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KATA PENGANTAR

S

EAMEO QITEP in Language (SEAQIL) merupakan organisasi yang
berfokus pada peningkatan kualitas guru-guru bahasa asing di
wilayah Asia Tenggara. Program yang dikembangkan oleh SEAQIL
mengacu pada Tujuh Area Prioritas SEAMEO, khususnya area prioritas
kelima (merevitalisasi pendidikan guru) dan ketujuh (mengadopsi
kurikulum abad ke-21). Selain itu, SEAQIL juga menyesuaikan
programnya dengan kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, salah
satunya, adalah kebijakan Guru Penggerak.
Selaras dengan kedua landasan tersebut, SEAQIL mengembangkan
program dan produk untuk memfasilitasi guru agar dapat selalu
mengembangkan potensi dirinya dan membantu mereka menciptakan
pembelajaran bahasa yang inovatif dan bermakna agar dapat
menghasilkan siswa lulusan yang berkualitas baik.
Salah satu upaya SEAQIL mewujudkan tujuan tersebut ialah dengan
memproduksi modul pembelajaran guru, baik yang dapat dipergunakan
dalam pelatihan-pelatihan SEAQIL, maupun yang dapat digunakan
secara mandiri oleh guru. Modul Kecakapan Abad ke-21 untuk Guru
Bahasa disusun dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman guru
terkait kecakapan abad ke-21 dan menyelenggarakan pembelajaran
bahasa yang dapat memfasilitasi siswa mengasah kecakapan tersebut.
SEAQIL menyampaikan apresiasi kepada tim penulis yang telah bekerja
keras merampungkan modul ini. SEAQIL juga berterima kasih yang
sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses
penyusunan modul ini, di antaranya, Dr. E. Kosasih, M.Pd. dan Bapak M.
Yusri Saad, M.M. selaku penelaah, serta Bapak dan Ibu guru yang telah
berkenan mengikuti Lokakarya Validasi Modul Kecakapan Abad Ke-21.
SEAQIL membuka pintu untuk kritik dan saran yang membangun bagi
penyempurnaan modul ini.
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Akhir kata, semoga modul ini membawa banyak manfaat bagi
pengembangan profesionalitas guru bahasa dan secara tidak langsung
turut berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa di
Indonesia.
Jakarta, April 2021
Direktur

Dr. Luh Anik Mayani
NIP 197810032001122001
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PENDAHULUAN
1. Deskripsi Umum

P

erkembangan zaman yang tidak terelakkan pada abad ke-21
membawa dampak perubahan dalam sektor pendidikan, termasuk
pendidikan bahasa. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi
seluruh pihak yang berkecimpung di dalamnya. Salah satu perubahan
tersebut adalah makin kompleksnya keterampilan yang harus dimiliki
siswa, baik terkait keterampilan akademis maupun nonakademis, guna
mempersiapkan mereka untuk berinteraksi di lingkungan sosial dan
bersaing secara profesional. Dengan demikian, guru diharapkan tidak
hanya merancang pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan
konten bahasa, tetapi juga memfasilitasi siswa untuk mengembangkan
keterampilan lain yang dibutuhkan.
Merespons perubahan paradigma pendidikan tersebut, SEAMEO QITEP
in Language menerbitkan Modul Kecakapan Abad Ke-21 untuk Guru
Bahasa. Modul ini disusun untuk mempermudah guru bahasa pada
jenjang pendidikan menengah atas (SMA dan yang sederajat) dalam
memahami konsep pembelajaran bahasa pada abad ke-21. Modul yang
berformat modul mandiri ini menyajikan berbagai topik pembahasan
mengenai pembelajaran bahasa yang dapat memfasilitasi penguasaan
kecakapan abad ke-21 oleh siswa. Oleh karena itu, modul ini tidak
hanya didesain untuk membimbing guru menguasai konsep, tetapi juga
dilengkapi dengan contoh-contoh yang aplikatif untuk mempersiapkan
Bapak/Ibu dalam merancang pembelajaran yang ideal.
Modul ini terdiri atas tiga bab yang saling terkait. Bab I memaparkan
berbagai isu dan kondisi, seperti Revolusi Industri 4.0 dan
perkembangan teknologi serta karakteristik generasi Z dan preferensi
belajarnya. Isu-isu tersebut melatarbelakangi perubahan paradigma
pembelajaran bahasa pada abad ke-21. Pada bab ini terdapat empat
fokus utama perubahan yang dibahas, yakni 1) perubahan peran
guru, 2) pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, 3) penggunaan
games sebagai variasi pembelajaran, dan 4) penggunaan topik tren
Modul Kecakapan Abad Ke-21 untuk Guru Bahasa
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masa kini sebagai materi pembelajaran. Materi Bab II berfokus pada
tiga submateri, yaitu 1) kecakapan yang harus dikuasai siswa pada
abad ke-21, 2) pendekatan dan strategi pembelajaran serta penilaian
yang dapat memfasilitasi pembelajaran bahasa dan berorientasi pada
pencapaian kecakapan abad ke-21, dan 3) penilaian pembelajaran
bahasa pada abad ke-21. Selanjutnya, pada Bab III disajikan contoh
implementasi beberapa pendekatan dan strategi pembelajaran yang
dipaparkan pada Bab II. Ilustrasi pembelajaran tersebut ditulis dalam
konteks pembelajaran bahasa Inggris dan bahasa Jerman, baik dengan
menggunakan moda pembelajaran luar jaringan (luring/offline) maupun
dalam jaringan (daring/online).
Pada setiap bab di dalam modul dilengkapi dengan rangkuman yang
membahas penjelasan ringkas seluruh submateri pada bab tersebut.
Selain itu, diberikan pula latihan pada setiap akhir submateri. Latihan
ini dapat digunakan untuk mengukur pemahaman Bapak/Ibu terhadap
materi yang dibahas pada bagian tersebut atau merefleksikan materi
yang ada dalam modul ke dalam konteks pembelajaran Bapak/Ibu.
Selanjutnya, pada bagian akhir modul terdapat uji kompetensi yang
dapat Bapak/Ibu kerjakan untuk mengevaluasi pemahaman Bapak/Ibu
setelah membaca keseluruhan materi dalam modul.

2. Tujuan Penyusunan Modul

Penyusunan modul ini bertujuan untuk membantu Bapak/Ibu dalam
memahami konsep pembelajaran bahasa yang ideal pada abad ke21. Hal ini dilakukan untuk mendukung Bapak/Ibu dalam mendesain
pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa dalam mengembangkan
kecakapan abad ke-21.

3. Petunjuk Penggunaan Modul

Petunjuk ini disusun untuk membantu Bapak/Ibu dalam memahami
isi modul dan dapat menerapkannya ke dalam praktik pembelajaran
masing-masing. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan Bapak/
Ibu ketika membaca modul ini.
1) Baca dan pahami terlebih dahulu bagian deskripsi umum dan tujuan
penyusunan modul.
2
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2) Pelajari materi dalam modul secara berurut.
3) Selesaikan latihan yang terdapat pada setiap akhir submateri dan uji
kompetensi yang berada di akhir modul.
4) Periksa jawaban Bapak/Ibu pada uji kompetensi berdasarkan kunci
jawaban yang tersedia di akhir modul ini.
Keterangan:
Apabila persentase tingkat penguasaan belum mencapai 70%, Bapak/
Ibu disarankan mengulas kembali materi dalam modul, khususnya
bagian yang masih kurang dikuasai. Apabila persentase tingkat
penguasaan sama dengan atau melebihi 70%, Bapak/Ibu dianggap
telah menguasai sebagian besar/keseluruhan materi dalam modul.
Disarankan agar Bapak/Ibu mempraktikkan pengetahuan yang
diperoleh melalui modul ini ke dalam konteks kelas masing-masing.

Modul Kecakapan Abad Ke-21 untuk Guru Bahasa
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A

bad ke-21 telah dimulai sejak 1 Januari 2001. Artinya, sampai
dengan tahun 2020 kita telah menjalani abad ini selama hampir
dua dekade. Lalu, perbedaan apa yang Bapak/Ibu rasakan pada tahun
2000-an dibandingkan dengan tahun 1980/1990-an? Penulis yakin
bahwa di antara Bapak/Ibu ada yang menjawab tentang populernya
pemakaian ponsel pintar, internet, dan berbagai macam teknologi
lainnya. Bapak/Ibu benar, 20 tahun ke belakang ini perkembangan
teknologi bisa dikatakan cukup pesat, mulai dari koneksi internet yang
makin baik hingga bahan baku untuk membuat perangkat menjadi lebih
terjangkau, lebih kecil, dan mudah didapat.
Perkembangan teknologi tersebut juga menghasilkan perubahan pada
berbagai sektor, mulai dari manufaktur, arsitektur, kesehatan, teknologi
informasi, pendidikan, dan sebagainya. Munculnya pola bisnis baru
yang mengusung pendekatan platform digital mengganggu pola-pola
bisnis lama yang dijalankan oleh perusahaan besar selama bertahuntahun. Perkembangan tersebut juga turut mengubah ekspektasi dan
cara pelanggan dalam menikmati sebuah produk dan layanan.
Khusus dalam dunia pendidikan, siswa yang saat ini Bapak/Ibu hadapi
di dalam kelas juga mengalami perbedaan. Karakter mereka secara
umum berbeda dengan kakak kelasnya 10—15 tahun lalu. Mereka bukan
lagi generasi milenial. Para ahli manajemen sumber daya manusia
menamai mereka dengan sebutan generasi Z. Karakter yang berbeda
menghasilkan tantangan pembelajaran yang berbeda sehingga harus
dihadapi dengan pendekatan yang berbeda pula.
Untuk itu, mari kita membahasnya satu per satu pada bab ini, mulai dari
perubahan teknologi yang kita rasakan hingga tantangan pendidikan
yang kita hadapi. Setelah mempelajari bab ini, Bapak/Ibu diharapkan
memperoleh informasi tentang perkembangan teknologi yang
terjadi pada abad ke-21, termasuk dampaknya pada kehidupan kita;
perkembangan dan karakteristik siswa sekarang yang dikenal dengan
generasi Z; serta perubahan yang harus Bapak/Ibu lakukan sebagai
pendidik untuk menjawab tantangan tersebut.

6
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1.1 Revolusi Industri 4.0 dan Perkembangan Teknologi pada
Abad Ke-21
Perkembangan teknologi pada abad ke-21 telah mengubah cara
produksi barang dan cara manusia mengonsumsi produk dan layanan.
Para ahli menggunakan istilah revolusi industri untuk menyebut
pesatnya perkembangan teknologi yang telah mengubah banyak
hal. Saat ini, kita telah masuk pada abad ke-21 yang mencakup akhir
Revolusi Industri 3.0 dan Revolusi Industri 4.0.
Revolusi Industri 1.0 bermula pada 1760 saat mesin uap diciptakan dan
rel kereta dibuat. Fase-fase revolusi industri dapat dilihat pada bagan
berikut (Schwab, 2016).

Bagan 1.1 Fase Revolusi Industri

Sekarang, mari kita bahas Revolusi Industri 4.0. Hal-hal kunci dalam
revolusi industri adalah sebagai berikut.

Bagan 1.2 Revolusi Industri 4.0
Modul Kecakapan Abad Ke-21 untuk Guru Bahasa
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1.1.1 Perkembangan Komponen Elektronik dan Perangkat
Lainnya
Perkembangan komponen elektronik dan perangkat lainnya merevolusi
alat yang kita gunakan untuk berkomunikasi jarak jauh, yaitu:
telepon seluler (ponsel). Ponsel yang sejak awal diciptakan sudah
mempermudah kehidupan manusia untuk berkomunikasi di mana
saja dan kapan saja pada tahun 2007 direvolusi oleh perusahaan
Apple melalui produk Iphone-nya. Iphone memperkenalkan ponsel
yang tidak menggunakan keypad fisik–tombol huruf dan angka–dan
menggantikannya dengan layar besar yang bisa dioperasikan hanya
dengan jari. Ponsel tersebut juga disematkan teknologi lain, seperti
peramban internet (browser), pemutar musik, penampil foto dan video,
serta peta digital. Ponsel tersebut menjadi inspirasi dan trendsetter
bagi produsen ponsel lainnya.

Gambar 1.1 3D Printer
Sumber: daytonaplc.co.uk

Selain itu, perkembangan teknologi komponen dan perangkat elektronik
turut mengembangkan alat pencetak: 3D Printer. Walaupun mesin
pencetak tiga dimensi (3D Printer) mulai dikembangkan sejak tahun
1980-an, perkembangan metode manufaktur yang murah dan perangkat
lunak berkode sumber terbuka (open source) untuk pengoperasian
mesin ini baru mulai marak pada 20 tahun belakangan. Kini, mesin
digunakan untuk membuat onderdil otomotif, peralatan rumah tangga,
alat kesehatan, anggota tubuh bionik, dan bahkan keseluruhan organ
manusia (Hammond, 2020).
8
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1.1.2 Perkembangan Virtual Reality dan Augmented Reality
Selanjutnya, teknologi baru yang dihasilkan dari perangkat dan
komponen elektronik yang makin murah adalah virtual reality (VR) dan
augmented reality (AR). VR adalah sebuah teknologi yang membuat
seorang pengguna bisa merasakan berada di sebuah tempat dan
situasi seolah-olah saat itu pengguna berada di tempat tersebut. Dia
bisa memegang dan berinteraksi dengan objek yang ada di tempat
tersebut hanya dengan memakai sebuah alat yang dipasang di
kepala dan menutupi matanya. Awalnya, teknologi ini diadopsi dalam
game komputer atau untuk kebutuhan hiburan lain. Namun, saat ini
penggunaannya makin meluas, para dokter bedah kini memanfaatkan
teknologi ini untuk merencanakan dan berlatih pembedahan, orang
biasa dapat berkunjung–secara virtual–ke sebuah tempat terlebih
dahulu sebelum merencanakan liburan, anak-anak dapat merasakan
berjalan di bulan saat pelajaran sains, dan militer dapat menguji coba
skenario penyerangan sebelum melaksanakannya (Marr, 2019).
Berbeda dengan VR, AR menampilkan informasi yang berbentuk digital
ke dunia nyata. Untuk menikmati AR, kita bisa menggunakan ponsel
dengan aplikasi khusus. Sebagai contoh, perusahaan furnitur IKEA
menggunakan aplikasi AR untuk mempromosikan produknya. Ketika
memilih sebuah meja, calon pembeli hanya perlu membuka gambar
meja tersebut, mengarahkan kamera ponselnya ke lokasi meja tersebut,
lalu memasangnya untuk melihat apakah meja tersebut cocok dengan
ruangannya atau tidak (Marr, 2019).

