukkan 

perilaku jujur, 

peduli, santun 

dan tanggung 

jawab dalam 

penggunaan 

bahasa Indonesia 

untuk 

menyampaikan 

penjelasan 

3.4   Mengevaluasi 

teks cerita 

pendek, pantun, 

cerita ulang, 

eksplanasi 

kompleks, dan 

ulasan/reviu 

film/drama 

berdasarkan 

kaidah-kaidah 

baik melalui lisan 

maupun tulisan 

4.4   Mengabstraksi 

teks cerita 

pendek, pantun, 

cerita ulang, 

eksplanasi 

kompleks, dan 

ulasan/reviu 

film/drama baik 

secara lisan 

maupun tulisan 
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besar isi 

teks 

ulasan 

dalam 

bentuk 

peta 

konsep 

pengetahuan 

Setelah membaca 

ulang teks ulasan 

yang telah ditulis 

(kelompok/individu), 

siswa dapat: 

a. menentukan 

kelebihan/kekura

ngan teks 

ulasan/reviu 

film/drama dari 

aspek isi; 

b. menentukan 

kelebihan/kekura

ngan teks 

ulasan/reviu 

film/drama dari 

aspek bahasa, dan 

c. merevisi teks 

ulasan/reviu 

film/drama dari 

aspek isi dan 

bahasanya. 

3. Tujuan 

pembelajaran 

aspek 

keterampilan   

Setelah membaca 

ulang teks 

ulasan/reviu 

film/drama yang 

telah direvisi, siswa 

dapat: 

a. menentukan ide 

pokok/garis besar 

isi teks 

ulasan/reviu 

film/drama, dan  

b. menyusun ide 

pokok/garis besar 

isi teks 

ulasan/reviu 

film/drama dalam 

bentuk peta 

konsep.  
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F. Penerapan Model Instruksi Langsung dalam Pembelajaran 

Keterampilan Dasar Menjelaskan  

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama Satuan Pendidikan 

Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

Materi 

Alokasi Waktu 

: 

: 

: 

: 

: 

SMA Negeri 8 Kota Bandung 

Bahasa Indonesia 

XI/Dua 

Teks Ulasan Film/Drama 

4 x 45 menit (2 kali pertemuan)  

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, 

proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

3. Memahami menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 1.3  Mensyukuri anugerah Tuhan akan 

keberadaan bahasa Indonesia dan 

menggunakannya sebagai sarana 

komunikasi dalam mengolah, 

menalar, dan menyajikan informasi 

lisan dan tulis melalui cerita pendek, 

pantun, cerita ulang, eksplanasi 

kompleks, dan ulasan/reviu 

film/drama 

1.3.1   Terbiasa menggunakan bahasa 

Indonesia dengan baik dan 

benar dalam mengolah, menalar, 

menyampaikan informasi 

berbentuk teks ulasan 

film/drama. 

1.3.2   Lebih memilih kata, istilah, atau 

ungkapan bahasa Indonesia 

dalam mengekspresikan gagasan 



16 
 

Aneu Susimie Hilmi, 2016 
IMPLEMENTASI KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR GURU BAHASA INDONESIA DAN IMPLIKASINYA 
TERHADAP PROSES BELAJAR SISWA SMA NEGERI SE-KOTA BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

berbahasa Indonesia baik lisan 

maupun tulis. 

2 2.5   Menunjukkan perilaku jujur, peduli, 

santun dan tanggung jawab dalam 

penggunaan bahasa Indonesia untuk 

menyampaikan penjelasan. 

