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1Guru SMPN 1 Pacitan 
2Staf Pengajar UMS Surakarta, bdmurtiyasa@yahoo.com 

3Staf Pengajar UMS Surakarta 
 

Abstract 
The objectives of this research are to describe (1) the characteristic of 

teaching learning activities in Indonesian Learning Activities in SMPN 1 Pacitan. 
(2) The Characteristic of student’s learning activities in Indonesian Learning 
Activities in SMPN 1 Pacitan. (3) the characteristic of interaction between teacher 
and student in Indonesian Learning Activities in SMPN 1 Pacitan. This is 
qualitative research. Data analysis used data analysis technique that arranged in 
site. Data validity test used credibility, transferability, conformability, and 
dependability. Result of research are (1) teacher activities in Learning Activities in 
SMPN 1 Pacitan is begins with preparing the lessons contained in the Plan of 
Learning Implementation. Indonesian Language Teacher in SMPN 1 Pacitan 
always active in developing teaching materials Indonesian. Material development 
of Indonesia language learning is conducted by Indonesian language teacher, it 
made the students is become more interested Indonesian language teaching 
activities. (2) Student’s learning activities in Indonesian Learning Activities is 
takes place in two places, namely in the classroom and in the library. Student’s 
learning activities in side the class is listening, asking questions, working on the 
problems contained in Indonesian textbooks and Student Worksheet, that 
activities make students more proficient and develop, Students practice oral skills 
by doing activities such as drama performances, poetry reading and speaking in 
front of class. While the student activities outside the classroom is conducted in 
the library, (3) Learning interaction that took place in SMP Negeri 1 Pacitan is 
held in three patterns that are the teacher-student interaction, (teacher-student, 
student-teacher) and (student - teacher, teacher-student, student-student). With 
the establishment of good interaction between teachers and students and among 
fellow students set learning goals in lesson planning can be achieved. 
 
Keywords: teacher activities, student activities, teacher student interaction 
 

PENDAHULUAN 

Secara umum mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan antara lain: 1) menghargai dan bangga menggunakan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, 2) memahami 
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bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi, serta menggunakannya 

dengan tepat dan  kreatif untuk berbagai tujuan, keperluan, dan keadaan, 3) 

menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 

serta kematangan emosional dan sosial, 4)  berkomunikasi secara efektif dan 

efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis, 5) 

menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa, 6) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai 

khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia (Depdiknas, 2006: 2). 

Kenyataannya, pembelajaran bahasa Indonesia kurang optimal,  

kurang variatif, dan terkesan monoton. Siswa sering merasakan suasana belajar 

bahasa Indonesia yang kaku, bahkan membosankan.  Salah satu faktanya, nilai 

rata-rata Ujian Nasional (UN) Bahasa Indonesia tingkat SMP dan SMA beberapa 

tahun belakangan ini menunjukkan keprihatinan. Sebut saja pada UN SMP tahun 

2011, dibandingkan mata pelajaran lainnya, nilai Bahasa Indonesia dinobatkan 

sebagai yang terendah, dengan rata-rata 7,49. Angka ini lebih rendah 

dibandingkan nilai rata-rata mata pelajaran Matematika 7,50, mata pelajaran IPA 

dengan nilai rata-rata 7,60, dan justru mata pelajaran bahasa Inggris berada 

diperingkat teratas, yaitu 7,65 (Yunus, 2011: 2).  

Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan kegiatan 

belajar-mengajar adalah aktivitas pembelajaran. Dalam rangka mengupayakan 

peningkatan kualitas program pembelajaran perlu dilandasi pandangan 

sistematik terhadap kegiatan belajar-mengajar  dan juga didukung oleh 

pengelolaan aktivitas pembelajaran. Tujuannya agar tiap-tiap komponen dapat 

dimanfaatkan secara optimal. Hal ini akan terwujud jika guru sebagai desainer 

pembelajaran memiliki kompetensi manajemen pembelajaran, sehingga tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: (a) Berkomunikasi secara efektif dan efesien sesuai 
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dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis. (b) Menghargai dan 

bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa 

Negara. (c) Memahami bahasa Indonesia dan menggunakan dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan. (d) Menggunakan bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional, dan sosial. 