Gambar 1.2 Aplikasi AR Ikea
Sumber: https://www.thedrum.com
Modul Kecakapan Abad Ke-21 untuk Guru Bahasa
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1.1.3 Perkembangan Jaringan Internet
Jaringan internet juga berkembang pada abad ke-21. Kemunculan
jaringan 3G telah disusul 4G. Bahkan, saat ini beberapa negara sudah
menerapkan 5G yang membuat kecepatan akses internet meningkat
drastis. Selain itu, penyebaran akses internet 20 tahun belakangan ini
juga sudah menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari kota besar. Kini
masyarakat di pedesaan pun bisa menikmati manfaat internet.
Akumulasi manfaat terjangkaunya komponen dan perangkat dengan
kecepatan jaringan internet yang hampir merata ini membuat
perubahan signifikan pada masyarakat dan dunia usaha. Munculnya
berbagai macam media sosial dan aplikasi pesan singkat mengubah
cara manusia berinteraksi satu dengan yang lain sehingga membuat
yang jauh terasa dekat dan yang asing terasa akrab. Perhatian dan rasa
simpati manusia kini diwakili oleh tombol like (suka), emotikon, kolom
komentar, dan follow (ikuti). Kemudian, cara manusia menyimpan dan
membagikan kenangan pun berubah. Dahulu album kenangan berupa
foto cetak, sekarang berupa album digital di akun media sosial dan
situs berbagai video. Beberapa orang juga memanfaatkan media sosial
dan situs berbagi video sebagai media untuk menghasilkan uang.
1.1.4 Perkembangan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) dan
Machine Learning
Perkembangan teknologi abad ke-21 membuat kemampuan
kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) meningkat. Istilah
AI sudah dikenal sejak tahun 1956 dan terus dikembangkan hingga
kini (Lewis, 2014). Penerapan AI yang sederhana dapat kita lihat pada
situs penerjemah daring. Teknologi lain yang memanfaatkan AI adalah
fitur penampil kepadatan lalu lintas dan jarak tempuh pada situs peta
daring. Selanjutnya, perkembangan AI juga dapat kita temukan dalam
bentuk chatbot, algoritma yang ditanamkan pada sebuah pesan singkat
atau situs web (website) untuk merespons pertanyaan lawan bicaranya
secara otomatis. Perkembangan berikutnya dalam kecerdasan buatan
adalah machine learning atau algoritma yang dapat belajar sendiri dan
mengambil keputusan sendiri.
10
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1.1.5 Dampak Perkembangan Teknologi
Semua perkembangan teknologi membawa dampak dalam kehidupan
manusia. Ada sebuah istilah yang mungkin akhir-akhir ini sering Bapak/
Ibu dengar terkait dampak ini, yaitu disrupsi.
Disrupsi adalah perubahan pola secara drastis. Dalam bisnis, pola
bisnis lama tergantikan oleh pola bisnis baru yang lebih efisien.
Sebagai contoh, dulu penjualan atau penyewaan DVD menjadi opsi bagi
penikmat film. Kini pola bisnis tersebut telah tergantikan oleh platform
streaming film yang lebih efisien (Howard, 2013). Tidak hanya bisnis,
dalam dunia pendidikan, adopsi teknologi juga memunculkan disrupsi
pola pengajaran yang terpaku pada satu sumber belajar. Kini guru dan
siswa dapat memanfaatkan apa pun yang tersedia di internet sebagai
sumber belajar.
Jika ditelisik lebih jauh, dampak perkembangan teknologi yang terjadi
saat ini bagaikan dua sisi mata uang, ada yang membawa dampak baik
dan ada pula dampak kurang baik. Berikut adalah tabel singkat tentang
dampak teknologi.
Tabel 1.1 Dampak Perkembangan Teknologi

Dampak Baik

Dampak Kurang Baik

Mempermudah komunikasi

Maraknya informasi yang salah
dan menyesatkan

Mempermudah
mencari informasi

Tergantikannya beberapa pekerjaan akibat meningkatnya efisiensi penggunaan mesin

Mempermudah
dan produk

akses

layanan Meningkatnya kasus pelanggaran
privasi digital dan kejahatan siber

Meningkatkan efisiensi pekerjaan

Timbulnya perselisihan masyarakat
akibat perbedaan budaya dan cara
pandang

Membantu pengajar menjelaskan
materi lebih interaktif
Modul Kecakapan Abad Ke-21 untuk Guru Bahasa
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Pada subbab berikut ini akan dibahas lebih lanjut dampak kurang baik
dari perkembangan teknologi yang harus dipahami dan diantisipasi
oleh Bapak/Ibu sebagai pendidik.

1) Informasi Salah dan Menyesatkan
Perkembangan ponsel yang kini bisa dinikmati oleh semua kalangan
karena harganya yang terjangkau dan mudah didapatkan serta
meluasnya jaringan internet yang murah dan cepat turut memberikan
andil terhadap penyebaran informasi. Kini kita dapat membuat
informasi atau berita dengan cepat dan membagikannya dengan
mudah. Orang-orang pun bisa menerima informasi dari kita secara
mudah dan cepat. Namun, kecepatan dan kemudahan turut memberi
dampak negatif terhadap masyarakat. Dampak negatif tersebut
adalah maraknya informasi salah dan menyesatkan (hoaks). Salah
satu contoh hoaks ialah informasi mengenai sinyal 5G pembawa virus
korona. Karena hoaks tersebut, menara pemancar sinyal 5G dibakar di
Birmingham, Inggris. Hoaks tersebut beredar di Facebook dan Twitter
dengan kabar bahwa paparan radiasi 5G banyak menyebabkan sistem
imun tubuh lemah dan radiasi itu juga menghirup oksigen dari paruparu manusia (Best, 2020). Oleh karena itu, untuk menyaring informasi
yang deras, diperlukan kecakapan berpikir kritis dan literasi informasi
di masyarakat.

2) Pekerjaan yang Tergantikan
Perkembangan kecerdasan buatan, otomasi mesin, robotik, dan
digitalisasi mengubah peta dunia kerja. Ada pekerjaan yang berkurang
dan ada pula yang makin dibutuhkan. The conversation.com (Seet &
Jones, 2020) yang mengutip dari OECD mengatakan bahwa pekerjaan
yang bersifat repetitif, administrasi perkantoran, dan yang berada di
lini produksi pabrik sangat berisiko tergantikan oleh teknologi otomasi.
Dalam laporan lain, Cisco Systems dan Oxford Economics (Technology
and the Future of ASEAN Jobs, 2018) mengemukakan bahwa pekerjaan
yang berhubungan dengan pelayanan dengan low-skilled dan pekerjaan
di perkebunan dan pertanian akan terkena dampak adopsi teknologi
tersebut. Sementara itu, pekerjaan yang makin dibutuhkan adalah
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pekerjaan yang dapat mengatur hubungan antara mesin/komputer
dan manusia untuk bisa bekerja sama, seperti pelatih robot, perakit
mesin, dan analis data, serta pekerjaan yang mengatur hubungan
antarmanusia, seperti manajer.
Tabel 1.2 Beberapa Contoh Pekerjaan yang Tergantikan

Berkurang
1) Administrasi perkantoran
2) Buruh produksi pabrik
3) Buruh pertanian dan peternakan

Bertambah
1) Pelatih robot
2) Perakit mesin
3) Analis data
4) Manajer

Kunci agar mampu terus bersaing dalam bursa kerja masa depan
adalah re-skilling. Re-skilling ialah membiasakan dan meningkatkan
kemampuan diri pekerja dalam penggunaan perangkat baru, software
baru, dan teknologi baru. Lalu, bagaimana dengan profesi lama, seperti
pendidik, tenaga kesehatan, pengacara, dan insinyur? Tidak perlu
khawatir, profesi tersebut tampaknya masih masuk dalam profesi yang
minim risiko tergantikan oleh teknologi.
Berdasarkan uraian di atas, guru harus mendidik siswanya untuk
memiliki kemampuan yang tidak dapat tergantikan oleh teknologi atau
mesin.

3) Privasi dan Kejahatan Siber
Dengan makin luas dan meratanya penggunaan ponsel pintar yang
kurang diimbangi dengan pengetahuan tentang data digital, banyak
pengguna tidak menyadari bahwa privasinya di internet terancam
hilang. Bukanlah suatu rahasia lagi bahwa perusahaan-perusahaan
raksasa, seperti Google dan Facebook, memanfaatkan data pengguna
untuk model bisnis yang berupa iklan bertarget. Sebagian besar
pengguna tidak menyadari bahwa mereka menyetujui membagikan data
pribadi ke platform tersebut, bahkan pengguna juga tidak mengetahui
keperluan platform menggunakan data tersebut (Ho, 2018; Satariano,
2019). Di samping itu, meningkatnya kejahatan siber berupa peretasan
akun pribadi dan perbankan melalui phising dan scamming hingga
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pembobolan database perusahaan juga merupakan tantangan pada
abad ke-21 ini. Dari lima belas pembobolan data skala besar, sepuluh
di antaranya terjadi pada rentang 2010 hingga 2019, bahkan dua yang
terbesar terjadi pada 2019 (Holmes, 2019). Untuk itu, kemampuan
berpikir kritis perlu ditanamkan. Topik-topik literasi digital, seperti
keamanan data dan privasi internet, juga perlu dikenalkan kepada siswa
agar mereka dapat melindungi diri mereka.

4) Perselisihan Masyarakat Akibat Perbedaan Budaya dan Cara
Pandang
Perkembangan teknologi saat ini telah membuat dunia seolah-olah
tak berjarak dan tanpa sekat teritorial. Interaksi antarmasyarakat
dan antarnegara telah sangat mudah dilakukan. Interaksi tersebut
mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial
dan budaya. Terkadang, perbedaan pandangan dan nilai hidup dapat
membuat perselisihan dan salah paham. Oleh karena itu, memahami dan
menghargai keberagaman adalah satu masalah yang harus diajarkan
oleh para guru pada abad ke-21 dengan serius agar siswa bisa menjadi
warga dunia yang baik (Maphosa & Mashau, 2014). Toleransi tersebut
harus dilakukan oleh siswa tanpa kehilangan prinsip hidup.

1.2 Generasi Z: Generasi yang Lahir dalam Paparan Digital
Paparan teknologi tidak hanya memengaruhi masyarakat secara
umum, tetapi juga anak-anak yang lahir dan dibesarkan di dalamnya.
Analoginya, seseorang yang lahir dan dibesarkan di daerah pegunungan
secara umum akan memiliki perbedaan karakter dengan seseorang
yang lahir dan besar di daerah pantai. Perbedaan tersebut dapat
berupa keras lembutnya suara saat berbicara, pakaian kesukaan, dan
makanan favorit. Anak-anak yang dibesarkan di pantai cenderung
menyukai makanan laut dibandingkan dengan anak-anak pegunungan.
Sama halnya dengan paparan teknologi, anak-anak yang lahir dengan
paparan teknologi yang masif dan intens akan memiliki karakter yang
berbeda dengan anak yang dilahirkan sebelum teknologi berkembang.
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Anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan teknologi ini
dikenal dengan generasi internet atau digital native (Oblinger & Oblinger,
2005, hlm. 2.9-2.10).
Generasi internet terdiri atas sedikit generasi milenial dan banyak
generasi Z. Generasi Z adalah orang-orang yang lahir pada rentang
tahun 1995–2010. Artinya, pada tahun 2020 gelombang kelompok
awal dari generasi ini telah lulus universitas dan membanjiri pasarpasar dunia kerja. Namun, sebagian besar kelompok generasi ini masih
duduk di bangku-bangku pendidikan dari jenjang SD kelas atas hingga
universitas. Generasi inilah yang sekarang Bapak/Ibu ajar di kelas.

1.2.1 Karakteristik Generasi Z
Kecenderungan perilaku suatu generasi dapat dikelompokkan menjadi
karakteristik-karakteristik generasi tersebut. Menurut Duse (2017)
dan Nicholas (2019), generasi Z adalah generasi yang telah terekspos
dengan internet dan teknologi sejak dini. Mereka tidak pernah mengenal
dunia tanpa teknologi dan menganggap ponsel selayaknya komputer
portabel yang dipakai untuk mengerjakan tugas harian mereka.
Interaksi mereka dengan internet dan gawai sangat intensif. Sebuah
penelitian yang dilakukan pada 2014 mengungkapkan bahwa mereka
menghabiskan 41% waktu di luar sekolah untuk bermain komputer dan
gawai.
Dalam hal akses informasi generasi Z, terkoneksi dengan internet
untuk mendapatkan informasi baru adalah hal yang sangat penting
untuk selalu dilakukan. Mereka merasa khawatir jika tertinggal tren
saat ini (fear of missing out). Media yang paling mereka senangi adalah
video, tetapi bukan berarti mereka membenci teks. Claveria dalam
Nicholas (2019) mengatakan bahwa jumlah pengunjung YouTube per
hari dari generasi Z yang menjadi respondennya sebesar 72% dari total
responden.
Generasi Z dapat dengan mudah mengumpulkan informasi dari berbagai
sumber dan mudah pula membagikan informasi tersebut dengan orang
lain. Namun, meskipun selalu terkoneksi internet, mereka menyadari
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pentingnya privasi dan keamanan di dunia digital. Mereka sadar akan
bahaya peretas (hacker) dan pencurian data.
Dalam hal komunikasi, generasi ini sangat senang berkomunikasi melalui
media sosial dan aplikasi pesan instan (WhatsApp, Line, Telegram, dan
sebagainya) dengan gaya komunikasi yang singkat, padat, dan jelas.
Mereka senang berkomunikasi dengan menggunakan simbol, seperti
gambar, emotikon, stiker, dan video dibandingkan dengan teks. Mereka
juga menganggap komunikasi secara daring sama penting dengan
komunikasi secara fisik (tatap muka).
Kehidupan generasi Z disokong berbagai gawai dan internet yang
membuat pekerjaan multitugas (multitasking) menjadi mudah. Namun,
paparan gawai dan internet yang konstan dan terus-menerus tersebut
mengakibatkan perubahan dalam proses mental. Gen Z (2025): The
Final Generation (2015, hlm. 65) menyatakan bahwa kemampuan untuk
fokus (attention) generasi Z hanya berkisar selama 8 detik. Artinya, pada
tahun 2015 generasi Z hanya dapat bertahan dan menyerap informasi
relevan pada 8 detik pertama. Duse (2017) pun menyatakan bahwa
mereka terbiasa disuguhi informasi dalam potongan-potongan kecil
dan cepat berupa infografis dan video pendek yang disalurkan lewat
media sosial sehingga ketika disajikan informasi dalam struktur yang
lebih kompleks dan besar, perhatian mereka akan berkurang karena
pikirannya terbiasa untuk segera mengidentifikasi bagian-bagian
penting dan signifikan. Konsentrasi mereka bukan berfokus pada katakata, melainkan simbol. Hal tersebut meningkatkan risiko pemahaman
yang ambigu.
Selain itu, menurut studi yang dilakukan oleh Duse (2017) dan Nicholas
(2019), generasi Z cenderung menginginkan instruksi dan arahan
yang jelas jika diberi tugas serta kurang tertarik dengan penugasan
yang membutuhkan kreativitas metode pengerjaan. Generasi ini
cenderung menyukai proyek “develop it yourself” serta mencari arahan
yang jelas dan tutorial untuk diikuti. Generasi Z dikatakan pula lebih
senang melakukan pekerjaan secara individual. Meskipun sudah dibagi
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ke dalam kelompok, mereka akan membagi pekerjaan tersebut dan
mengerjakannya secara mandiri.

1.2.2 Preferensi Belajar Siswa Generasi Z
Preferensi belajar siswa generasi Z dapat kita lihat pada tabel berikut
yang dirangkum dari penelitian Nicholas (2019).
Tabel 1.3 Preferensi Belajar Generasi Z

Selain hal di atas, generasi ini diketahui pula sangat tertarik pada materi
pembelajaran yang disajikan melalui game yang bermanfaat sekaligus
menyenangkan. Kemudian, ketika membahas sebuah materi di kelas,
teknik pembelajaran melalui pemberian studi kasus yang relevan untuk
bersama-sama dibahas pemecahannya membuat mereka memahami
pelajaran dengan baik (Duse, 2017).
Dengan preferensi belajar siswa generasi Z tersebut, karakteristik
pembelajaran yang bisa guru–khususnya guru bahasa–gunakan di
kelas ialah pembelajaran yang komunikatif (communicative language
teaching) dan kolaboratif (collaborative language learning) dengan
memanfaatkan teknologi, seperti komputer dan teknologi mobile
(mobile-assisted language learning). Hal tersebut akan dibahas lebih
lanjut pada bab berikutnya.