2.5.1    Mengedepankan prinsip 

objektivitas ketika 

mendeskripsikan 

kelebihan/kekurangan teks 

2.5.2    Menunjukkan rasa peduli 

dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan kritis 

terhadap masalah-masalah yang 

dikemukakan dalam teks ulasan 

film/drama 

2.5.3    Senantiasa menggunakan kata-

kata yang tidak menyinggung 

perasaan orang lain 

2.5.4    Selalu tepat waktu dalam 

menyelesaikan tugas 

3 3.4 Mengevaluasi teks cerita pendek, 

pantun, cerita ulang, eksplanasi 

kompleks, dan ulasan/reviu 

film/drama berdasarkan kaidah-

kaidah baik melalui lisan maupun 

tulisan 

3.4.1   Menentukan 

kelebihan/kekurangan teks 

ulasan/reviu film/drama dari 

aspek isi 

3.4.2   Menentukan 

kelebihan/kekurangan teks 

ulasan/reviu film/drama dari 

aspek bahasa 

4 4.4   Mengabstraksi teks cerita pendek, 

pantun, cerita ulang, eksplanasi 

kompleks, dan ulasan/reviu 

film/drama baik secara lisan 

maupun tulisan 

4.4.1   Menentukan ide pokok/garis 

besar isi teks ulasan/reviu 

film/drama 

4.4.2   Menyusun ide pokok/garis besar 

isi teks ulasan/reviu film/drama 

dalam bentuk peta konsep 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Tujuan Pembelajaran Aspek Sikap 

a. Siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar 

dalam mengolah, menalar, dan menyajikan informasi berbentuk teks 

ulasan film/drama. 

b. Dalam mengekspresikan gagasan berbahasa Indonesia baik lisan maupun 

tulis, siswa lebih memilih kata, istilah, atau ungkapan bahasa Indonesia. 

c. Ketika mendeskripsikan kelebihan/kekurangan teks, siswa selalu 

mengedepankan prinsip objektivitas. 
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d. Siswa menunjukkan rasa peduli dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kritis terhadap masalah-masalah yang dikemukakan dalam teks 

ulasan film/drama. 

e. Siswa terbiasa menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan 

orang lain. 

f. Siswa selalu tepat waktu dalam menyelesaikan tugas. 

2. Tujuan Pembelajaran Aspek Pengetahuan 

Setelah membaca ulang teks ulasan yang telah ditulis 

(kelompok/individu), siswa dapat: 

a. menentukan kelebihan/kekurangan teks ulasan/reviu film/drama dari aspek 

isi, 

b. menentukan kelebihan/kekurangan teks ulasan/reviu film/drama dari aspek 

bahasa, dan 

c. merevisi teks ulasan/reviu film/drama dari aspek isi dan bahasanya. 

3. Tujuan Pembelajaran Aspek Keterampilan 

Setelah membaca ulang teks ulasan/reviu film/drama yang telah direvisi, 

siswa dapat: 

a. menentukan ide pokok/garis besar isi teks ulasan/reviu film/drama, dan 

b. menyusun ide pokok/garis besar isi teks ulasan/reviu film/drama dalam 

bentuk peta konsep. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Fakta 

Teks ulasan/reviu film/ drama 

2. Konsep 

a. Karakteristik teks ulasan yang baik 

b. Kelengkapan unsur teks ulasan  

3. Prinsip menilai teks ulasan 

a. Menilai teks harus seimbang, yaitu kelebihan sekaligus kekurangannya 

b. Penilaian harus mengedepankan prinsip objektivitas disertai data 

dukung/bukti yang meyakinkan 
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4. Prosedur 

Teknik menyusun ringkasan: 

a. menentukan garis besar isi teks ulasan sesuai dengan struktur isi teks 

ulasan 

b. menyusun garis besar isi teks ulasan dalam bentuk peta konsep  

E. Metode 

1. Saintifik 

2. Berbasis Masalah 

 

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

1. Media 

a. Beragam teks ulasan/reviu film/drama dari koran/majalah/internet 

b. Rekaman ulasan film/drama dari youtube  

2. Alat 

LCD 

3. Sumber Belajar 

Priyatni, Endah Tri dan Titik Harsiati, 2014. Bahasa dan Sastra Indonesia SMA/ 

MA Kelas XI. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pertemuan Pertama 

a. Pendahuluan (10 menit) 

1) Salah satu siswa memimpin berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan 

masing-masing. 