(e) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa dan bersastra sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia 

Indonesia. 

Proses pembelajaran di Sekolah Unggulan harus mampu menghasilkan 

output yang berkualitas dan berkepribadian Indonesia tetapi memiliki 

kemampuan Internasional. Sekolah Unggulan tidak boleh kehilangan jati diri 

sebagai sekolah nasional dan mampu duduk setara dengan sekolah di negara-

negara maju (Anonim, 2009: 65). Menurut Hunt (Suwardi, 2007: 130), bahwa 

pelaksanaan atau aktivitas guru di kelas meliputi lima tahapan yaitu Review, 

Overview, Presentasi, Exercise, dan Summary. Sedangkan menurut Atmadi dan 

Setyaningsih (2000: 47), aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar. 

Menurut Usman (2006: 24) bahwa pola interaksi yang efektif adalah 

yang melibatkan siswa secara lebih aktif. Dengan pola interaksi siswa dapat 

melakukan interaksi yang terbatas dan guru dapat pula mengetahui apakah 

pelajaran dan bimbingan yang diberikan dapat dimengerti atau diterima oleh 

siswa. Pola interaksi pembelajaran menurut Usman (2006: 24) meliputi: pola 

guru-siswa, pola siswa-guru, pola guru-siswa, siswa-siswa, pola guru-siswa, 

siswa-siswa, dan pola guru-siswa, siswa-guru, siswa-siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jeong-Bae Son (2008) dengan judul 

penelitian “Using Web-Based Language Learning Activities  in the ESL 

Classroom”, membahas mengenai aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran 

bahasa berbasis WEB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa memberikan 
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sikap positif terhadap pembelajaran yang dilakukannya dan ingin melakukan 

aktivitas belajar dengan menggunakan web di luar jam belajar. Penelitian yang 

dilakukan oleh Siao-cing Guo (2011) dengan judul penelitian “Impact of an Out-

of-class Activity  on Students English Awareness,  Vocabulary, and Autonomy,” 

membahas mengenai aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris di mana 

banyak kesulitan yang dihadapinya termasuk dalam pengucapan kata dengan 

menggunakan bahasa Inggris. Hasil penelitian menunjukkan pemberian tugas 

siswa dengan mencatat dan mengamati tayangan memberikan dampak positif 

bagi kemampuan berbahasa siswa.  

Penelitian yang dilakukan oleh Karen Bordonaro (2006) dengan judul 

penelitian “Self-Directed Language Learning of ESL Students in an American 

College Library”, membahas mengenai aktivitas belajar siswa dalam sebuah 

perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan merupakan 

sumber belajar untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa. Penelitian 

yang dilakukan oleh Anna Uhl Chamot (2005) dengan judul penelitian 

“Implementing The Cognitive Academic Language Learning Approach: Calla In 

Arlington, Virginia,” membahas mengenai pembelajaran bahasa khususnya 

bahasa asing dengan menggunakan pendekatan kognitif akademik. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa komponen yang diperlukan dalam 

menerapkan pembelajaran dengan pendekatan kognitif akademik. Komponen 

tersebut meliputi tujuan program, kurikulum, dan pengembangan materi, 

pendidikan guru, instruksi, dukungan bahasa asli, keterlibatan orang tua, 

penilaian, dan evaluasi . 