1.3 Paradigma Pembelajaran Abad Ke-21
Berkaca pada karakteristik generasi Z yang saat ini menjadi siswa
di sekolah menengah, tentu tidak semua metode dan strategi lama
berhasil diterapkan kembali terhadap mereka. Perubahan pola
pengajaran diperlukan guru agar bisa menyesuaikan dengan preferensi
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belajar mereka. Hal yang paling mendasar yang perlu guru pahami
adalah perubahan peran. Dalam hal ini, guru bukanlah satu-satunya
sumber belajar atau pembelajaran tidak berpusat pada guru (teacher
centered), melainkan guru hanyalah salah satu dari beberapa sumber
belajar yang ada, serta mengarahkan pembelajaran agar berpusat pada
siswa (student centered).

1.3.1 Perubahan Peran Guru
Guru bukan lagi seperti pelatih yang mewajibkan siswa untuk
melakukan tugas tertentu. Guru sebaiknya berperan menjadi mentor
atau fasilitator. Melalui peran sebagai fasilitator, guru membuat siswa
mengerti alasan melakukan suatu hal. Guru menunjukkan kepada
mereka pilihan-pilihan serta mengajari mereka untuk mengambil
keputusan dan mempertanggungjawabkannya. Saat siswa membuat
kesalahan atas keputusannya, peran guru sebagai motivator muncul
dengan tidak menunjukkan sikap menghakimi, tetapi membuat siswa
beradaptasi dengan menawarkan penyelesaian yang mengantar ke
pilihan yang lebih baik (Duse, 2017).
Peran berikutnya yang harus ditumbuhkan guru adalah peran sebagai
pengelola (manajer) pembelajaran. Guru merencanakan pembelajaran
dengan mengorganisasi prosedur dan sumber belajar, kemudian
menciptakan lingkungan yang dapat mendukung proses belajar melalui
teknik dan instruksi kelas yang tepat, pengaturan tempat duduk, dan
peraturan kelas. Selanjutnya, guru perlu memantau perkembangan
siswa dan mengantisipasi kemungkinan masalah yang dihadapi siswa
selama pembelajaran (Gujjar & Choudhry, 2009). Melalui perubahan
peran guru yang lebih luas tersebut, pembelajaran diharapkan dapat
lebih optimal.

1.3.2 Memanfaatkan Teknologi, Sejumlah Ruang, dan Media
dalam Pembelajaran
Dalam hal teknologi, guru harus satu langkah di depan dengan
mengetahui kebaruan yang ada dalam teknologi. Guru perlu tahu
cara mengadaptasi teknologi baru tersebut dalam pengajaran. Guru
pun perlu memikirkan cara untuk mengintegrasikan teknologi yang
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digunakan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran juga tidak selalu
harus berlangsung di dalam kelas. Guru dapat menggunakan ruang dan
media yang tersedia di lingkungan sekitar.
Dalam pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran, guru dapat
menggunakannya secara asinkron dan sinkron (asynchronous and
synchronous e-Learning). Dalam pembelajaran digital asinkron, guru
dan siswa tidak berada pada waktu yang bersamaan sehingga lebih
fleksibel dalam waktu. Guru mengirimkan bahan bacaan, video, atau
soal kuis melalui media berkirim pesan, seperti pos-el dan aplikasi pesan
instan (WhatsApp atau Telegram) atau posting bahan itu di Learning
Management System (LMS) untuk siswa kerjakan kapan pun siswa
mau atau guru tentukan batas waktu pengumpulannya. Sementara
itu, dalam pembelajaran digital sinkron, guru dan siswa berada pada
waktu yang bersamaan. Bahan bacaan, video, dan soal kuis diberikan
dan dikerjakan langsung saat itu juga. Biasanya, pembelajaran sinkron
memanfaatkan media konferensi video (video conference), seperti
Google Meet, Zoom, dan Jitsi (Hrastinski, 2008).
Selain untuk diri sendiri, guru juga perlu mengajari siswa memanfaatkan
teknologi untuk keperluan konstruktif, seperti membuat karya digital.
Guru pun membantu mereka memilah hal yang dapat dipercaya dari
informasi yang beredar.

1.3.3 Menggunakan Topik Tren Masa Kini sebagai Materi
Pembelajaran (Kontekstual)
Dalam hal konten materi dan penyampaiannya, guru perlu merujuk
pada hal yang sedang menjadi tren saat ini serta hal-hal yang ada di
sekeliling peserta didik sebagai sumber belajar. Guru dapat memilih
hal yang relevan untuk pembelajaran dari tren tersebut. Kemudian,
guru memberikan konten pembelajaran sedikit demi sedikit dengan
memanfaatkan representasi visual, misalnya gambar, diagram, peta,
film, dan video. Hal tersebut lebih mudah diterima dan dipahami siswa
dibandingkan ceramah atau presentasi deskriptif dan teoretis. Selain
itu, kegiatan tersebut dapat juga diselingi dengan aktivitas yang kreatif
dan beragam.
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1.3.4 Menggunakan Games sebagai Variasi Pembelajaran
Pembelajaran dapat juga dikemas dalam bentuk games sebagai
variasi untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Games yang digunakan
untuk mencapai tujuan pembelajaran dapat menyegarkan dan mampu
meningkatkan motivasi siswa sehingga mereka tertarik dan senang
ikut serta dalam pembelajaran.

1.4 Rangkuman
1) Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya nanoteknologi,
jaringan internet, dan kecerdasan buatan.
2) Dampak perkembangan teknologi antara lain adalah mempermudah
pekerjaan sehari-hari, pencarian informasi, dan akses ke layanan
serta produk yang tidak jarang juga lebih murah.
3) Dampak lain dari perkembangan teknologi yang harus dipahami
dan diantisipasi oleh guru ialah maraknya informasi yang salah dan
menyesatkan, berubahnya kebutuhan akan pekerjaan, terancamnya
privasi dan maraknya kejahatan siber, serta perselisihan masyarakat
akibat perbedaan budaya dan cara pandang. Di samping itu,
perkembangan teknologi juga menyebabkan sejumlah pekerjaan
hilang atau tergantikan.
4) Generasi Z adalah orang-orang yang lahir pada rentang tahun 1995–
2010 dengan paparan teknologi yang masif dan intens sehingga
memiliki karakter yang berbeda dengan generasi sebelumnya.
5) Preferensi belajar generasi Z adalah menggunakan video, website
yang terkumpul di dalamnya materi pembelajaran, praktik seperti
mengikuti tutorial, sangat tidak menyukai ceramah, dan mencari
referensi melalui media daring.
6) Paradigma pembelajaran yang harus ditanamkan dalam benak guru
ialah mengubah pola mengajarnya sehingga cocok dengan preferensi
belajar generasi Z, tidak menjadikan dirinya pusat informasi satusatunya, serta memusatkan pembelajaran kepada siswa.

1.5. Latihan
1) Virtual reality (VR) dan augmented reality (AR) merupakan teknologi
yang paling umum diterapkan pada pelajaran sains dan ilmu
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sosial. Menurut Bapak/Ibu, bisakah teknologi ini diterapkan pada
pembelajaran bahasa? Lalu, bagaimanakah penerapannya?
2) Teknologi menjadikan jarak, waktu, dan batas teritorial bukan lagi
suatu penghalang untuk berkomunikasi. Interaksi antarbudaya pun
tak terelakkan. Apa yang telah atau akan Bapak/Ibu lakukan dalam
pembelajaran untuk mempersiapkan siswa menghadapi interaksi
antarbudaya ini?
3) Berdasarkan karakteristik dan preferensi belajar generasi Z yang
telah dijelaskan di atas, mari refleksikan pembelajaran yang Bapak/
Ibu lakukan saat ini. Hal apa yang telah dan akan Bapak/Ibu lakukan
untuk menyesuaikan metode pembelajaran?
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P

ada Bab I Bapak/Ibu telah membaca dan memahami tentang
perkembangan abad ke-21 dan revolusi industri 4.0 beserta
dampak baik dan buruknya bagi kehidupan kita, juga perkembangan
dan karakteristik siswa pada abad ke-21 (generasi Z) yang berimplikasi
pada dunia pendidikan yang harus berkembang mengikuti perubahan
zaman. Hal tersebut memerlukan adanya perubahan pembelajaran
dan penilaian yang harus dilakukan oleh guru masa kini. Pada bab ini
Bapak/Ibu akan diajak untuk memahami lebih mendalam mengenai
pembelajaran dan penilaian untuk mencapai kompetensi yang menjadi
target pembelajaran pada abad ke-21.
Sekolah harus menciptakan pembelajaran yang dapat mempersiapkan
siswa untuk beradaptasi dan bersaing dalam kehidupan pada abad ke21. Pembelajaran yang dibutuhkan siswa tidak lagi hanya mengingat
atau menghafal berbagai pengetahuan dan fakta. Sekarang ini,
siswa membutuhkan pembelajaran yang memfasilitasi dirinya untuk
mengetahui, memahami, dan menerapkan pengetahuan yang telah
diperoleh ke dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan berbagai
masalah dan pertanyaan yang ditemuinya.
Selain target pembelajaran, perubahan zaman juga berimplikasi
pada pergeseran target kecakapan yang harus dimiliki siswa. Untuk
mencapai kesuksesan dalam akademik, kehidupan, dan pekerjaan pada
masa depan, siswa perlu dibekali dengan berbagai kecakapan. Adapun
kecakapan tersebut terdiri atas a) kecakapan belajar dan berinovasi,
b) kecakapan hidup dan berkarier, dan c) kecakapan literasi digital.
Penjelasan yang terperinci mengenai ketiga jenis kecakapan tersebut
terdapat pada subbab 2.1.
Pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam
proses belajar dapat membantu tercapainya target kecakapan di atas.
Pada subbab 2.2 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai pendekatan
pembelajaran bahasa serta berbagai strategi pembelajaran yang dapat
digunakan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran
bahasa yang berorientasi pada pengembangan kecakapan abad ke-21.
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Pada subbab 2.3 pembahasan berfokus pada penilaian dalam
pembelajaran bahasa pada abad ke-21. Penilaian tidak lagi berpusat
pada akhir pembelajaran, tetapi pada penilaian proses untuk
mengevaluasi perkembangan siswa dalam pembelajaran. Untuk itu,
dalam subbab ini dibahas hal-hal yang berkaitan dengan alternatif
dalam penilaian, penilaian komunikatif, dan penilaian berbasis kelas.

2.1 Kecakapan Abad Ke-21 Berdasarkan Kerangka Kerja
Pembelajaran Abad Ke-21
Pada abad ke-21 dunia terasa lebih “sempit” karena terhubung oleh
teknologi informasi dan komunikasi serta alat transportasi. Orangorang tidak hanya dapat dengan mudah berpindah dari satu tempat ke
tempat lain dengan alat transportasi, tetapi juga dapat dengan mudah
“bertemu” melalui berbagai teknologi komunikasi, seperti ponsel pintar,
telekonferensi, pos-el, dan media sosial. Berbagai sumber informasi dan
media pun berlimpah dan dapat diakses dengan mudah. Namun, seiring
dengan kecanggihan dan kemudahan ini, makin banyak pula tersebar
informasi atau berita bohong dan tidak dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya. Kekhawatiran akan masalah keamanan dan privasi
setiap orang juga makin meningkat.
Selain itu, pada abad ke-21 kondisi ekonomi global yang berubah-ubah
memengaruhi pekerjaan dan penghasilan semua orang. Banyak bidang
pekerjaan baru muncul akibat inovasi di berbagai bidang. Pekerjaan
rutin pun kini berubah menjadi pekerjaan kreatif yang membutuhkan
kecakapan analisis dan komunikasi yang interaktif. Lebih lanjut, saat ini
makin bertambah pekerjaan kolaboratif yang membutuhkan kerja sama
tim yang memiliki perbedaan latar belakang budaya, bahasa, geografi,
dan zona waktu. Setiap orang dituntut untuk mampu beradaptasi,
bekerja sama, berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan orang-orang
yang berbeda latar belakang agar tujuan pekerjaan tersebut dapat
dicapai bersama-sama.
Berdasarkan kondisi di atas, setiap individu—termasuk siswa—
membutuhkan berbagai keahlian dan kecakapan yang lebih kompleks
dan sesuai dengan perubahan zaman. Untuk itu, dunia pendidikan pada
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abad ke-21 harus berubah. Menurut Schleicher (dalam Suto, 2013),
saat ini sekolah harus mempersiapkan siswa untuk pekerjaan yang
belum ada, teknologi yang belum dikembangkan, dan permasalahan
yang bahkan belum muncul. Pembelajaran saat ini harus menekankan
pada pembelajaran inovatif yang dapat mempersiapkan siswa untuk
kehidupan abad ke-21. Pelajaran inti yang diajarkan di sekolah,
seperti membaca, menulis, bahasa asing, matematika, seni, geografi,
sejarah, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial perlu
dikombinasikan dengan tema-tema interdisipliner yang sesuai dengan
isu dan permasalahan abad ke-21. Tema-tema interdisipliner terdiri
atas kesadaran global; literasi kewarganegaraan, literasi kesehatan,
literasi lingkungan, serta literasi keuangan; ekonomi; bisnis; dan
kewirausahaan. Lebih lanjut, kecakapan abad ke-21 perlu juga
dimasukkan dalam pembelajaran.
Kecakapan abad ke-21 merupakan kecakapan yang perlu dimiliki
siswa agar sukses dalam akademik, kehidupan, dan pekerjaannya.
Hal ini sesuai dengan Kerangka Kerja untuk Pembelajaran Abad Ke21 yang digaungkan oleh P21 (Partnership for 21st Century Learning).
P21 merupakan organisasi pelopor pembelajaran abad ke-21 yang
menekankan penambahan kecakapan abad ke-21 dalam pembelajaran.
Kerangka kerja yang dikembangkan P21 merupakan masukan dari
para guru, ahli pendidikan, dan pimpinan bisnis yang menggambarkan
kecakapan, pengetahuan, dan keahlian yang harus dikuasai siswa agar
sukses dalam kehidupannya (P21, 2019).

Bagan 2.1 Kerangka Kerja Pembelajaran Abad Ke-21
Telah dimodifikasi dari https://www.battelleforkids.org/networks/p21
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Subbab ini membahas kecakapan abad ke-21 sesuai dengan Kerangka
Kerja untuk Pembelajaran Abad ke-21 dari P21 yang terdiri atas 1)
kecakapan belajar dan berinovasi, 2) kecakapan hidup dan berkarier,
dan 3) kecakapan literasi digital. Selain itu, diberikan contoh aktivitas
pembelajaran bahasa untuk mencapai kecakapan-kecakapan tersebut
yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan pembelajaran di kelas.

2.1.1 Kecakapan Belajar dan Berinovasi
Berbagai perubahan pada abad ke-21 menuntut siswa untuk memiliki
pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan yang lebih tinggi
agar mampu bersaing dan berhasil dalam masyarakat global. Siswa
harus dipersiapkan untuk menghadapi dunia yang menuntutnya untuk
terus belajar, mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta
berpikir kreatif dan inovatif. Siswa harus mampu menemukan solusi dari
sebuah masalah, baik dengan cara yang kreatif maupun menciptakan
hal baru untuk menjawab permasalahan tersebut. Selain itu, siswa
dituntut untuk tidak hanya mampu bekerja secara individual, tetapi juga
bekerja sama dalam tim dengan latar belakang budaya, karakteristik,
dan pengalaman yang berbeda-beda. Lebih lanjut, agar dapat bekerja
sama dalam tim, siswa harus memiliki kemampuan komunikasi yang
baik sehingga tujuan bersama dapat tercapai.
Subbab ini akan membahas pembelajaran yang diarahkan untuk
menumbuhkan kecakapan belajar dan berinovasi yang terdiri atas 1)
berpikir kritis dan memecahkan masalah, 2) kreativitas dan inovasi, 3)
komunikasi, dan 4) kolaborasi. Keempat kecakapan ini dikenal dengan
4Cs (critical thinking and problem solving, creativity and innovation,
communication and collaboration).