2) Siswa dan guru melakukan curah pendapat tentang fungsi teks ulasan 

film/drama dalam kehidupan sehari-hari setelah menyimak rekaman video 

ulasan film/drama (untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam 

mempelajari teks ulasan film/drama). 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4) Siswa menyepakati kegiatan yang akan dilakukan. 
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b. Inti (70 menit) 

Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah, yaitu: 

Tahap Aktivitas Guru dan Siswa 

Tahap 1 
Mengorientasikan 

siswa terhadap 

masalah 

Guru menjelaskan masalah yang dihadapi siswa ketika 

menulis teks ulasan/reviu film/drama, yaitu kesalahan 

penulisan ejaan, tanda baca, kalimat, dan paragraf. 

Tahap 2 

Mengorganisasi 

siswa untuk belajar 

Guru meminta siswa membaca contoh-contoh kesalahan 

dalam penulisan ejaan, tanda baca, kalimat dan paragraf. 

Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok beserta 

tugasnya. Tiap kelompok mendapatkan tugas 

mengidentifikasi kesalahan dalam penulisan ejaan, tanda 

baca, kalimat, dan paragraf yang mereka tulis. 

Tahap 3 

Membimbing 

penyelidikan 

individual maupun 

kelompok 

Guru membimbing siswa menemukan kesalahan dalam 

penulisan ejaan, tanda baca, kalimat, dan paragraf. 

Guru membimbing siswa merevisi karyanya berdasarkan 

hasil analisis kesalahan. 

Tahap 4 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

Siswa mempresentasikan hasil karyanya. 

Tahap 5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang 

dilakukan. 

 

c. Penutup (10 menit) 

1) Siswa membuat rangkuman. 

2) Siswa dengan panduan guru melakukan refleksi, misalnya mereviu bagian 

mana yang perlu dijelaskan lebih lanjut. 

3) Siswa mencatat informasi tentang tugas untuk pertemuan kedua, yaitu tiap 

kelompok membaca atau menyaksikan tayangan ulasan/reviu film/drama. 

4) Salah seorang siswa memimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. 
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2. Pertemuan Kedua 

a. Pendahuluan (10 menit) 

1) Salah seorang siswa memimpin berdoa sesuai dengan agama dan 

kepercayaan masing-masing. 

2) Siswa dan guru melakukan curah pendapat tentang film-film yang sedang 

tayang di bioskop atau televise untuk menumbuhkan apresiasi terhadap 

film-film yang bermutu. 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4) Siswa menyepakati kegiatan yang akan dilakukan. 

b. Inti (70 menit) 

1) Siswa membaca beragam contoh ringkasan dalam bentuk peta konsep. 

2) Siswa bertanya tentang konsep dan cara menyusun peta konsep. 

3) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 

4) Tiap kelompok membaca teks ulasan karya siswa yang sudah direvisi pada 

pertemuan sebelumnya kemudian mendiskusikan garis besar isi teks ulasan 

sesuai dengan struktur isi teks ulasan (mencoba). 

5) Tiap kelompok menyusun garis besar isi teks ulasan dalam bentuk peta 

konsep. Peta konsep disusun sesuai dengan struktur isi teks ulasan 

(mencoba). 

6) Tiap-tiap kelompok memajang hasil karyanya dan kelompok lain 

memberikan tanggapan (menalar). 

7) Guru memberikan penguatan terhadap hasil karya dan komentar siswa. 

8) Siswa merevisi hasil karyanya (peta konsep) 

9) Siswa memajang hasil karyanya di papan temple yang telah disediakan 

(mengomunikasikan). 

c. penutup (10 menit) 

1) Siswa membuat rangkuman. 

2) Siswa dengan panduan guru melakukan refleksi, misalnya menegaskan 

kembali tentang kebiasaan menulis yang harus selalu dipupuk agar 

menghasilkan karya-karya kreatif. 
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3) Siswa diminta menyusun minimal 1 teks ulasan/reviu film/drama untuk 

dipamerkan/diterbitkan. Waktu penyelesaian kurang lebih 4 minggu. 

4) Salah seorang siswa memimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. 