Penelitian yang dilakukan oleh Shaheena Choudhury (2005) dengan 

judul penelitian “Interaction In Second Language Classrooms,” membahas 

mengenai interaksi pembelajaran bahasa di sebuah ruang kelas. Adapun hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa tidak semua metode pembelajaran yang 

mengaktifkan siswa, tepat digunakan untuk melakukan interaksi pembelajaran. 
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Siswa akan melakukan interakasi sesuai dengn kemampuan dan kondisinya, 

sehingga guru hendaknya mengetahui karakteristik tiap-tiap siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Charles Nelson (2011) yang berjudul 

“The Complexity Of Language Learning.”  Nama jurnalnya International Journal of 

Instruction. Membahas tentang pembelajaran bahasa, menyelidiki bagaimana 

pembelajaran bahasa beradaptasi dan berinteraksi dengan orang lain dan 

lingkungannya. Hasil penelitian ini mengungkapkan dalam pembelajaran bahasa 

tidak hanya mempelajari tentang proses kognitif dan aktivitas belajar siswa 

tetapi juga pentingnya interaksi siswa dalam pembelajaran.   

Penelitian yang dilakukan oleh Munro (2003) yang berjudul “Fostering 

Literacy Learning Across the Curriculum.” Nama jurnalnya International Journal 

Of Learning. Membahas upaya yang dilakukan guru membawa perbaikan 

pemahaman siswa dalam membaca. Siswa belajar tentang ejaan dan kosa kata. 

Berdasarkan uraian di atas, studi yang dilakukan bertujuan (1) 

mendeskripsikan aktivitas guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP 

Negeri 1 Pacitan, (2) mendeskripsikan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Pacitan, dan (3) mendeskripsikan interaksi 

guru dengan siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 

Pacitan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode 

yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Harsono, 2011: 

19). Desain penelitian ini adalah etnografi. Studi etnografi merupakan studi yang 

mendeskripsikan dan mengintepretasikan budaya, kelompok sosial atau sistem 

(Sukmadinata, 2007: 62). Etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya 

atau sistem kelompok sosial untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang 

pengelolaan aktivitas pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Pacitan. 
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Menurut Websters (Spradley, 2007: 39), informan adalah seorang 

pembicara asli yang berbicara dengan mengulang kata-kata, frasa, dan kalimat 

dalam bahasa sebagai model imitasi dan sumber informasi. Dalam penelitian 

kualitatif, informan tidak disebut sebagai subjek penelitian karena sumber data 

menyangkut orang yang mempunyai kedudukan yang sama antara yang diteliti 

dan peneliti. Dalam penelitian ini melibatkan orang yang berperan sebagai orang 

kunci (key person) atau orang yang berkompeten. Dalam hal ini adalah kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan siswa SMP Negeri 1 Pacitan. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai 

pelaku dan instrumen. Adapun untuk mengumpulkan data digunakan beberapa 

metode yaitu observasi, wawancara, dan penelitian dokumen.  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data 

dalam situs yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Data yang sudah 

terkumpul dibuat dalam matriks. Dalam matriks akan disajikan penggalan-

penggalan data deskriptif sekitar peristiwa atau pengalaman tertentu yang 

menyekat data sebelum dan sesudahnya. Setelah data dimasukkan kedalam 

matriks selanjutnya dibuat daftar cek (Miles Huberman, 2007: 139-140). 

Pengecekan keabsahan data penting dilakukan sebagai bagian dari 

penelitian yang bersifat ilmiah. Peneliti harus melakukan pemeriksaan terhadap 

keabsahan data secara cermat sesuai dengan teknik yang benar, sehingga upaya 

penelitian benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut 

Moleong (2006: 324) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik 

pemeriksaan yang didasarkan atas kriteria: 1) credibility (validitas internal); 2)  

transferability (validitas eksternal); 3) dependability (reabilitas); 4)  

confermability (objektivitas).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Aktivitas Guru Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP 

Negeri 1 Pacitan 
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Aktivitas guru sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu 

sebagai seorang guru harus mengoptimalkan kegiatan pembelajaran khususnya 

dalam melakukan aktivitas mengajarnya. Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 

Pacitan mengawali aktivitas mengajarnya dengan menyusun perangkat 

pembelajaran seperti Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Kriteria 

Ketuntasan Minimal, merencanakan evaluasi hingga remidi bagi siswa-siswa yang 

nilainya masih kurang dari standar yang telah ditetapkan. Silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran merupakan acuan bagi Guru Bahasa Indonesia SMP 

Negeri 1 Pacitan sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Guru Bahasa 

Indonesia  SMP Negeri 1 Pacitan  membaca dengan  seksama dan teliti silabus 

dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan mencocokannya dengan buku ajar 

dan Lembar Kerja Siswa sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. 