1) Berpikir Kritis dan Memecahkan Masalah
Pada abad ke-21 siswa perlu memiliki kecakapan berpikir kritis dan
memecahkan masalah untuk menghadapi berbagai persoalan yang
akan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting
bagi siswa untuk mengembangkan kecakapan tersebut sejak dini. Siswa
yang memiliki kecakapan berpikir kritis tidak menerima sesuatu begitu
saja. Ia akan mampu berpikir secara rasional serta mencari alasan
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dan pengetahuan yang logis sebelum menyetujui atau mempercayai
sesuatu. Ia akan menggunakan kemampuan berpikirnya untuk menilai
dan membuat keputusan serta berargumen secara efektif. Lebih lanjut,
dengan pemikiran kritis, ketika menghadapi permasalahan, siswa
akan mampu mengenali, mencari cara atau solusi, dan memecahkan
masalah yang dihadapinya dengan mengandalkan kemampuan berpikir
kritisnya.
Mengasah kecakapan berpikir kritis dan memecahkan masalah dapat
dimulai dari pembelajaran di sekolah. Untuk mengasah kecakapan
tersebut, dibutuhkan pembelajaran yang aktif dan interaktif yang
menuntut siswa menerapkan pemikiran kritis, seperti membandingkan
pandangan dan ide atau mengevaluasi argumen. Dengan
menyelenggarakan pembelajaran yang aktif dan interaktif, motivasi dan
hasil belajar siswa pun akan meningkat.
Kecakapan berpikir kritis dan memecahkan masalah dapat diasah
melalui berbagai aktivitas berbasis masalah dan penyelidikan. Di
bawah ini merupakan contoh aktivitas yang dapat dilakukan dalam
pembelajaran bahasa untuk mengasah kecakapan berpikir kritis dan
memecahkan masalah.

2) Kreativitas dan Inovasi
Cepatnya perubahan pada abad ke-21 menyebabkan pentingnya
seseorang memiliki kemampuan memecahkan masalah dan bekerja
dengan orang lain secara kreatif. Di samping itu, kemudahan akses
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informasi saat ini juga menuntut kita menggunakan pengetahuan yang
dimiliki untuk menghasilkan sesuatu dan memecahkan masalah yang
kompleks dengan cara yang kreatif.
Kreativitas erat kaitannya dengan berpikir kritis dan memecahkan
masalah. Kreativitas tidak terbatas pada seni, kecerdasan, atau usia
seseorang, bahkan bukanlah sesuatu yang dimiliki seseorang sejak
lahir. Kreativitas merupakan kecakapan yang dapat dikembangkan.
Kreativitas
dapat
dikembangkan
dalam
lingkungan
yang
mengembangkan ide-ide baru, dari pengalaman akan kesalahan dan
kegagalan, serta melalui latihan atau praktik yang berulang (Trilling &
Fadel, 2009). Siswa yang memiliki kreativitas mampu berpikir kreatif,
bekerja secara kreatif dengan orang lain, dan melakukan inovasi.
Untuk mengasah kreativitas dan kecakapan berinovasi, aktivitas yang
dapat dilakukan pada pembelajaran bahasa adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1 Siswa Mendongeng secara Daring
Sumber: SEAMEO QITEP in Language https://www.youtube.com/
watch?v=Z7VY0AZS2kw&t=4
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3) Komunikasi
Setiap aktivitas sosial, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun
lingkungan lainnya, melibatkan komunikasi dengan orang lain. Di sekolah
siswa melakukan komunikasi dengan guru dan berdiskusi dengan
teman. Oleh karena itu, siswa tidak hanya dituntut sekadar memiliki
pengetahuan yang mumpuni, tetapi juga kecakapan berkomunikasi
sebagai kecakapan mendasar yang harus dimiliki setiap individu.
Komunikasi berkaitan erat dengan bahasa. Bahasa merupakan alat
untuk berinteraksi atau berkomunikasi. Komunikasi yang baik dapat
tercipta ketika kedua belah pihak memiliki kemampuan berbahasa yang
baik, yakni mampu menyampaikan dan menerima pesan atau informasi.
Di bawah ini merupakan proses komunikasi yang digambarkan secara
sederhana.
Umpan balik
Pengirim

Pengodean
(encoding)

Penerima

Pesan

Penafsiran kode
(decoding)

Bagan 2.2 Proses Komunikasi secara Sederhana
Telah dimodifikasi dari https://www.zonareferensi.com/proses-komunikasi/

Bagan di atas menggambarkan pesan atau informasi (lisan dan tulis)
yang disampaikan pengirim lebih dahulu melalui proses pengodean
(encoding). Kemudian, pesan atau informasi tersebut ditafsirkan
(decoding) sebelum akhirnya sampai kepada penerima dan terjadi
umpan balik. Berdasarkan penjelasan tersebut, keterampilan
berbahasa dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu produktif
dan reseptif. Keterampilan berbahasa produktif, yakni pengiriman atau
pemroduksian, dalam pembelajaran bahasa tampak pada kegiatan
berbicara dan menulis, sedangkan keterampilan berbahasa reseptif,
yakni penerimaan atau penyerapan, tampak pada kegiatan menyimak
dan membaca.
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Berdasarkan penjelasan di atas, penting bagi siswa untuk menguasai
bahasa dan memiliki kecakapan berkomunikasi agar dapat
berkomunikasi dengan baik. Kecakapan berkomunikasi merujuk pada
kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan jelas, baik lisan,
tertulis, maupun bahasa nonverbal (Pacific Policy Research Center,
2010). Kerangka Kerja untuk Pembelajaran Abad Ke-21 menekankan
kemampuan berkomunikasi secara efektif untuk berbagai tujuan, seperti
memberi informasi, memberi instruksi, memotivasi, memersuasi, dan
berbagi ide. Kemampuan untuk menyimak dan menggunakan teknologi
untuk berkomunikasi juga termasuk dalam kemampuan berkomunikasi.
Di bawah ini merupakan salah satu aktivitas pembelajaran yang dapat
dilakukan untuk mengasah kecakapan komunikasi.

4) Kolaborasi
Pada dasarnya manusia tidak dapat melakukan dan menguasai berbagai
bidang dalam satu waktu. Manusia membutuhkan bantuan dari orang
lain yang menguasai bidang lain dan bekerja sama atau berkolaborasi
untuk mencapai tujuan yang sama. Oleh karena itu, memiliki kecakapan
kolaborasi menjadi penting bagi seseorang pada abad ke-21. Saat
ini makin banyak pekerjaan, termasuk di sekolah, yang menuntut dan
mendorong siswa untuk tidak hanya bekerja secara mandiri, tetapi juga
bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang lain atau temannya.
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Kolaborasi dapat dilakukan dengan teman dari yang terdekat hingga
dari berbagai negara di dunia dan dapat dilakukan dengan tatap muka
atau tatap maya.Kecakapan kolaborasi merujuk pada kemampuan
seseorang untuk bekerja secara efektif dan efisien, menghormati
perbedaan dalam kelompok, fleksibel dan bersedia berkompromi untuk
mencapai tujuan bersama, bertanggung jawab bersama atas pekerjaan
kelompok, serta menghargai sekecil apa pun kontribusi setiap anggota
kelompok (Partnership for 21st Century Learning).
Untuk mengasah kecakapan kolaborasi dalam pembelajaran, Bapak/
Ibu dapat mengarahkan siswa untuk melakukan aktivitas seperti di
bawah ini.

2.1.2 Kecakapan Hidup dan Berkarier
Pada abad ke-21 kehidupan dan pekerjaan mengalami perubahan,
perkembangan, dan keberagaman. Oleh karena itu, siswa tidak hanya
membutuhkan pengetahuan dan kecakapan berpikir yang mumpuni,
tetapi juga perlu mengembangkan kecakapan yang berguna bagi
kehidupan dan pekerjaannya pada abad ini, yaitu kecakapan hidup dan
berkarier. Kecakapan ini diperlukan agar siswa dapat bersaing dalam
kehidupan yang makin kompleks dan lingkungan kerja yang makin
kompetitif.
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Subbab ini akan membahas kecakapan hidup dan berkarier. Kecakapan
hidup dan berkarier menekankan pada kemampuan seseorang untuk
bekerja secara efektif dalam tim yang beragam, terbuka terhadap
perbedaan ide dan nilai-nilai, menentukan dan mencapai target,
mengelola proyek secara efektif, serta bertanggung jawab atas dirinya
sendiri dan orang lain atau kelompok (Pacific Policy Research Center,
2010).

1) Fleksibilitas dan Kemampuan Beradaptasi
Perubahan dan perkembangan zaman menuntut siswa untuk mampu
beradaptasi dan fleksibel dengan kondisi atau lingkungan yang berbeda
atau baru serta beradaptasi dengan ide-ide dan cara-cara baru dalam
belajar atau bekerja. Siswa yang memiliki kemampuan beradaptasi akan
menyesuaikan dirinya dengan peran dan tanggung jawab pekerjaan atau
tugas yang berbeda-beda serta bekerja secara efektif dalam perubahan
yang cepat. Selain itu, siswa juga harus mampu mengubah hal yang
tidak terduga menjadi sebuah kesempatan untuk menghasilkan solusi
yang kreatif dan inovasi yang dapat membantu memenuhi tuntutan abad
ke-21. Kemampuan beradaptasi diikuti fleksibilitas yang merujuk pada
kemampuan untuk menghadapi kritik, bahkan menghadapi kegagalan
secara positif serta memahami dan menyesuaikan diri dengan berbagai
pandangan yang ada untuk mencapai solusi atau tujuan.
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2) Inisiatif dan Kemauan Diri
Kehidupan yang cepat berubah dan didorong dengan teknologi
menuntut siswa untuk mengembangkan inisiatif dan kemauan dirinya
untuk mempelajari ilmu, konsep, aplikasi, serta hal baru lainnya yang
dapat mendukung efektivitas dan efisiensi pekerjaannya di sekolah dan
kehidupan sehari-hari, bahkan karier pada masa mendatang. Siswa
harus memiliki motivasi diri untuk menyelesaikan pekerjaan dan bersiap
untuk bekerja secara mandiri ketika menghadapi kesulitan dalam
pembelajaran. Ia tidak bisa hanya mengharapkan bantuan atau arahan
dari guru atau teman, tetapi harus berinisiatif merespons kesulitan
tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa siswa memiliki motivasi. Secara
ringkas, siswa yang memiliki inisiatif dan kemauan diri akan mampu
menentukan tujuan, mengatur waktu, bekerja secara mandiri, dan
memiliki kemauan untuk belajar.

3) Kecakapan Sosial dan Lintas Budaya
Pada era yang dihubungkan oleh teknologi dan didominasi informasi
seperti saat ini, memiliki kemampuan untuk memahami bangsa
beserta latar sosial dan budayanya menjadi kecakapan yang penting
untuk dimiliki setiap orang. Oleh karena itu, siswa perlu diarahkan agar
terbuka, memahami, dan menghargai perbedaan sosial dan budaya,
bahkan dapat memanfaatkan perbedaan tersebut untuk mencari ide
kreatif dan solusi dari permasalahan yang ada. Dengan demikian, siswa
akan mampu menghargai perbedaan sudut pandang serta belajar,
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bekerja, dan berinteraksi secara efektif dalam tim yang memiliki latar
belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda.

4) Produktivitas dan Akuntabilitas
Saat ini, baik di lingkungan sekolah maupun pekerjaan, dibutuhkan
individu yang memiliki produktivitas dan akuntabilitas yang tinggi.
Kecakapan produktivitas dan akuntabilitas siswa terefleksi dari
kemampuannya dalam menjalani peran dan tanggung jawab untuk
menyelesaikan tugas atau mencapai target sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan, bahkan pada saat menemui tekanan dan kesulitan.
Secara garis besar, kecakapan produktivitas dan akuntabilitas
merujuk pada kecakapan untuk menetapkan dan memenuhi sasaran,
memprioritaskan kebutuhan, mengatur waktu, bekerja secara etis,
dan bekerja sama dengan kolega (Pacific Policy Research Center,
2010). Dengan menguasai kecakapan ini, siswa diharapkan memiliki
kemampuan untuk memanajemeni proyek dan menghasilkan sesuatu.
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5) Kepemimpinan dan Tanggung Jawab
Ketika bekerja secara individu ataupun kelompok, siswa dituntut untuk
bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri dan bertanggung
jawab untuk berkoordinasi dengan anggota kelompok lain agar tujuan
pekerjaan kelompok tercapai. Siswa perlu memiliki jiwa kepemimpinan
dan tanggung jawab, tidak hanya untuk pekerjaannya sendiri, tetapi
juga pekerjaan orang lain atau pekerjaan bersama. Oleh karena itu,
siswa perlu dilatih rasa kepemimpinan dan tanggung jawabnya dalam
pembelajaran. Siswa yang memiliki jiwa kepemimpinan dan tanggung
jawab akan mampu mengarahkan orang lain, memotivasi mereka untuk
mencapai tujuan dan target bersama, dan menyelesaikan masalah yang
muncul, bahkan bertanggung jawab terhadap orang lain.

2.1.2 Kecakapan Literasi Digital
Pada abad ke-21 kehidupan manusia dikelilingi berbagai teknologi
informasi dan komunikasi, media, serta koneksi internet. Makin
berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, media, serta
internet memberikan kemudahan bagi kita untuk mengakses informasi
dari berbagai sumber dan berhubungan atau berkolaborasi dengan
orang lain dari berbagai penjuru dunia tanpa terbatas ruang dan waktu.
Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga memiliki kekurangan,
seperti penyalahgunaan teknologi dan tersebarnya berita bohong di
berbagai media sosial atau media elektronik. Dalam menghadapi situasi
tersebut, menjadi penting bagi siswa memiliki kemampuan untuk
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berpikir kritis dalam mengakses, memanfaatkan, dan mengevaluasi
informasi dari berbagai sumber, media, serta teknologi informasi dan
komunikasi.
Sehubungan dengan permasalahan yang disebutkan sebelumnya,
subbab ini akan membahas kecakapan literasi informasi, literasi
media, serta literasi teknologi informasi dan komunikasi. Literasi
informasi merujuk pada kemampuan untuk mengakses, memahami,
dan menggunakan informasi secara efektif, efisien, dan etis serta
mengevaluasi informasi dan sumbernya secara kritis. Literasi media
merupakan kemampuan untuk mengakses, memahami, menganalisis,
dan mengevaluasi media dan pesan yang ada di dalamnya, serta
memahami etika produksi dan penggunaan berbagai media. Adapun
literasi teknologi informasi dan komunikasi adalah kemampuan untuk
menggunakan teknologi secara efektif dan efisien. Ketiga kecakapan
ini harus dikuasai siswa mengingat pembelajaran saat ini tidak dapat
dipisahkan dari teknologi informasi dan komunikasi.