 

H. Penilaian 

1. Teknik dan Bentuk Instrument 

Teknik Bentuk Instrument 

Observasi Lembar pengamatan sikap dam rubrik 

Tes Tulis Tes Esai: 

Menilai kekurangan/kelebihan teks ulasan/reviu film/drama 

(Rambu Jawaban) 

Praktik Menulis ringkasan (Rubrik Penilaian) 

 

2. Contoh Instrument 

a. Lembar Pengamatan Sikap 

No Aspek yang Diamati SB B C K 

1 Terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar dalam mengolah, menalar, dan menyajikan 

informasi berbentuk teks ulasan film/drama. 

    

2 Merasa terusik/terganggu ketika menemukan penggunaan 

bahasa Indonesia tulis yang tidak cermat/tidak tertib atau 

cenderung merusak bahasa Indonesia. 

    

3 Selalu mengedepankan prinsip objektivitas.     

4 Selalu menunjukkan rasa peduli dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap masalah-masalah 

yang dikemukakan dalam teks ulasan film/drama. 

    

5 Terbiasa menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung 

perasaan orang lain. 

    

6 Selalu tepat waktu dalam menyelesaikan tugas.     

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
Skor Perolehan

24
 x 4 

 

Predikat Indikator 

SB Sudah konsisten (selalu berperilaku) sesuai dengan yang diharapkan. 

B Mulai konsisten (sering berperilaku) sesuai dengan yang diharapkan. 

C Belum konsisten (kadang berperilaku) sesuai dengan yang diharapkan. 

K Tidak konsisten (tidak pernah berperilaku) sesuai dengan yang 

diharapkan. 
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b. Tes Tulis: Uraian 

1) Bacalah teks ulasan berikut! 

2) Temukan kesalahan dalam penulisan ejaan, tanda baca, kalimat, dan 

paragraf! 

3) Revisilah kesalahan-kesalahan tersebut sesuai dengan EYD, kaidah 

penulisan kalimat yang efektif, dan penulisan paragraf yang baik! 

Teks 

Tenggelamnya Kapal Van DerWijck 
 

Kapanlagi.com-Oleh Adi Abbas Nugroho 

 

Meski lahir dan besar di Makassar, Zainuddin (Junot) tak pernah melupakan akar 

keluarganya yang berdarah Minang. Begitu memiliki cukup uang, ia pun merantau ke 

kampong halamannya dengan berlayar. 

Di sanalah takdir mempertemukan Zainuddin dengan Hajati (Pevita Pearce), 

gadis yatim piatu berdarah Minang yang diasuh oleh keluarga terpandang di dusun 

Batipuh. Sayang, bersambutnya cinta mereka tak direstui oleh adat. Hubungan suci 

keduanya terpisah oleh dinding kokoh negara yang bersuku, berlembaga, berkaum 

kerabat dan berninik mamak. 

Zainuddin terpaksa menyingkir ke Padang Panjang ketimbang terus disudutkan 

warga Batipuh. Kepergiannya ditemani janji setia sehidup semati yang diulas Hajati di 

atas bukit. 

Namun, saat Hajati melanggar sumpahnya dengan menerima pinangan Aziz 

(Reza Rahardian) yang kaya raya, ketiganya terjebak dalam sebuah lingkaran yang 

membawa mereka pada cerita cinta abadi nan tragis tak lekang oleh masa. 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck adalah film ambisius besutan Sunil Soraya 

yang sebelumnya menahkodai Apa Artinya Cinta? (2005). Diadaptasi dari sastra klasik 

berjudul sama karya Hamka yang sudah dicetak puluhan kali sejak 1938. 

Tentu saja, tidak mudah mengadaptasi sebuah buku ke dalam medium film. 

Terlebih jika bukunya sendiri memiliki label klasik dan ditulis sastrawan ternama. 

Namun, lewat film kedua dengan budget yang cukup besar, Sunil yang juga mengolah 

naskahnya bersama Riheam Julianti, Donny Dhirgantoro dan Imam Tantowi berhasil 

membawa ruh novel dalam penyampaian visualisasinya. 

Mengaku setia pada novel meski terjadi perubahan tidak terlalu signifikan, 

Tenggelamnya Kapal van Der Wijck sukses menjadi sajian yang begitu menyayat, megah, 

dan cantik. 