Dapat dikatakan bahwa aktivitas yang dilakukan guru bahasa Indonesia 

di SMP Negeri 1 Pacitan adalah menyiapkan kurikulum yang terdiri atas beberapa 

komponen seperti yang dijelaskan di atas. Aktivitas yang dilakukan guru tersebut  

bertujuan agar kegiatan pembelajaran berlangsung lancar dan siswa mampu 

menerima materi dan kemampuannya mengalami peningkatan. Aktivitas yang 

dilakukan Guru SMP Negeri 1 Pacitan tersebut sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Anna Uhl Chamot (2005), yang membahas mengenai 

pembelajaran bahasa khususnya bahasa asing dengan menggunakan pendekatan 

kognitif akademik. Peneliti menyebutkan bahwa aktivitas yang dilakukan guru 

untuk menerapkan pendekatan tersebut adalah menyiapkan kurikulum dan juga 

materi yang akan diberikan kepada siswa.  Diakhir kegiatan pembelajaran guru 

melakukan kegiatan evaluasi untuk menilai keberhasilan siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada beberapa komponen yang diperlukan dalam 

menerapkan pembelajaran dengan pendekatan kognitif akademik. Komponen 

tersebut meliputi tujuan program, kurikulum dan pengembangan materi, 

pendidikan guru, instruksi, dukungan bahasa asli, keterlibatan orang tua, 

penilaian,  dan evaluasi. 
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Aktivitas Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Pacitan dalam 

pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia merupakan hal wajib dan 

telah dilaksanakan sejak dahulu. Pengembangan-pengembangan materi yang 

dilaksanakan guru contohnya dengan kegiatan-kegiatan seperti ekstra 

pembuatan majalah dinding, teater sekolah, pengembangan jurnalistik, lomba 

baca dan cipta puisi, meresensi buku fiksi atau nonfiksi, menulis cerpen, dan 

berpidato. Dari pengembangan materi yang dilaksanakan guru bahasa Indonesia 

tersebut dari pihak sekolah juga mensuport dengan  melaksanakan lomba-lomba 

seperti membaca puisi, sinopsis karya fiksi atau nonfiksi, meresensi buku fiksi 

atau nonfiksi, dan berpidato yang biasanya lomba tersebut dilaksanakan untuk 

memperingati Bulan Bahasa dan HUT SMP Negeri 1 Pacitan. 

Pengembangan materi yang dilakukan oleh Guru SMP Negeri 1 Pacitan 

mampu mengaktifkan siswa sehingga siswa senang dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran bahasa Indonesia. Dampak positif dari pengembangan materi yang 

dilakukan oleh Guru SMP Negeri 1 Pacitan sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Jeong-Bae Son (2008), membahas mengenai aktivitas guru dan 

siswa dalam pembelajaran bahasa berbasis WEB. Penelitian ini menjelaskan 

bahwa pembelajaran bahasa menggunakan teknologi mempermudah siswa 

dalam menerima materi. Aktivitas yang dilakukan siswa dalam konsep 

pembelajaran tersebut meliputi mendengarkan dan membaca kosa kata yang di-

upload di web sekolah. Dalam kegiatan ini guru merencanakan kosa kata yang 

akan di-upload dan mendesain isi materi dalam web. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengembangan materi yang dilakukan guru memberikan 

dampak positif terhadap sikap siswa. Siswa memberikan sikap positif terhadap 

pembelajaran yang dilakukannya dan melakukan aktivitas belajar dengan 

menggunakan web di luar jam belajar. 

Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Pacitan juga melaksanakan 

pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia dengan kegiatan seperti 

program wajib baca 1 jam pelajaran di perpustakaan. Siswa diwajibkan  untuk 
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meringkas atau meresum buku bacaan yang ada di perpustakaan SMP Negeri 1 

Pacitan baik dari buku fiksi maupun nonfiksi. Peran serta guru SMP Negeri 1 

Pacitan selain bertugas sebagai pengajar  juga menjadi pembimbing ,pemberi 

motivasi, dan juga membantu siswa yang mengalami masalah kesulitan dalam 

belajar. Penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Pacitan meneliti mengenai 

karakteristik aktivitas guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk 

mengetahui  aktivitas guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan 

jenis penelitian kualitatif, aktivitas guru yang dimaksud adalah pengembang 

materi pembelajaran bahasa Indonesia.  Dalam penelitian ini pengembangan 

materi yang dilakukan  guru lebih kompleks  seperti pembuatan majalah dinding 

sekolah, teater sekolah, pengembangan jurnalistik, program wajib baca 1 jam di 

perpustakaan, meresum buku fiksi maupun nonfiksi, meresensi buku, membaca 

puisi, dan berpidato. 

Penelitian yang dilakukan oleh Larisa Nikitina (2011), merupakan 

penelitian kualitatif tentang kegiatan teater untuk mempromosikan dan 

memfasilitasi pembelajaran bahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran bahasa dengan menggunakan kegiatan teater yang melibatkan 

siswa dalam pembuatannya. Kegiatan tersebut cukup kondusif untuk 

menciptakan situasi belajar secara lebih nyata.  

Karakteristik Aktivitas Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SMP Negeri 1 Pacitan. 

Aktivitas belajar siswa SMP Negeri 1 Pacitan dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia berlangsung di kelas dan di perpustakaan. Kegiatan siswa 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia sangatlah beragam dan siswa sangat 

antusias untuk melaksanakan semua kegiatan belajar-mengajar. Kegiatan siswa 

dibagi menjadi dua tempat yaitu kegiatan yang berlangsung di kelas dan kegiatan 

yang berlangsung di perpustakaan.  

Di kelas guru menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia, 

aktivitas yang dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Pacitan  ketika guru 
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menerangkan materi pelajaran bahasa Indonesia yaitu siswa mendengarkan atau 

menyimak terhadap materi yang  disampaikan guru  dengan cermat dan 

bersungguh-sungguh. Ketika penjelasan materi yang diberikan guru selesai, siswa 

dipersilakan bertanya tentang hal-hal yang dianggap kurang jelas. 

Kegiatan lain yang dilakukan siswa  di kelas  yaitu siswa dibiasakan oleh guru 

bahasa Indonesia  mengerjakan soal-soal atau pelatihan-pelatihan yang terdapat 

di buku teks  bahasa Indonesia ataupun di Lembar Kerja Siswa.          

Aktivitas  siswa di luar kelas dilaksanakan di perpustakaan. Adanya program  

wajib membaca 1 jam di perpustakaan, banyak  kegiatan positif yang dilakukan 

siswa  khususnya berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia, seperti 

membaca ensiklopedia, cerpen, membaca buku fiksi maupun nonfiksi, dan siswa 

diwajibkan pula untuk meresum atau meringkas buku fiksi maupun nonfiksi yang 

telah dibaca. Kegiatan siswa tersebut dapat mengembangkan minat mereka 

berantusias terhadap pelajaran khususnya pelajaran bahasa Indonesia. 

      Kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa di perpustakaan 

membantu siswa untuk belajar mandiri dan tidak mengandalkan informasi dari 

guru saja. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Karen Bordonaro 

(2006) yang membahas mengenai aktivitas belajar siswa di sebuah perpustakaan. 