1) Literasi Informasi
Dewasa ini kita dihadapkan pada kemudahan akses dan berlimpahnya
informasi dari berbagai sumber. Namun, banyaknya informasi dari
berbagai sumber tidak berarti semua informasi dapat dipercaya
keaslian dan kebenarannya. Hal ini menjadi tantangan bagi semua
orang, termasuk siswa, untuk memiliki kecakapan yang relevan terkait
penggunaan informasi secara efektif.
Siswa harus memiliki kecakapan untuk menganalisis, menilai, dan
memanfaatkan informasi secara tepat yang dikenal dengan literasi
informasi. Siswa yang memiliki kecakapan literasi informasi mampu
mengakses informasi secara efektif dan efisien, mengevaluasi informasi
secara kritis, serta memanfaatkan informasi secara akurat dan kreatif.
Siswa juga harus dapat memastikan kredibilitas serta keakuratan
sebuah informasi dan menentukan informasi yang berguna serta cara
mengelolanya.
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2) Literasi Media
Dengan makin berkembangnya media massa, baik cetak maupun digital,
siswa pada abad ke-21 perlu memiliki kecakapan literasi media, yakni
kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menganalisis dan
menginterpretasikan pesan dari berbagai media yang menggunakan
gambar, tulisan, simbol, dan suara. Hal ini diperlukan agar siswa
menyadari penuh pengaruh media terhadap individu dan sosial, bahkan
menyadari bahwa media dapat mencerminkan dan membentuk sikap,
kebiasaan, perilaku, serta kebudayaan. Oleh karena itu, bersikap
kritis terhadap isi, informasi, pesan, dan penggunaan media menjadi
penting bagi siswa, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam
pembelajaran. Mereka perlu memahami bagaimana mengaplikasikan
media dalam pembelajaran dan memanfaatkan perangkat media kreasi
untuk membuat produk komunikasi yang efektif, seperti video atau situs
web. Literasi media juga merujuk pada kemampuan untuk menciptakan
produk berupa media.
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3) Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Pembelajaran pada abad ke-21 tidak terlepas dari teknologi informasi
dan komunikasi (TIK). Bahkan, siswa saat ini yang merupakan generasi
internet lebih mahir menggunakan TIK daripada orang tua atau gurunya.
Namun, siswa tetap membutuhkan pengarahan cara memanfaatkan
perangkat teknologi untuk pembelajaran. Siswa harus diarahkan
agar memiliki kemampuan berpikir kritis, menilai, dan memahami
konsekuensi atau etika dalam mengakses data di jejaring sosial.
Dengan demikian, siswa dapat menggunakan teknologi secara efektif
sebagai alat untuk mengakses, mengevaluasi, dan mengomunikasikan
informasi.

Dari tiga kecakapan abad ke-21 yang dijabarkan—kecakapan belajar
dan berinovasi, kecakapan hidup dan berkarier, dan kecakapan literasi
digital—kecakapan belajar dan berinovasi akan menjadi fokus dalam
modul ini.
Untuk mengasah kecakapan belajar dan berinovasi siswa, Bapak/Ibu
dapat memanfaatkan berbagai pendekatan pembelajaran. Pendekatan
pembelajaran yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran bahasa,
khususnya yang dapat memfasilitasi siswa untuk mencapai kecakapan
belajar dan berinovasi, akan dijelaskan pada subbab selanjutnya.
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2.2 Desain Pembelajaran Bahasa Abad Ke-21
Pembahasan di dalam subbab ini terbagi menjadi dua tema besar, yaitu
pendekatan dan model pembelajaran yang dapat digunakan dalam
mengembangkan pembelajaran bahasa abad ke-21 serta isu-isu
penting dalam pembelajaran bahasa abad ke-21.
Pembahasan tema pertama berfokus pada dua pendekatan dan satu
model pembelajaran bahasa yang dapat dimanfaatkan oleh pembelajar.
Kedua pendekatan tersebut adalah a) pembelajaran bahasa komunikatif
(communicative language teaching) dan b) pembelajaran bahasa
berbantuan teknologi mobile (mobile assisted language learning),
sementara model pembelajaran yang dibahas dalam modul ini ialah
pembelajaran bahasa kooperatif (cooperative language learning). Di
samping dua pendekatan dan satu model pembelajaran yang diuraikan
dalam subbab ini, pembelajar didorong untuk menggunakan pendekatan
lainnya yang dapat mengakomodasi karakteristik pembelajaran abad
ke-21. Beberapa pendekatan lainnya adalah pembelajaran berbasis
masalah teks (text-based learning), pembelajaran berbasis masalah
(problem based-learning), pembelajaran berbasis proyek (projectbased learning), pembelajaran penyingkapan (inquiry learning), dan
sebagainya. Selain itu, subbab ini membahas era pascametode,
eklektisisme, dan otonomi pembelajar. Ketiga isu tersebut diangkat
karena dianggap penting untuk dipahami oleh pembelajar dalam
mengembangkan pembelajaran.

2.2.1 Pendekatan dan Model Pembelajaran untuk Mencapai
Kompetensi Abad Ke-21
Subbab ini akan membahas dua pendekatan pembelajaran secara
terperinci, yaitu a) pembelajaran bahasa komunikatif (communicative
language teaching) dan b) pembelajaran bahasa berbantuan teknologi
mobile (mobile assisted language learning), serta satu model
pembelajaran, yakni pembelajaran bahasa kooperatif (cooperative
language learning).
Berdasarkan karakteristiknya, peran guru dan siswa dalam pembelajaran,
serta berbagai contoh aktivitas/strategi pembelajarannya, pendekatan
42

Modul Kecakapan Abad Ke-21 untuk Guru Bahasa
BAB 2

dan model pembelajaran ini dianggap mampu memfasilitasi
pembelajaran bahasa untuk mencapai kompetensi abad ke-21,
khususnya kecakapan belajar dan berinovasi. Keempat kecakapan yang
termasuk di dalamnya adalah berpikir kritis dan memecahkan masalah,
kreativitas dan inovasi, kolaborasi, serta komunikasi.
Berikutnya, akan dijelaskan lebih lanjut karakteristik pendekatan,
peran guru dan siswa dalam pembelajaran, strategi/aktivitas pada tiap
pendekatan dan model pembelajaran yang telah disebutkan di atas,
serta contoh penerapan salah satu strategi/aktivitas pembelajaran
dalam konteks mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
jenjang SMA dan yang sederajat.

1) Pendekatan Pembelajaran Bahasa Komunikatif/Communicative Language Teaching (CLT)
Pembelajaran dalam pendekatan CLT menargetkan penguasaan
kompetensi komunikatif pemelajar bahasa (siswa). Oleh karena itu,
prosedur pembelajaran empat keterampilan bahasa selalu dikaitkan
dengan konteks penggunaan bahasa untuk berkomunikasi di dunia
nyata. Hal ini sesuai dengan karakteristik pembelajaran bahasa pada
abad ke-21 yang berfokus pada penggunaan bahasa sasaran yang
dipelajari.
Berkaitan dengan penguasaan kompetensi abad ke-21, khususnya
kecakapan belajar dan berinovasi, pembelajaran bahasa dengan
pendekatan CLT mampu memfasilitasi pengembangan kecakapan
komunikasi. Tidak hanya itu, kecakapan belajar dan berinovasi lainnya,
yakni berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, kreativitas dan inovasi,
serta kolaborasi, secara tidak langsung dapat berkembang melalui
beragam jenis aktivitas pembelajaran dalam CLT. Keterkaitan antara
kecakapan belajar dan berinovasi dan pembelajaran bahasa dalam
pendekatan CLT dapat dilihat pada penjelasan berikut.

a. Karakteristik
Para pakar yang mendukung pendekatan CLT meyakini bahwa
penguasaan bahasa sasaran dapat tercapai melalui praktik penggunaan
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bahasa untuk tujuan komunikasi. Oleh karena itu, konteks komunikasi
yang autentik dan bermakna dijadikan landasan aktivitas pembelajaran.
Sementara itu, kosakata dan keterampilan bahasa dipelajari secara
terintegrasi dan tidak terlepas dari konteks komunikasi yang sedang
dibahas. Pembelajaran seperti ini mampu mengembangkan kecakapan
komunikasi yang menjadi salah satu aspek kecakapan belajar dan
berinovasi dalam kompetensi abad ke-21. Selain itu, tata bahasa
diajarkan secara induktif atau disimpulkan secara mandiri oleh siswa.
Karakteristik ini menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa dengan
pendekatan CLT mampu memfasilitasi siswa untuk berpikir kritis dan
memecahkan masalah.
Pembelajaran dengan pendekatan CLT berpusat pada siswa. Siswa
berperan secara aktif dalam proses konstruksi pengetahuan melalui
interaksi. Siswa berlatih untuk mengembangkan keterampilan
komunikatifnya melalui interaksi karena di dalam CLT kefasihan dan
akurasi merupakan dua aspek yang melandasi keterampilan tersebut.
Ketika berinteraksi, siswa terus-menerus mencoba menggunakan
bahasa yang dipelajarinya dengan baik dan kreatif agar menjadi
lebih fasih. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan mereka masih
melakukan kesalahan. Walaupun demikian, ada kalanya kefasihan lebih
dipentingkan daripada akurasi untuk menjaga keterlibatan siswa dalam
menggunakan bahasa sasaran sehingga kesalahan yang dilakukan
siswa dalam produksi bahasa ditoleransi dan dianggap sebagai bagian
dari pembelajaran. Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa
pembelajaran dengan pendekatan CLT juga mampu mengembangkan
kecakapan kreativitas dan inovasi serta kolaborasi melalui proses
interaksi antarsiswa dalam menggunakan bahasa sasaran.

b. Peran Guru dan Siswa
Seperti yang telah disebutkan pada subbagian sebelumnya,
pembelajaran dengan pendekatan CLT berpusat pada siswa. Dengan
demikian, peran siswa berubah menjadi partisipan yang aktif ikut
serta dalam berbagai aktivitas pembelajaran untuk mengembangkan
kompetensi komunikatifnya. Hal ini disebabkan proses belajar bahasa
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dilakukan ketika siswa menggunakan bahasa target pada saat
mengerjakan beragam tugas serta berkolaborasi dengan siswa lainnya
dalam pekerjaan berpasangan atau kelompok, diskusi, bermain peran,
dan lain-lain.
Dengan berubahnya peran siswa dalam CLT, peran guru pun turut
bergeser. Guru tidak lagi menjadi sumber utama pengetahuan. Dalam
pembelajaran dengan pendekatan CLT, guru lebih banyak berperan
sebagai fasilitator dan pembimbing yang menyediakan wadah bagi
siswa untuk menggunakan bahasa yang dipelajarinya secara aktif
melalui berbagai tugas dan aktivitas di dalam kelas. Selain itu, guru
juga berperan sebagai pengawas yang memantau jalannya aktivitas
pembelajaran agar berlangsung efektif. Tidak jarang, guru juga berperan
sebagai partner belajar siswa ketika berkomunikasi di dalam kelas.

c. Strategi Pembelajaran CLT untuk Mengembangkan 4Cs
Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa strategi yang digunakan
dalam pendekatan CLT. Sembilan strategi yang terdapat dalam tabel
berikut tidak hanya mampu mengembangkan keterampilan 4Cs, tetapi
juga mampu mengasah keterampilan berbahasa siswa, yakni membaca,
menyimak, berbicara, dan menulis. Selain strategi-strategi tersebut,
siswa didorong untuk memanfaatkan berbagai strategi pembelajaran
dengan pendekatan CLT lainnya untuk mengembangkan keterampilan
4Cs.
Tabel 2.1 Strategi dalam CLT untuk Pengembangan 4Cs

Keterampilan yang Dapat Dikembangkan
Strategi
Pembelajaran

Kerja
berpasangan/
kelompok

Berpikir
Kritis dan
Memecahkan
Masalah

Kolaborasi

Kreativitas
dan
Inovasi

Komunikasi

v

v

v

v
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Negosiasi
makna dalam
berkomunikasi

v

v

v

Jigsaw

v

v

v

Mengumpulkan
informasi
(survei dan
wawancara)

v

v

v

Mentransfer
informasi
(presentasi,
membuat grafik,
membuat
poster, dan
sebagainya)

v

v

Information gap

v

v

v

Reasoning gap

v

v

v

Berbagi
pendapat

v

v

v

v

Bermain peran

v

v

v

v

v

v

Keterangan:
1) Jigsaw: Siswa diberi kesempatan untuk menjadi ahli dalam topik
pembahasan tertentu dan difasilitasi untuk membagikan informasi
yang dimilikinya kepada temannya. Siswa dapat berlatih keterampilan
reseptif dan produktif melalui pemanfaatan strategi ini.
2) Information gap: Melalui strategi ini, siswa bekerja sama untuk
melengkapi informasi yang rumpang dari sebuah pembahasan topik
tertentu melalui pengolahan informasi, kemudian menyampaikan
kembali informasi yang telah utuh. Keterampilan reseptif dan
produktif siswa juga dapat dilatih dengan strategi pembelajaran ini.
3) Reasoning gap: Strategi ini memberikan siswa kesempatan untuk
menggunakan nalar dan logikanya untuk mengolah informasi
dan memberikan alasan yang mendukung pernyataannya dalam
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menyelesaikan masalah tertentu. Tidak hanya melatih keterampilan
berpikir, strategi ini juga bermanfaat untuk melatih keterampilan
berbahasa siswa.
Berikut ini adalah ilustrasi penerapan salah satu strategi pembelajaran
dalam pendekatan CLT untuk mata pelajaran Bahasa Inggris.
Contoh penerapan strategi reasoning gap dalam pembelajaran
Mata pelajaran

:

Bahasa Inggris

Kelas

:

XI

Tujuan

:

Melatih siswa memberi dan meminta
informasi terkait pendapat dan pikiran

Keterampilan bahasa yang
dilatih

:

Membaca, menyimak, dan berbicara

Aktivitas pembelajaran:
1. Siswa diminta untuk menyimak video “Indonesia to start human trial of
possible COVID-19 vaccine” (Diambil dari: https://www.youtube.com/
watch?v=pJKgnhiiAAQ).
2. Siswa disajikan pertanyaan pemancing oleh guru terkait video tersebut,
yakni If you were offered to participate in the trial, what would you choose
and why?
3. Siswa diberikan waktu untuk menyusun opininya.
4. Siswa diminta untuk menyajikan opininya di dalam kelompok yang terdiri
atas empat orang.
5. Anggota kelompok lainnya mengomentari dan/atau mengajukan pertanyaan terhadap pendapat temannya.
6. Siswa merumuskan simpulan.