Visualisasinya begitu grande lewat pemilihan tiga warna untuk pemisahan setting 

(Batipuh, Padang Panjang, dan Jawa), sinematografi yang indah berhasil merekam 

lanskap-lanskap dengan syahdu, belum lagi detail property dan set yang sukses membawa 

penonton kembali ke Indonesia pada tahun 1930-an walau berapa kali ditemui bloopers. 

Tak hanya itu, kekuatan para pemain juga berbicara banyak dalam produksi layar 

andalan Soraya Intercine Films untuk menutup tahun 2013 ini. Lihat saja Pevita Pearce 

yang mampu memberikan acting terbaiknya selain faktor over-shot penampilannya yang 

diakui mampu diterjemahkan Sunil dengan sangat estetik.  

Ada Junot yang sangat menjiwai perannya sebagai Zainuddin, serta tentu saja 

kapasitas Reza Rahardian sebagai aziz sang karakter antagonis yang walau tampil prima 
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karakternya di sini cenderung aman. Jangan lupakan randy Nidji yang sukses mencuri 

perhatian lewat aktingnya sebagai Muluk. 

Kredit juga patut diberikan pada Nidji lewat lagu-lagunya yang mampu bersinergi 

memberi kehidupan dalam tragisnya cinta antara Hajati, Zainuddin, dan Aziz. 

Menjadikan Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck tontonan yang memukau dan mampu 

menenggelamkan perasaanmu dalam badai tangis haru dengan takaran yang pas. (kpl/abs)  

 

 
Sumber: http:/www.kapanlagi.com/film/Indonesia/review-tenggelamnya-kapal-van-der-wijck-ab6751.html. 

 

 

1) Rubrik Penilaian 

Skor Deskripsi 

4 Menemukan 4 atau lebih kesalahan 

3 Menemukan 3 kesalahan 

2 Menemukan 2 kesalahan 

1 Menemukan 1 kesalahan 

0 Tidak menemukan kesalahan 

 

2) Rambu Jawaban Tes Esai 

No Kesalahan  Perbaikan  

1 Penggunaan kata tidak baku: 

…..tak pernah melupakan akar 

keluarganya yang berdarah Minang. 

 Sayang, bersambutnya cinta mereka 

tak direstu oleh adat. 

 Zainuddin terpaksa menyingkir ke 

Padang Panjang ketimbang terus 

disudutkan warga Batipuh. 

 Namun, lewat film kedua dengan 

budget yang cukup besar… 

 …..tidak pernah melupakan akar 

keluarganya yang berdarah 

Minang. 

 Sayang, bersambutnya cinta 

mereka tidak direstu oleh adat. 

 Zainuddin terpaksa menyingkir ke 

Padang Panjang dari pada terus 

disudutkan warga Batipuh. 

 Namun, melalui film kedua 

dengan budget yang cukup besar… 

2 Penggunaan tanda koma setelah kata 

namun. 

 Namun melalui film kedua dengan 

budget yang cukup besar… 

 Namun, melalui film kedua dengan 

budget yang cukup besar… 

3 Penggunaan istilah asing 

 Namun, melalui film kedua dengan 

budget yang cukup besar… 

 Namun, melalui film kedua dengan 

anggaran yang cukup besar… 

4 Penulisan paragraf: 

Di sanalah seharusnya masih menyatu 

dengan paragraf sebelumnya karena 

kalimat itu masih merujuk ke kalimat di 

atasnya. 

Meski lahir dan besar di Makassar, 

Zainuddin (Junot) tak pernah melupakan 

akar keluarganya yang berdarah Minang. 

Begitu memiliki cukup uang, ia pun 

Meski lahir dan besar di Makassar, 

Zainuddin (Junot) tak pernah 

melupakan akar keluarganya yang 

berdarah Minang. Begitu memiliki 

cukup uang, ia pun merantau ke 

kampong halamannya dengan 

berlayar. Di sanalah takdir 

mempertemukan Zainuddin dengan 

Hajati (Pevita Pearce), gadis yatim 
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merantau ke kampong halamannya 

dengan berlayar.  