Dijelaskan bahwa siswa aktif melakukan kegiatan pembelajaran bahasa di 

perpustakaan yang meliputi aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, dan 

menulis. Fasilitas yang disediakan di perpustakaan seperti internet, buku 

referensi, dan teknologi lainnya mendorong siswa belajar mandiri. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan merupakan sumber belajar untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa siswa. 

Jika dibandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh Karen 

Bordonaro (2006) dengan penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Pacitan 

memiliki persamaan dan perbedaan.  Keduanya membahas mengenai aktivitas 

belajar siswa di perpustakaan. Hanya saja penelitian yang dilakukan Karen 

Bordonaro (2006) aktivitas belajar siswa lebih kompleks, yang meliputi aktivitas 
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menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, di mana segala fasilitas sudah 

disediakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Pacitan 

sebenarnya sama  dengan penelitian yang dilakukan Karen Bordanaro bahwa 

SMP Negeri 1 Pacitan mempunyai perpustakaan yang nyaman dengan buku-buku 

yang lengkap, laboratorium Bahasa Indonesia, internet, dan lingkungan sekolah 

yang representatif. Hanya saja fasilitas ruang multimedia dan fasilitas internet 

kurang dinikmati di setiap ruang kelas tetapi baru di ruang perpustakaan saja.  

Dapat dianalisis bahwa aktivitas pembelajaran siswa dalam pelajaran 

bahasa Indonesia, berlangsung di dua tempat yaitu di kelas dan di perpustakaan. 

Aktivitas siswa di kelas yaitu mendengarkan atau menyimak ketika guru 

menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia, siswa juga bertanya 

ketika ada materi yang belum jelas. Siswa melakukan aktivitas belajar mandiri 

dengan mengerjakan soal-soal sesuai materi di buku teks bahasa Indonesia, 

materi berdasarkan tugas (permainan, simulasi, dll), dan materi berdasarkan 

bahan otentik (objek langsung, majalah, surat kabar dll). Siswa juga berlatih 

kemampuan oralnya dengan membaca puisi dan berpidato. Aktivitas belajar 

siswa juga terlihat dalam program wajib membaca 1 jam di perpustakaan.  

Karakteristik Interaksi Guru Dengan Siswa Dalam Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMP Negeri 1 Pacitan 

Dalam penelitian di SMP Negeri 1 Pacitan, interaksi guru siswa terlihat 

dalam kegiatan belajar-mengajar yang berlangsung di kelas. Guru bahasa 

Indonesia  menerangkan materi kepada siswa, interaksi yang terjadi adalah 

interaksi satu arah, yaitu interaksi guru kepada siswa, siswa mendengarkan dan 

menyimak terhadap materi yang disampaikan guru. Guru bukan semata 

memberikan pengetahuan, melainkan juga menyiapkan situasi yang menggiring 

siswa untuk bertanya, mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta dan 

konsep. 

Kegiatan interaksi yang dilakukan satu arah guru ke siswa bukan 

sebuah kelemahan dari sebuah proses pembelajaran. Untuk materi-materi yang 
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tingkat kesulitannya tinggi metode tersebut sangat efektif untuk dilakukan. 

Dapat dikatakan bahwa tidak semua metode interaktif tepat digunakan untuk 

semua materi dan semua kondisi pembelajaran. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Shaheena Choudhury (2005), membahas mengenai interaksi 

pembelajaran bahasa di sebuah ruang kelas. Guru merasa kesulitan dalam 

melakukan interaksi dengan siswa yang pendiam dan juga yang memiliki kultur 

yang berbeda. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak semua 

metode pembelajaran yang mengaktifkan siswa tepat digunakan untuk 

melakukan interaksi pembelajaran. Siswa akan melakukan interaksi sesuai 

dengan kemampuan dan kondisinya, sehingga guru hendaknya mengetahui 

karakteristik tiap-tiap siswa. 