2) Pendekatan Pembelajaran Bahasa Berbantuan Teknologi Mobile/Mobile Assisted Language Learning (MALL)
Seperti yang telah dijelaskan pada Bab I, siswa dan guru membutuhkan
kepemilikan akses terhadap berbagai bentuk teknologi untuk
dimanfaatkan dalam pembelajaran pada abad ke-21. Adanya akses
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tersebut menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan
keterampilan yang dibutuhkan pada abad ini. Akan tetapi, kesempatan
tersebut tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya pemahaman dari
guru mengenai jenis-jenis teknologi pendukung dan pemanfaatannya
dalam pembelajaran (Donovan & Green, 2014). Subbab ini membahas
salah satu pendekatan pembelajaran bahasa yang berlandaskan
pemanfaatan teknologi mobile di dalam pembelajaran.
MALL menandakan fase baru dalam ilmu pembelajaran bahasa asing
dan bahasa kedua. MALL merupakan pengembangan dari pendekatan
pembelajaran bahasa berbantuan komputer/computer assisted
language learning (CALL). MALL menawarkan pembelajaran bahasa
yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi belajar
siswa pada abad ke-21. Proses belajar bahasa dalam pendekatan ini
difasilitasi oleh teknologi mobile yang dapat melampaui batasan fisik
dan virtual. Hal ini menjadi mungkin berkat adanya dukungan perangkat
mobile serta perkembangan teknologi komunikasi dan jaringan sosial
yang makin memadai. Yang termasuk dalam kategori perangkat mobile
adalah PDA, tablet, telepon genggam, telepon cerdas, dan sebagainya
(Miangah & Nezarat, 2012).
Perkembangan pendekatan ini juga membawa pergeseran dalam
dinamika pembelajaran bahasa (Palalas & Hoven, 2016). Pergeseran
tersebut meliputi aspek lokasi, konteks, waktu, perangkat, moda
dan strategi pembelajaran, interaksi sosial dalam pembelajaran,
personalisasi, permainan dalam pembelajaran, dan sebagainya.

a. Karakteristik
Dalam MALL, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan
kelompok pemelajar tertentu, bahkan kebutuhan individu pemelajar.
Berikutnya, berkat dukungan teknologi mobile, pembelajaran dapat
menjangkau audiensi yang lebih luas, yang tidak dapat dijangkau
melalui pembelajaran konvensional. Selain itu, pendekatan ini
memungkinkan berlangsungnya pembelajaran di mana saja dan kapan
saja. Dengan demikian, siswa tidak harus selalu mempelajari bahasa
di dalam kelas (Miangah & Nezarat, 2012; Palalas & Hoven, 2016). Di
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samping itu, MALL juga membawa proses belajar bahasa ke dalam
konteks kehidupan nyata, baik melalui pembelajaran yang berlangsung
dengan adanya kontak fisik maupun virtual.
Berkaitan dengan target pembelajaran bahasa pada abad ke-21, MALL
mampu menyokong instruksi pembelajaran yang berpusat pada siswa
(Palalas & Hoven, 2016). Selain itu, pembelajaran bahasa dengan
pendekatan ini menempatkan siswa dalam situasi komunikasi yang
natural. Situasi tersebut memfasilitasi terjadinya praktik produksi
bahasa yang autentik serta mendukung siswa untuk mengeksplorasi
lebih lanjut bahasa yang dipelajarinya. Aplikasi-aplikasi pembelajaran
yang dapat diakses melalui perangkat mobile turut mendukung
pengembangan pemahaman dan keterampilan berbahasa siswa dalam
berkomunikasi.
Pendekatan pembelajaran ini dianggap mampu memfasilitasi aktivitas
pembelajaran kolaboratif. Melalui pemanfaatan teknologi mobile yang
mendukung komunikasi sinkronis dan asinkronis, aktivitas interaksi
siswa melalui kegiatan berpasangan atau berkelompok dapat dilakukan
tanpa terbatas ruang dan waktu. Siswa juga didorong untuk berkreasi
dalam memproduksi bahasa melalui tugas individu atau proyek
yang dilakukan secara kolaboratif. Integrasi teknologi mobile dalam
pembelajaran bahasa yang menjadi landasan pendekatan ini juga
menciptakan atmosfir belajar bahasa yang berorientasi pengembangan
keterampilan siswa dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah
(Palalas & Hoven, 2016).

b. Peran Guru dan Siswa
Perkembangan MALL membawa perubahan pada peran guru dan siswa.
Guru kini memiliki porsi peranan yang lebih besar sebagai manajer
yang mengatur dinamika proses belajar. Untuk memaksimalkan peran
tersebut, guru diharapkan tidak hanya menguasai konten pembelajaran,
tetapi juga teknis penggunaan perangkat dan aplikasi yang
dimanfaatkan dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga diharapkan
mampu menyesuaikan dan memilih perangkat dan aplikasi dengan
materi pembelajaran sehingga pembelajaran berjalan dengan efektif.
Modul Kecakapan Abad Ke-21 untuk Guru Bahasa
BAB 2

49

Dalam pendekatan ini, siswa memiliki otonomi yang lebih besar dalam
merencanakan dan mengatur proses belajarnya. Mereka dapat memilih
apa yang ingin mereka pelajari serta kapan dan bagaimana mereka
mempelajari hal tersebut. Akan tetapi, guru sebaiknya tetap memonitor
dan membimbing siswa selama proses belajar tersebut berlangsung
agar target pembelajaran tetap terpenuhi.

c. Aktivitas Pembelajaran MALL untuk Mengembangkan 4Cs
Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa contoh aktivitas pembelajaran
dalam pendekatan MALL. Selain ketiga strategi ini, guru dapat
mendesain aktivitas pembelajaran lainnya untuk mengembangkan
keterampilan 4Cs dengan pendekatan MALL.
Tabel 2.2 Aktivitas Pembelajaran dalam MALL untuk Pengembangan 4Cs

Keterampilan yang Dapat Dikembangkan
Aktivitas
Pembelajaran

Berkomunikasi secara
tertulis
dengan
saling
mengomentari pendapat
temannya
terhadap
suatu isu
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Aplikasi
yang Dapat
Dimanfaatkan

1) Padlet
2) Media
sosial
3) Aplikasi
berkirim
pesan
instan
dsb.

Berpikir
Kritis dan
Memecahkan
Masalah

Kolaborasi

Kreativitas
dan
Inovasi

Komunikasi

v

v
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Membuat
poster,
infografis,
atau
presentasi
secara
kolaboratif
untuk
menyajikan
hasil
penelitian

1) Canva
2) Prezi
dsb.

v

v

Memberikan
umpan balik
korektif
terhadap
produksi
bahasa
temannya
(baik secara
tertulis
maupun
lisan)

1) Aplikasi
berkirim
pesan
instan
2) GDocs
3) Perekam
suara
dsb.

v

v

v

v

v

Berikut ini adalah ilustrasi salah satu aktivitas pembelajaran dalam
pendekatan MALL untuk mata pelajaran Bahasa Jerman.
Contoh aktivitas menulis kolaboratif dalam pembelajaran
Mata pelajaran

:

Bahasa Jerman

Kelas

:

X

Tujuan

:

Mendeskripsikan rumah impian

Keterampilan bahasa yang
dilatih

:

Menulis dan berbicara

Aktivitas pembelajaran:
1. Siswa diperlihatkan video bertema mein Traumwohnung (rumah impianku).
2. Siswa diminta untuk menceritakan kembali isi video dengan menjawab
pertanyaan yang diajukan oleh guru.
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3. Siswa diberikan pertanyaan pancingan Wäre ich ein Miliardär,
... (seandainya saya seorang miliarder, ...) dan diminta untuk
mendeskripsikan rumah impian mereka berbentuk presentasi.
4. Presentasi dikerjakan secara kolaboratif dalam kelompok yang terdiri atas empat orang.
5. Siswa diberikan pilihan untuk menggunakan beberapa aplikasi
yang memungkinkan mereka membuat presentasi secara kolaboratif, seperti Google Slides, Prezi, Padlet, dan Zoho.
6. Pada pertemuan berikutnya peserta diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka di depan kelas atau secara
tatap maya.

3) Model Pembelajaran Bahasa Kooperatif/Cooperative Language
Learning (CLL)
Pembelajaran bahasa kooperatif/cooperative language learning (CLL)
merupakan model pembelajaran bahasa yang berada di bawah payung
cooperative learning atau collaborative learning (Richard & Rodgers,
2014). Kedua hal tersebut sering kali dianggap sama. Akan tetapi,
terdapat pula tokoh-tokoh yang membedakan keduanya walaupun
perbedaannya sangat tipis. Dalam konteks pembelajaran bahasa,
model ini lebih banyak dikenal dengan pembelajaran bahasa kooperatif/
cooperative language learning [CLL] (Richard & Rodgers, 2014). Pada
modul ini model CLL digunakan untuk merujuk pada model pembelajaran
bahasa yang menitikberatkan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang
memfasilitasi kolaborasi antarsiswa melalui kegiatan berpasangan
ataupun kegiatan dalam kelompok kecil dan besar. Selain mampu
mengembangkan kecakapan kolaborasi, pembelajaran dengan model
CLL juga mampu mengembangkan tiga kecakapan lainnya dalam
kecakapan belajar dan berinovasi, sesuai dengan karakteristik kegiatan
atau tugas yang diberikan dalam proses belajar.

a. Karakteristik
Salah satu karakteristik utama model CLL adalah kondisi pemerolehan
bahasa sasaran yang berlangsung secara alami melalui kegiatan
berpasangan dan/atau berkelompok yang interaktif. Pembahasan
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unsur kebahasaan dan fungsi komunikasi bahasa dalam CLL disajikan
melalui tugas-tugas yang interaktif. Selain itu, kegiatan dan tugastugas tertentu yang dirancang dengan baik juga dapat mengembangkan
keterampilan berpikir kritis siswa.
Tidak hanya mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa,
pembelajaran bahasa dengan model CLL juga mendorong
pengembangan keterampilan berkolaborasi dan berkomunikasi siswa
karena mereka aktif mengerjakan tugas bersama-sama dalam sebuah
kelompok. Dengan demikian, mereka belajar untuk mengemukakan
pendapat, menghargai pendapat temannya, serta saling membantu dan
mendukung dengan kemampuan yang dimiliki setiap siswa agar tugas
yang diberikan kepada kelompok mereka terselesaikan.
Karakteristik-karakteristik di atas memperlihatkan bahwa pendekatan
pembelajaran ini sesuai untuk mengembangkan keempat kecakapan
belajar dan berinovasi. Di sisi lain, pembelajaran dengan pendekatan
ini dapat menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan
strategi belajar dan komunikasi yang sesuai. Selain itu, kegiatan belajar
yang interaktif juga dapat meningkatkan motivasi, mengurangi tingkat
kecemasan siswa, serta menciptakan situasi belajar yang positif.

b. Peran Guru dan Siswa
Dalam pembelajaran dengan model CLL, siswa memiliki peran sebagai
pemelajar yang otonom. Mereka dapat mengembangkan strategi
belajar secara mandiri dan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka.
Oleh karena itu, guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan
kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan hal tersebut. Selain
itu, sebagai fasilitator, guru merancang dan mengarahkan jalannya
kegiatan-kegiatan pembelajaran komunikatif dengan efektif sehingga
siswa dapat menjalankan perannya sebagai partisipan yang aktif.

c. Langkah-Langkah Model CLL
Terdapat enam langkah pembelajaran dalam model CLL (Ibrahim, 2000),
yakni sebagai berikut.
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Berikut adalah perincian keenam langkah pembelajaran di atas.

1) Menyampaikan tujuan serta memotivasi siswa
Di awal pembelajaran guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan
mengomunikasikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang
ingin dicapai. Selain itu, guru dapat memotivasi siswa dengan mengaitkan
materi dengan konteks keseharian siswa dan menyampaikan manfaat
materi pembelajaran bagi kehidupan mereka di luar sekolah.

2) Menyajikan informasi
Guru memberikan informasi awal kepada siswa. Informasi awal tersebut
dapat berupa materi yang akan dipelajari dan instruksi pengerjaan
tugas.

3) Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar
Guru membagi siswa ke dalam kelompok. Idealnya, jumlah maksimal
siswa dalam satu kelompok adalah enam orang. Dalam kelompok
tersebut, sebaiknya guru menggabungkan siswa dengan jenis kelamin,
tingkat kemampuan, dan latar belakang suku yang heterogen. Dengan
demikian, siswa dapat berlatih menerima perbedaan dan bekerja sama
dengan teman yang memiliki latar belakang yang berbeda.

4) Membimbing kelompok bekerja dan belajar
Guru memfasilitasi aktivitas pembelajaran yang memungkinkan siswa
bekerja di dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan.
Selain itu, guru juga memberikan arahan dan motivasi agar antaranggota
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di dalam kelompok dapat bekerja sama dan setiap kelompok dapat
menyelesaikan tugas dengan baik.

5) Evaluasi/presentasi
Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk
mempresentasikan hasil kerjanya, baik secara lisan maupun tertulis.
Lebih lanjut, guru melakukan evaluasi hasil belajar tentang materi
pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan dapat berupa penilaian untuk
tiap individu di dalam kelompok dan/atau melakukan diskusi dengan
siswa untuk membahas hal yang telah dipelajarinya.

6) Memberi penghargaan
Guru memberikan apresiasi hasil belajar kelompok dan individu. Hal ini
dilakukan untuk memotivasi mereka agar makin semangat belajar.

d. Strategi Model CLL untuk Mengembangkan 4Cs
Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa strategi yang digunakan
dalam model CLL. Kelima strategi ini tidak hanya bermanfaat bagi
pengembangan keterampilan 4Cs, tetapi juga mampu mengasah
keterampilan berbahasa siswa. Selain kelima strategi ini, guru dapat
memanfaatkan strategi lainnya untuk mengembangkan keterampilan
4Cs dengan model CLL.
Tabel 2.3 Strategi dalam CLL untuk Pengembangan 4Cs

Keterampilan yang Dapat Dikembangkan
Berpikir
Kritis dan
Memecahkan
Masalah

Kolaborasi

Wawancara
tiga langkah

v

v

Meja bundar

v

v

Think-pairshare

v

v

Strategi
Pembelajaran
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Kreativitas
dan Inovasi

Komunikasi

v
v

v
v
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Numbered
heads
together

v

v

Investigasi
kelompok

v

v

v
v

v

Keterangan:
1) Wawancara tiga langkah: Strategi ini memfasilitasi pengembangan
keterampilan menyimak aktif, mencatat informasi, dan berbagi informasi melalui kegiatan wawancara.
2) Meja bundar: Strategi ini memfasilitasi siswa untuk berkontribusi
memberikan jawaban terhadap sebuah pertanyaan stimulus di dalam kelompok secara bergantian.
3) Think-pair-share: Strategi ini memfasilitasi siswa untuk memformulasi ide secara individual dan membagikan ide tersebut dengan
siswa lainnya, baik secara berpasangan maupun dalam forum yang
lebih besar.
4) Numbered heads together: Strategi ini memungkinkan siswa berdiskusi untuk mencari jawaban dari sebuah pertanyaan stimulus
secara berkelompok dan mendiskusikan jawaban tersebut di forum
yang lebih besar.
5) Investigasi kelompok: Dalam strategi ini, siswa bekerja di dalam
kelompok untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah
yang diangkat di dalam kelas melalui pengumpulan, analisis, dan
sintesis informasi.
Berikut ini adalah ilustrasi penerapan salah satu strategi pembelajaran
dalam model CLL untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Contoh penerapan strategi wawancara tiga langkah dalam pembelajaran
Mata pelajaran

:

Bahasa Indonesia

Kelas

:

X

Tujuan

:

Menyampaikan kembali nilai-nilai
dalam cerita rakyat
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Keterampilan bahasa
yang dilatih

:

Menyimak, menulis, dan berbicara

Aktivitas pembelajaran:
1.Siswa ditugasi untuk membaca sebuah cerita rakyat yang berjudul
“Hikayat Indera Bangsawan”.
2.Siswa dibagi ke dalam kelompok yang berisi tiga orang.
3.Di dalam kelompok, ketiga siswa memiliki peranan masing-masing,
yakni pewawancara (PW), orang yang diwawancarai (DW), dan pencatat (CT). Mereka memerankan ketiga peranan tersebut secara
bergantian seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut.
Tahap

Siswa 1

Siswa 2

Siswa 3

1

PW

DW

CT

Apa isi cerita rakyat tersebut?

2

CT

PW

DW

Nilai moral apa yang dapat
diambil dari cerita rakyat
tersebut?

PW

Jika kamu menjadi Indera
Bangsawan, langkah apa yang
kamu ambil untuk mengalahkan
Buraksa?

3

DW

CT

Pertanyaan

4.Setiap tahap wawancara berlangsung selama 3 menit.
5.Di akhir tahap 3, setiap kelompok harus menyajikan simpulan ketiga tahap wawancara dalam bentuk tulisan singkat.