Di sanalah takdir mempertemukan 

Zainuddin dengan Hajati (Pevita Pearce), 

gadis yatim piatu berdarah Minang yang 

diasuh oleh keluarga terpandang di dusun 

Batipuh. Sayang, bersambutnya cinta 

mereka tak direstui oleh adat. Hubungan 

suci keduanya terpisah oleh dinding 

kokoh negara yang bersuku, berlembaga, 

berkaum kerabat dan berninik mamak. 

 

piatu berdarah Minang yang diasuh 

oleh keluarga terpandang di dusun 

Batipuh. Sayang, bersambutnya cinta 

mereka tak direstui oleh adat. 

Hubungan suci keduanya terpisah oleh 

dinding kokoh negara yang bersuku, 

berlembaga, berkaum kerabat dan 

berninik mamak. 

 

5 Namun, seharusnya menyatu dengan 

paragraf sebelumnya karena kalimat itu 

masih merujuk ke kalimat di atasnya. 

Zainuddin terpaksa menyingkir ke 

Padang Panjang ketimbang terus 

disudutkan warga Batipuh. Kepergiannya 

ditemani janji setia sehidup semati yang 

diulas Hajati di atas bukit. 

Namun, saat Hajati melanggar 

sumpahnya dengan menerima pinangan 

Aziz (Reza Rahardian) yang kaya raya, 

ketiganya terjebak dalam sebuah 

lingkaran yang membawa mereka pada 

cerita cinta abadi nan tragis tak lekang 

oleh masa. 

Zainuddin terpaksa menyingkir ke 

Padang Panjang ketimbang terus 

disudutkan warga Batipuh. 

Kepergiannya ditemani janji setia 

sehidup semati yang diulas Hajati di 

atas bukit. Namun, saat Hajati 

melanggar sumpahnya dengan 

menerima pinangan Aziz (Reza 

Rahardian) yang kaya raya, ketiganya 

terjebak dalam sebuah lingkaran yang 

membawa mereka pada cerita cinta 

abadi nan tragis tak lekang oleh masa. 

 

 

c. Tes Praktik 

Buatlah ringkasan teks ulasan yang berjudul “Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck” di atas dalam bentuk peta konsep! 

1) Rubrik Penilaian 

Skor Deskripsi 

4 Lengkap, tepat 

3 Lengkap namun ada 1-2 informasi yang tidak tepat 

2 Tidak lengkap dan ada 3-4 informasi yang tidak tepat 

1 Tidak lengkap dan ada lebih dari 4 informasi yang tidak tepat 

0 Tidak menuliskan apa-apa 
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2) Rambu Jawaban  

 

 

 

 

Ulasan Film 

Tenggelamnya 

Kapal Van Der 

Wijck 

Deskripsi 

Perkenalan 

Komentar 

Sinopsis: 

 Zainuddin (Junot) merantau ke 

Padang 

 Di sana Zainuddin bertemu dengan 

Hajati (Pevita Pearce) 

 Hubungan keduanya tidak direstui 

oleh adat 

 Zainuddin menyingkir ke Padang 

Panjang ditemani janji setia Hajati 

 Hajati melanggar sumpahnya dengan 

menerima pinangan Aziz (Reza 

Rahardian) yang kaya raya 

 Ketiganya terjebak dalam sebuah 

lingkaran yang membawa mereka 

pada cerita cinta yang tragis 
 

Detail Film 

 Film ambisius besutan Sunil Soraya  

 Dari sastra klasik berjudul sama 

karya Hamka 

 Dari buku klasik dan ditulis 

sastrawan ternama 

 Film dibuat dengan budget yang 

cukup besar 

 Sunil bersama Riheam Junianti, 

Donny Dhirgantoro berhasil 

membawa ruh novel dalam 

penyampaian visualisasinya  

 Film Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck sukses menjadi sajian yang 

begitu menyayat, megah dan cantik 

 Visualisasinya begitu grande lewat 

pemilihan tiga warna untuk 

pemisahan setting (Batipuh, Padang 

Panjang, dan Jawa) 

 Sinematografi yang indah berhasil 

merekam lanskap-lanskap dengan 

syahdu 

 Kekuatan para pemain juga berbicara 

banyak dalam produksi anyar andalan 

Soraya Intercine Films 

 