Jika dibandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh Shaheena 

Choudhury (2005) dengan penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Pacitan 

memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya membahas mengenai interaksi 

pembelajaran dalam sebuah kegiatan pembelajaran bahasa. Hanya saja 

penelitian yang dilakukan oleh Shaheena Choudhury (2005) membahas 

mengenai interaksi yang baik di mana guru harus mengetahui kondisi setiap 

siswa. Sedangkan penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Pacitan membahas 

semua interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran baik interaksi satu arah, 

dua arah, dan juga tiga arah. 

Interaksi (guru-siswa, siswa-guru) terdapat dalam kegiatan belajar-

mengajar sebelum guru  memulai pelajaran di kelas. Guru selalu mengabsen 

siswa satu per satu, dengan kegiatan tersebut guru mengawali interaksi kepada 

siswa yaitu dengan memanggil nama setiap siswa secara lengkap  dan siswa 

memberikan balikan.  

Interaksi (guru-siswa, siswa-guru, siswa-siswa) interaksi ini terjadi 

dalam diskusi kelompok dan presentasi dari hasil diskusi. Komunikasi siswa 

dengan siswa terjalin ketika siswa satu dengan yang lainnya mendiskusikan atau 

mempresentasikan materi yang diberikan oleh guru bahasa Indonesia. Ketika 
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siswa belum paham atau membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut , siswa  

bertanya kepada guru bersangkutan. Maka terjadilah interaksi siswa dengan  

guru dan sebaliknya guru senantisa memberikan pengayaan  sejauh mana materi 

yang diberikan kepada siswa dikerjakan dan dari situlah interaksi guru dengan 

siswa terjalin. 

Penelitian yang dilakukan oleh Charies Nelson (2011), merupakan 

penelitian kualitatif yang meneliti tentang pembelajaran bahasa, menyelidiki 

bagaimana pembelajaran bahasa beradaptasi dan berinteraksi dengan orang lain 

dan lingkungannya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam 

pembelajaran bahasa tidak hanya mempelajari tentang proses kognitif dan 

aktivitas belajar siswa tetapi juga pentingnya interaksi siswa dalam 

pembelajaran.   

Jika dibandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan di SMP Negeri 1 Pacitan keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. 

Keduanya membahas mengenai interaksi pembelajaran. Hanya saja dalam 

penelitian terdahulu membahas bagaimana interaksi pembelajaran bahasa 

beradaptasi dan berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Pacitan menitikberatkan kepada  

interaksi guru dengan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di lingkungan 

SMP Negeri 1 Pacitan. Ada tiga pola interaksi yang terjadi ketika kegiatan 

pembelajaran berlangsung yaitu interaksi  guru-siswa, (siswa-guru, guru-siswa) 

dan (guru-siswa, siswa-guru,  siswa-siswa). 

Interaksi (guru-siswa, siswa-guru, siswa-siswa) terjadi di dalam diskusi 

kelompok, dari diskusi kelompok tersebut komunikasi siswa dengan siswa 

terjalain, ketika siswa satu dengan yang lainnya mendiskusikan materi yang 

diberikan oleh guru bahasa Indonesia. Ketika siswa kurang paham atau 

membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut, siswa  bertanya kepada guru dan  

terjadilah interaksi siswa dengan  guru. Sebaliknya, guru senantiasa mengecek 
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tiap-tiap kelompok untuk mengetahui sejauh mana materi yang diberikan kepada 

siswa dikerjakan dan dari situlah interaksi guru dengan siswa terjadi. 

 

SIMPULAN 

Aktivitas guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 

Pacitan  diawali menyusun perangkat pembelajaran yang tertuang dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Guru senantiasa aktif dalam 

mengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia yang membuat siswa 

lebih tertarik dan antusias dalam belajar. Peran guru  bahasa Indonesia di SMP 

Negeri 1 Pacitan  selain bertugas sebagai pengajar, juga menjadi pembimbing, 

pemberi motivasi, pemberi solusi, dan menjadi panutan bagi siswa-siswanya. 

Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia berlangsung di dua 

tempat yaitu di kelas dan di perpustakaan. Aktivitas belajar siswa di kelas yaitu 

siswa mendengarkan atau menyimak, bertanya, mengerjakan soal-soal yang 

materi berdasarkan buku teks bahasa Indonesia, materi berdasarkan tugas 

(permainan, simulasi dll), materi berdasarkan bahan otentik (objek langsung, 

majalah, dan surat kabar). Aktivitas tersebut membuat siswa lebih mahir dan 

berkembang serta berlatih kemampuan oralnya dengan melalukan kegiatan 

seperti pementasan drama, membaca puisi, dan berpidato di depan kelas. 

Sedangkan aktivitas siswa di luar kelas dilaksanakan di perpustakaan atau di aula 

sekolah. Kegiatan siswa di perpustakaan seperti membaca ensiklopedia, cerpen, 

buku fiksi maupun nonfiksi serta siswa diwajibkan pula untuk meresum atau 

meringkas buku fiksi maupun nonfiksi yang telah dibaca. Segala aktivitas yang 

dilaksanakan siswa baik di kelas, di perpustakaan atau di aula sekolah, membuat 

siswa lebih giat dan terlatih belajar pelajaran bahasa Indonesia. Interaksi 

pebelajar yang berlangsung di SMP Negeri 1 Pacitan berlangsung dalam tiga pola 

yaitu interaksi guru-siswa, ( guru-siswa, siswa-guru) dan ( siswa-guru, guru-siswa, 

siswa-siswa). Dengan terjalinnya interaksi yang baik antara guru dengan siswa 

dan antarsesama siswa bertujuan agar pembelajaran yang telah ditetapkan 
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dalam perencanaan pembelajaran yang berpedoman pada kalender pendidikan, 

silabus, pembagian KD, KKM per KD, KKM Mapel, evaluasi, remidi, dan 

pengayaan dapat tercapai sesuai yang diharapkan. 

Kepada Pihak Dinas Pendidikan, hendaknya lebih memperhatikan 

ketiga karakteristik yang diteliti, yaitu aktivitas guru, aktivitas siswa dalam 

pembelajaran, dan interaksi guru dengan siswa. Temuan dalam penelitian ini 

membuktikan bahwa semakin baik dari ketiga karakteristik tersebut maka akan 

semakin meningkatkan keterampilan guru dan prestasi siswa khususnya yang 

berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kepala sekolah  harus melakukan 

kebijakan yang lebih mengenai pengorganisasian materi, sarana prasarana yang 

berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia, dan tidak hanya menggunakan LKS 

dan buku teks bahasa Indonesia , namun kepala sekolah perlu meningkatkan 

fasilitas teknologi seperti internet agar semua warga sekolah khususnya tiap-tiap 

kelas lebih mudah mengakses internet untuk memperkaya materi pembelajaran. 

Guru lebih meningkatkan kemampuannya dalam kegiatan pembelajaran, 

sehingga dapat mengelola siswa dalam kegiatan belajar-mengajar baik di kelas 

maupun di luar kelas. Guru harus senantiasa berperan aktif untuk memulai 

interaksi dengan siswa dan selalu menerima peserta didik yang datang dari 

berbagai latar belakang budaya di sekelilingnya, yaitu dengan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik mengajukan pertayaan, memberikan balikan, 

memberikan kritik dan sebagainya, sehingga peserta didik merasa memperoleh 

kebebasan yang aktif, wajar, dan benar. 

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMP 

Negeri 1 Pacitan dan staf  serta kepada semua pihak yang telah berkenan 

membantu dalam penyusunan penelitian ini. Semoga Alloh SWT senantiasa 

memberikan balasan amal dengan sebaik-baiknya.  Amin.     
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