2.2.2 Isu-Isu Penting dalam Pembelajaran Bahasa pada Abad
Ke-21
Di sepanjang perkembangan disiplin ilmu pembelajaran bahasa,
banyak pakar berlomba-lomba menciptakan metode pembelajaran
yang diklaim lebih baik daripada metode lainnya dan paling cocok
digunakan untuk mempelajari bahasa. Akan tetapi, pencarian metode
terbaik dinilai sebagai upaya yang sia-sia serta tidak akan menemukan
jawaban karena para pakar hanya mendaur ulang ide-ide lama dan
melabelinya dengan terminologi baru (Kumaravadivelu, 2006).
Setelah menyaksikan perkembangan metode pembelajaran bahasa
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yang melalui siklus tak berujung tersebut, muncul kesadaran bahwa
satu-satunya jalan keluar dari lingkaran tak berujung tersebut
adalah dengan memutus siklus pencarian metode terbaik. Timbulnya
kesadaran tersebut, yang ditambah dengan keinginan untuk mencari
respons alternatif dalam menyikapi tersedianya berbagai metode
pembelajaran, menjadi karakteristik era baru dalam ilmu pembelajaran
bahasa yang dinamakan era pascametode (Kumaravadivelu, 2006).
Perkembangan era pascametode memunculkan konsep-konsep
baru dalam ilmu pembelajaran bahasa. Salah satunya adalah istilah
eklektisisme. Adapun istilah eklektisisme muncul atas kesadaran
akan eksistensi berbagai metode dan keinginan untuk menarik benang
merah dari metode-metode itu. Pernyataan tersebut memperkuat
definisi eklektisisme oleh Kumaravadivelu (2006), yaitu upaya guru
dalam mengembangkan metode pembelajarannya sendiri berdasarkan
metode yang sudah ada. Lebih lanjut, pada tahun 2014 Richard dan
Rodgers juga kembali menguatkan pendapat kedua tokoh di atas bahwa
dalam eklektisisme, guru diberi sarana untuk menggabungkan berbagai
metode ke dalam metodenya sendiri.
Istilah eklektisisme berkaitan erat dengan isu otonomi guru dan
sensitivitas konteks (Bell, 2007). Sejalan dengan pendapat tersebut,
Griffiths (2012, dalam Richard & Rodgers, 2014) menyatakan bahwa
pendekatan eklektik terhadap metodologi memberikan kebebasan bagi
guru untuk memilih dan mengadaptasi metode yang paling sesuai untuk
konteks pembelajarannya. Selain itu, eklektisisme juga meningkatkan
peran kreativitas dan individualitas karena guru memilah dan
memilih metode dan mengadaptasi metode tersebut ke dalam praktik
pembelajarannya, dengan mempertimbangkan kesesuaian karakteristik
metode dengan kebutuhan guru, kebutuhan siswa, karakteristik materi
pembelajaran, dan konteks sosial budaya tempat guru mengajar.
Untuk mampu mengadaptasi metode ke dalam konteks pembelajaran
masing-masing, guru tetap perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai
karakteristik metode pembelajaran yang ada. Pengetahuan dasar
tersebut dianggap sebagai fondasi yang esensial dalam eklektisisme
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dan harus dikuasai oleh guru (Bell, 2007). Guru juga harus mulai melihat
pendekatan dan metode pembelajaran sebagai sebuah prinsip dan
prosedur pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan
guru dan konteks pembelajarannya masing-masing, bukan hal yang
pasti dan tidak dapat diubah (Bell, 2007; Richard & Rodgers, 2014).

Eklektisisme

Era pascametode

Otonomi guru

Sensitivitas konteks
Bagan 2.3 Keterkaitan Era Pascametode, Eklektisisme, dan Otonomi Guru

2.3 Penilaian Pembelajaran Bahasa Abad Ke-21
Revolusi pendidikan yang terus-menerus terjadi seiring dengan
perkembangan zaman berdampak pada perkembangan di bidang
evaluasi pembelajaran. Pada abad ke-21 siswa harus mampu
menemukan, mengevaluasi, membuat sintesis, dan menggunakan
pengetahuan pada konteks yang baru, memetakan dan memecahkan
masalah yang tidak rutin dihadapi, serta merumuskan temuan
dan solusi dari penelaahan yang mereka lakukan. Hal-hal tersebut
menuntut siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikirnya serta
keterampilan memecahkan masalah dan keterampilan komunikasi
(Darling-Hammond, 2014).
Untuk mencapai target yang disebutkan di atas, diperlukan bentukbentuk penilaian baru yang dapat mengevaluasi keterampilanketerampilan tersebut (Darling-Hammond, 2014). Berdasarkan latar
belakang itu, subbab ini berfokus membahas alternatif dalam penilaian
bahasa (alternatives in language assessment). Akan tetapi, perlu
diingat bahwa perkembangan alternatif dalam penilaian bukan untuk
menggantikan bentuk penilaian tradisional, tetapi untuk memberikan
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alternatif bentuk penilaian bahasa lainnya. Pendapat ini didukung
oleh Brown & Hudson (1998) yang lebih memilih untuk menggunakan
istilah alternatif dalam penilaian bahasa alih-alih penilaian alternatif
(alternative assessment). Dengan menggunakan istilah alternatif dalam
penilaian bahasa, kedua pakar tersebut mengajak guru dan pakar
pendidikan bahasa untuk menyadari bahwa tes adalah salah satu jenis
penilaian, tetapi tidak semua penilaian berbentuk tes.
Selanjutnya, Brown & Hudson (1998) menyebutkan dua belas
karakteristik alternatif dalam penilaian bahasa, yaitu sebagai berikut.
1. Mensyaratkan siswa untuk melakukan performa atau membuat sesuatu
2. Menggunakan atau menyimulasi konteks dunia nyata
3. Pelaksanaannya termasuk dalam aktivitas pembelajaran sehingga
tidak menghambat pembelajaran.
4. Memungkinkan siswa untuk dinilai berdasarkan apa yang biasa mereka lakukan di kelas setiap hari
5. Menggunakan jenis tugas yang merepresentasikan aktivitas instruksional yang bermakna
6. Fokus pada proses dan hasil
7. Mengintegrasikan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi
8. Memberikan informasi mengenai kelebihan dan kelemahan siswa
9. Sensitif terhadap konteks multibudaya (jika dilakukan dengan benar)
10. Penilaian dilakukan oleh manusia, tidak dengan bantuan mesin.
11. Mendorong transparansi standar dan kriteria penilaian
12. Mengembangkan peran baru bagi guru sebagai pemberi instruksi
dan penilai
Pada subbab berikutnya dipaparkan beberapa bentuk penilaian yang
termasuk dalam kategori alternatif dalam penilaian bahasa, yaitu
penilaian berbasis performa, konferensi, portofolio, penilaian diri, dan
penilaian antarteman (Brown, 2004). Kelima bentuk penilaian ini dipilih
karena dianggap mampu mengukur kecakapan abad ke-21, khususnya
kecakapan belajar dan berinovasi [4Cs] (Price, Pierson, & Light, 2011).
Pembahasan tiap bentuk penilaian terdiri atas penjelasan singkat
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tentang jenis penilaian, kelebihan dan kekurangan, serta keterampilan
4Cs yang dapat dinilai dengan menggunakan jenis penilaian tersebut.
Selain kelima jenis penilaian di atas, masih terdapat beberapa jenis
penilaian alternatif lainnya, seperti observasi, jurnal, produk, dan proyek
yang sudah banyak dibahas pada literatur lainnya.

2.3.1 Penilaian Berbasis Performa
Brown & Hudson (1998) menyatakan bahwa penilaian berbasis
performa menuntut siswa untuk menyelesaikan tugas yang autentik
dan merepresentasikan konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya.
Pernyataan tersebut masih relevan dengan pendapat DarlingHammond (2014) bahwa alih-alih memilih jawaban dari pilihan yang
disediakan, siswa diharuskan mengonstruksi jawaban secara mandiri,
menghasilkan produk, atau melakukan sebuah performa dalam penilaian
ini. Dengan menggunakan penilaian ini, guru mendorong siswa untuk
membuat sintesis pengetahuannya dan menggunakan keterampilannya
ke dalam situasi yang tidak familiar baginya. Oleh karena itu, penilaian
ini dianggap lebih baik untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat
tinggi siswa dan keterampilan lainnya dalam kecakapan abad ke-21
(Price dkk., 2011).
Penilaian berbasis performa dapat dilakukan dengan berbagai bentuk,
seperti menulis esai, interviu, penyelesaian masalah, dialog berpasangan,
bermain peran, dan diskusi kelompok (Brown & Hudson, 1998; DarlingHammond, 2014). Selanjutnya, Brown (2004) menyebutkan karakteristik
penilaian berbasis performa, yakni sebagai berikut.
1. Siswa memberikan respons yang terkonstruksi.
2. Siswa menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk menyelesaikan tugas yang bersifat open-ended.
3. Tugas yang diberikan bermakna, mendorong keaktifan siswa, dan autentik.
4. Diperlukan integrasi keterampilan berbahasa untuk menyelesaikannya.
5. Menilai proses serta hasil akhir
6. Mengedepankan kedalaman kemampuan berbahasa siswa
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Tabel berikut menunjukkan kelebihan dan kekurangan penilaian
berbasis performa serta keterampilan 4Cs yang dapat diukur dengan
menggunakan jenis penilaian ini.
Tabel 2.4 Penilaian Berbasis Performa

Kelebihan

1) Mengukur kemampuan siswa dalam
merespons tugas yang merepresentasikan
kondisi di dunia nyata
2) Mampu mengestimasi kemampuan berbahasa
siswa yang sebenarnya
3) Mampu memetakan potensi perkembangan
kemampuan berbahasa siswa
4) Mampu menunjukkan kelebihan dan
kelemahan siswa

Kekurangan

1) Membutuhkan perencanaan yang baik
2) Membutuhkan waktu pelaksanaan yang lebih
lama
3) Memerlukan perangkat pendukung, seperti
perekam suara dan perekam video (jika menilai
keterampilan lisan)

Keterampilan
4Cs yg dapat
dinilai

1) Berpikir kritis dan memecahkan masalah
2) Kolaborasi
3) Kreativitas dan inovasi
4) Komunikasi

Berikut ini adalah contoh rubrik penilaian performa, khususnya untuk
menilai keterampilan menulis teks resensi pada mata pelajaran Bahasa
Indonesia kelas X.
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Rubrik Penilaian Keterampilan Menulis
Aspek
1) Isi

2) Struktur

Kriteria dan Rentang Skor
25—30

21—24

Informasi
(identitas karya,
ringkasan,
kelebihan,
kekurangan, dan
rekomendasi)
yang
disampaikan
lengkap dan
dideskripsikan
dengan jelas.

Informasi yang
disampaikan
kurang
lengkap dan
dideskripsikan
dengan kurang
jelas.

16—20

13—15

10—12

Struktur
penulisan
resensi kurang
lengkap
dan kurang
sistematis.

Struktur
penulisan
resensi tidak
lengkap dan
tidak sistematis.

25—30

21—24

15—20

Menggunakan
bahasa baku,
kalimat efektif
dan komunikatif,
variasi diksi
tepat, dan tidak
ada kalimat
yang ambigu.

Bahasa kurang
baku, ada
beberapa
kalimat yang
tidak efektif
dan tidak
komunikatif,
variasi diksi
kurang tepat,
dan ada
beberapa
kalimat yang
ambigu.

Struktur
penulisan
resensi lengkap
dan sistematis.

3) Bahasa
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15—20
Informasi yang
disampaikan
tidak lengkap
dan tidak
dideskripsikan
dengan jelas.

Bahasa tidak
baku, banyak
kalimat yang
tidak efektif
dan tidak
komunikatif,
variasi diksi
banyak yang
tidak tepat, dan
banyak kalimat
yang ambigu.
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4) Format
dan
mekanik

16—20
Tidak ada
kesalahan ejaan
dan pengetikan,
jenis dan ukuran
tulisan nyaman
untuk dibaca,
format benar
dan konsisten.

13—15
Ada beberapa
kesalahan
ejaan dan
pengetikan;
jenis dan
ukuran tulisan
kurang
nyaman
untuk dibaca;
format benar,
tetapi kurang
konsisten.

10—12
Ada banyak
kesalahan ejaan
dan pengetikan,
jenis dan ukuran
tulisan tidak
nyaman untuk
dibaca, format
tidak benar dan
tidak konsisten.

Keterangan
Skor maksimal =100

2.3.2 Konferensi
Menurut Brown & Hudson (1998), penilaian konferensi melibatkan
diskusi antara siswa dan guru mengenai tugas dan/atau proses
pembelajarannya. Melalui interaksi yang berfokus pada proses dan
strategi belajar ini, guru dan siswa mengidentifikasi kelebihan dan
potensi pengembangan diri siswa. Selain itu, guru dapat memberikan
umpan balik secara langsung terhadap kebutuhan atau permasalahan
siswa. Secara kolaboratif, kedua pihak menentukan strategi belajar
yang dapat membantu siswa mengembangkan pembelajaran yang
sesuai dengan kebutuhan dirinya.
Berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penilaian konferensi
dalam konteks pembelajaran bahasa (Brown, 2004).
1. Mengomentari draf esai atau laporan
2. Meninjau portofolio
3. Menanggapi jurnal
4. Memberikan masukan terhadap rencana siswa untuk presentasi
5. Menilai proposal proyek
6. Memberikan umpan balik terhadap hasil performa pada sebuah tes
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7. Mengklarifikasi pemahaman dalam membaca
8. Memfokuskan penilaian pada aspek bahasa lisan
9. Menentukan tujuan jangka pendek
10. Menilai kemajuan secara umum dalam satu unit pembelajaran
Dalam penilaian konferensi, guru berperan sebagai fasilitator dan
pembimbing yang memberikan arahan dan memotivasi siswa untuk
merefleksikan dan mengembangkan diri. Oleh karena itu, guru
sebaiknya membuat suasana dialog yang nyaman agar siswa tidak
ragu untuk membuka diri dan berdiskusi dengan guru. Selain itu, guru
juga diharapkan dapat menyampaikan respons dan umpan balik yang
positif dan membangun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa
berdasarkan dialog. Dengan demikian, siswa dapat mengambil manfaat
dari dialog ini dan menggunakan hal itu untuk pengembangan dirinya.
Tabel berikut menguraikan kelebihan dan kekurangan penilaian
konferensi serta keterampilan 4Cs yang dapat diukur dengan penilaian
ini.
Tabel 2.5 Penilaian Konferensi

Kelebihan

1) Meningkatkan motivasi belajar siswa
2) Membantu siswa agar dapat mengenali dirinya
dengan lebih baik
3) Menumbuhkan kemampuan siswa
merefleksikan proses pembelajarannya

untuk

4) Mengasah kemampuan berbahasa siswa dalam
tugas tertentu, kecakapan, dan aspek bahasa
lainnya
5) Membantu guru
mengamati, dan
tentang siswanya
Kekurangan

untuk menginformasikan,
mengumpulkan informasi

1) Memerlukan
banyak
pelaksanaannya

waktu

dalam

2) Sulit untuk melakukan penilaian yang objektif
3) Sulit untuk memberikan skor penilaian
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Keterampilan
4Cs yg dapat
dinilai

1) Berpikir kritis dan memecahkan masalah
2) Komunikasi

Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang dapat diajukan guru
saat melakukan penilaian konferensi dalam konteks mata pelajaran
Bahasa Indonesia kelas X SMA terkait pembelajaran teks laporan hasil
obeservasi yang dihasilkan siswa dan proses penyusunannya.
Daftar Pertanyaan:
1.
2.
3.
4.

Hal positif apa yang kamu temukan dari teks yang kamu hasilkan ini?
Menurutmu, apakah ada bagian yang masih kurang dari teks ini? Perbaikan apa yang kira-kira akan kamu lakukan jika kamu diberi kesempatan
memperbaikinya?
Bagaimana perkembangan yang kamu alami dari hasil pekerjaanmu yang
terakhir? Bisakah kamu memperlihatkan bagian yang menunjukkan hal
tersebut?
Apakah kamu mengalami kendala dalam menulis teks ini? Jika ya, pada
bagian apa dan bagaimana kamu menghadapi kendala tersebut?

Guru juga dapat membuat lembar catatan respons siswa untuk
merekam poin-poin penting dari jawaban siswa. Catatan tersebut dapat
digunakan sebagai dasar tindak lanjut penilaian, misalnya sebagai
bahan pembanding dengan hasil penilaian berikutnya. Di bawah ini
adalah contoh lembar catatan respons siswa yang dapat digunakan
oleh guru.
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Lembar Catatan Respons Siswa
Kelas		
Hari, Tanggal
Tugas		

No.
1.

Nama
Siswa
Ahmad

: X MIPA 2
: Jumat, 13 Januari 2021
: Menyusun teks laporan hasil observasi
Kelebihan
Teks

Kekurangan
Teks

Alur yang Penggunaan
sistematis kata yang
tidak baku

Kendala
dalam
Menulis
Tidak
mencatat
kegiatan
observasi
dengan
baik

Perkembangan dari
Tugas Sebelumnya
Mampu menyusun
teks dengan lebih
sistematis

2.3.3 Penilaian Diri dan Penilaian Antarteman
Penilaian diri merupakan salah satu bentuk penilaian yang bertujuan
untuk mendorong siswa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan
dirinya sendiri serta membuat kemajuan untuk mencapai target kriteria
pembelajaran tertentu (Price dkk., 2011). Kriteria dalam penilaian diri
dinegosiasi dan disepakati oleh guru dan siswa. Selain itu, sebelum
mulai menggunakan instrumen penilaian diri, siswa perlu dibimbing
untuk memahami kriteria penilaian dan dilatih menggunakan instrumen
tersebut. Agar hasil penilaian diri bermakna bagi perkembangan
siswa, mereka perlu mendiskusikannya dengan guru untuk menerima
umpan balik. Selanjutnya, guru juga sebaiknya membantu siswa
untuk merancang tindak lanjut yang diperoleh dari data hasil penilaian
tersebut.
Sementara itu, tujuan utama penilaian antarteman adalah menyediakan
umpan balik kepada siswa. Dalam hal ini, umpan balik diberikan oleh
sesama siswa terhadap hasil kerja siswa dalam pembelajaran. Dalam
pemberian penilaian terhadap satu sama lain, siswa berlatih untuk
mengonfirmasi informasi yang didapatnya, mengidentifikasi dan
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mengoreksi kesalahan, memberikan umpan balik terhadap proses
belajar temannya, serta mendiskusikan dan merumuskan solusi dari
masalah yang dihadapi teman (Price dkk., 2011).
Penilaian diri dan penilaian antarteman dapat dibagi menjadi empat
tipe (Brown, 2004), yaitu sebagai berikut.
1. Penilaian performa spesifik
Siswa menilai performa diri atau temannya saat menggunakan
bahasa, baik secara lisan maupun tertulis. Biasanya penilaian ini
berlangsung segera setelah performa berlangsung.
2. Penilaian keterampilan umum
Siswa mengukur keseluruhan aspek kemampuan berbahasa diri atau
temannya secara umum, tidak merujuk pada suatu konteks tugas
tertentu.
3. Penilaian metakognitif
Siswa tidak menilai keterampilan berbahasa dirinya atau temannya
secara langsung. Penilaian ini berfokus pada perencanaan dan
evaluasi strategi belajar yang digunakan untuk kepentingan
perkembangan pembelajaran.
4. Penilaian sosioafektif
Siswa mengukur hal-hal terkait faktor afektif dan psikologis yang
ditunjukkan dirinya atau temannya dalam pembelajaran.
Selanjutnya, Brown (2004) juga menyebutkan empat hal berikut yang
sebaiknya dilakukan guru dalam melakukan penilaian diri dan/atau
penilaian antarteman dalam pembelajaran.
1) Menginformasikan kepada siswa tujuan penilaian secara transparan
2) Menjelaskan item penilaian dan instruksi pengerjaan dengan baik
3) Mendorong siswa untuk melakukan penilaian dengan jujur dan objektif melalui pemberian kriteria penilaian yang jelas dan mudah
dipahami oleh siswa
4) Memberikan tugas lanjutan sebagai upaya tindak lanjut terhadap hasil penilaian tersebut
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Tabel 2.6 Penilaian Diri dan Antarteman

Kelebihan

Penilaian diri
1) Membantu siswa merefleksikan perkembangan,
perbaikan, dan kemajuan belajarnya
2) Meningkatkan pencapaian belajar siswa
3) Meningkatkan motivasi intrinsik serta regulasi
dan persepsi diri siswa
Penilaian antarteman
1) Meningkatkan pemelajaran, baik siswa yang
diberikan umpan balik maupun siswa yang
memberikan umpan balik
2) Mengembangkan
kemampuan
metakognitif
siswa, khususnya regulasi diri melalui proses
pemberian dan penerimaan umpan balik
3) Meningkatkan keterampilan interpersonal siswa
Penilaian diri dan penilaian antarteman
1) Pelaksanaan relatif cepat
2) Melibatkan siswa secara langsung dalam proses
penilaian
3) Membantu siswa memahami pembelajaran
bahasa secara mandiri
4) Meningkatkan motivasi intrinsik siswa untuk
belajar bahasa

Kekurangan

1) Akurasi penilaian bervariasi bergantung pada
keterampilan dan konten yang dinilai.
2) Penilaian cenderung subjektif karena dipengaruhi
banyak faktor, baik intrinsik maupun ekstrinsik.

Keterampilan
4Cs yg dapat
dinilai

Berpikir kritis dan memecahkan masalah

Berikut ini adalah contoh instrumen penilaian diri dengan konteks mata
pelajaran Bahasa Inggris untuk kelas XI SMA yang mengajarkan materi
teks eksplanasi (explanation text) dengan memanfaatkan model CLL.
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Self-Monitoring
Name :
Class
:
My Learning Journal
I have just learnt to
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
The activities I like most were
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
The activities I found most difficult were
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
What I need to do better is/are
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
My contribution for the group
Read the statements below and check (v) the “Yes” or “No” boxes
according to your actual situation.
No.

Statement

Yes

1.

I did my tasks as I asked.

2.

I actively participated in my
group’s activities.

3.

I focused on my group’s goals.

4.

I participated to solve the
problems.

5.

I took initiative when needed.

6.

I respected my group member’s
opinion.

7.

I tried to seek solution when
we had different opinions in the
group.
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Berikut ini adalah contoh instrumen penilaian antarteman dalam konteks
mata pelajaran Bahasa Inggris untuk pembelajaran teks laporan (report
text). Instrumen ini digunakan siswa ketika menilai temannya yang
menyajikan teks laporan secara lisan.
Student’s name:
Evaluator name:

While your classmate is presenting the talk, note down your comments to be
used in the feedback session.

Aspects

Comments and Feedback

Structure
General
Classification
Description
Language use
Grammar
Fluency
Pronunciation
Manner
Confidence
Eye contact

2.3.4 Portofolio
Portofolio merupakan salah satu jenis penilaian yang banyak dikenal,
khususnya dalam pembelajaran bahasa dengan pendekatan komunikatif
(Brown, 2004). Portofolio digunakan untuk mendokumentasikan hasil
pekerjaan siswa secara sistematis. Dokumentasi tersebut dapat
memperlihatkan pencapaian, kecakapan, usaha, kemampuan, dan
kontribusi siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh
dalam pembelajaran (Brown & Hudson, 1998; Price dkk., 2011).
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Dalam konteks pembelajaran bahasa, portofolio dapat digunakan untuk
mengumpulkan
1. draf dan hasil final esai siswa;
2. kerangka perencanaan dan laporan akhir proyek;
3. puisi dan prosa;
4. kliping dari koran dan majalah, foto, dan karya seni;
5. rekaman audio dan/atau video presentasi atau pertunjukan;
6. entri jurnal, buku harian, dan refleksi diri lainnya;
7. hasil tes, latihan, dan tugas rumah tertulis;
8. catatan pembelajaran; dan
9. penilaian diri atau penilaian antarteman.
Sepanjang perkembangannya, portofolio dipandang hanya dapat
digunakan pada pendidikan dasar (PAUD dan SD) sebagai kumpulan
pekerjaan anak untuk dilaporkan kepada guru dan/atau orang tua. Akan
tetapi, sekarang mulai banyak praktik penggunaan portofolio sebagai
salah satu bentuk penilaian pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi
(Brown, 2004).
Tabel berikut menunjukkan kelebihan dan kekurangan portofolio serta
keterampilan 4Cs yang dapat diukur dengan menggunakan penilaian
ini.
Tabel 2.7 Penilaian Portofolio

Kelebihan
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1) Meningkatkan motivasi intrinsik, rasa tanggung
jawab, dan rasa memiliki siswa terhadap
pekerjaannya
2) Meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses
pembelajaran
3) Berfokus
pada
proses
dan
kemajuan
perkembangan belajar siswa dengan turut
memperhitungkan draf awal dan perbaikan
pekerjaan siswa ke dalam penilaian
4) Meningkatkan
interaksi
dan
kolaborasi
antarsiswa
5) Meningkatkan interaksi antara siswa dan guru
yang berperan sebagai fasilitator
6) Memfasilitasi penilaian multidimensi
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Kekurangan

1) Membutuhkan tujuan yang jelas
2) Perlu dilengkapi dengan panduan penggunaan,
standar kriteria penilaian, tinjauan periodik, dan
umpan balik agar dapat berfungsi dengan efektif
3) Membutuhkan keterampilan guru dalam
melakukan penilaian portofolio
4) Membutuhkan waktu lebih banyak untuk guru
memeriksa, menilai, dan membimbing siswa
mengembangkan portofolio

Keterampilan
4Cs yg dapat
dinilai

1)
2)
3)
4)

Berpikir kritis dan memecahkan masalah
Kolaborasi
Kreativitas dan inovasi
Komunikasi

Tidak ada rubrik khusus yang digunakan untuk penilaian portofolio.
Guru dapat menggunakan rubrik penilaian pengetahuan, performa
keterampilan, dan sikap sesuai dengan fokus dan tujuan portofolio
tersebut. Untuk itu, guru sebaiknya menyesuaikan isi portofolio dengan
tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran dan menentukan aspek
yang ingin dinilai, misalnya aspek pengetahuan, afektif, psikomotor,
serta pertumbuhan dan kemajuan belajar siswa.
Sebagaimana penjabaran di atas, setiap jenis penilaian, baik yang
tergolong dalam kategori penilaian tradisional maupun alternatif,
memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing.
Pengetahuan mengenai hal tersebut dapat membantu guru dalam
memilih jenis penilaian untuk diterapkan dalam pembelajarannya,
dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan karakteristik materi
pembelajaran dan siswa. Akan tetapi, perlu diingat bahwa jenis-jenis
penilaian tersebut saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain,
bukan melemahkan satu sama lain. Guru dapat menggunakan lebih dari
satu jenis penilaian untuk mengevaluasi perkembangan keterampilan
berbahasa serta keterampilan belajar dan berinovasi siswa.
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2.4 Rangkuman
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pembelajaran pada abad ke-21 tidak hanya berfokus pada mata
pelajaran inti, tetapi juga perlu mengaitkan pembelajaran dengan
tema interdisipliner yang sesuai dengan isu-isu pada abad ke-21,
seperti kesehatan, keuangan, lingkungan, dan kewarganegaraan.
Selain itu, perlu juga ditambahkan kecakapan abad ke-21 dalam
pembelajaran.
Berdasarkan Kerangka Kerja Pembelajaran Abad ke-21 dari Partnership for 21st Century Learning (P21), kecakapan abad ke-21
terdiri atas kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan hidup dan
berkarier, serta kecakapan literasi digital.
Kecakapan belajar dan berinovasi menekankan kemampuan untuk
berpikir kritis dan memecahkan masalah dengan cara yang kreatif dan inovatif. Mampu berkomunikasi secara efektif dan bekerja
sama dengan orang lain atau kelompok juga merupakan kecakapan belajar dan berinovasi.
Kecakapan hidup dan berkarier menekankan kemampuan untuk
cepat beradaptasi serta memiliki inisiatif dan kemauan diri yang
kuat untuk berkembang, manajemen diri yang baik, serta jiwa
kepemimpinan dan tanggung jawab. Selain itu, keberagaman
sosial dan budaya dalam kehidupan dan pekerjaan pada abad
ke-21 menuntut setiap individu untuk memiliki toleransi dan
memanfaatkan keberagaman tersebut menjadi sebuah keuntungan
untuk tujuan bersama.
Kecakapan literasi digital menekankan kemampuan pada era digital. Berkembangnya berbagai teknologi pada era digital menuntut
siswa untuk memiliki kecakapan literasi informasi, literasi media,
serta literasi teknologi informasi dan komunikasi. Siswa harus
mampu mengakses, memanfaatkan, menganalisis, memahami,
dan mengevaluasi berbagai informasi yang tersebar. Siswa pun
harus dengan bijak dan efisien menggunakan media serta teknologi
informasi dan komunikasi yang terus berkembang.
Pembelajaran bahasa pada abad ke-21 tidak hanya menuntut
pemahaman konsep-konsep kebahasaan, tetapi juga menuntut
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7)

8)

9)

10)

11)

siswa untuk mampu menerapkan pengetahuan kebahasaan yang
telah diperoleh ke dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan
berbagai masalah dan pertanyaan yang ditemuinya.
Pendekatan pembelajaran yang ideal untuk diterapkan dalam mencapai kompetensi abad ke-21, khususnya kecakapan belajar dan
berinovasi, adalah a) pembelajaran bahasa komunikatif (communicative language teaching), b) pembelajaran bahasa kooperatif (cooperative language learning), dan c) pembelajaran bahasa berbantuan teknologi mobile (mobile assisted language learning).
Pembelajaran bahasa komunikatif atau communicative language
teaching (CLT) merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan empat keterampilan berbahasa dengan konteks penggunaan bahasa untuk berkomunikasi di dunia nyata. Hal ini sesuai
dengan karakteristik pembelajaran bahasa pada abad ke-21 yang
berfokus pada penggunaan bahasa sasaran untuk kebutuhan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.
Pembelajaran bahasa kooperatif atau cooperative language learning
(CLL) menitikberatkan aktivitas pembelajaran yang memfasilitasi
kolaborasi antarsiswa. Pendekatan pembelajaran ini tidak hanya
dianggap mampu mengembangkan kecakapan kolaborasi, tetapi
juga tiga kecakapan lain dalam kecakapan belajar dan berinovasi,
sesuai dengan karakteristik kegiatan atau tugas yang diberikan
dalam proses belajar.
MALL merupakan pendekataan pembelajaran bahasa yang inovatif
untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi belajar siswa pada abad
ke-21. Proses belajar bahasa dalam pendekatan ini difasilitasi oleh
teknologi mobile sehingga memungkinkan terjadinya pembelajaran
yang tidak terbatas pada ruang dan waktu.
Berbagai strategi pembelajaran dapat dimanfaatkan oleh guru dalam mengembangkan aktivitas pembelajaran untuk melatih kecakapan abad ke-21, khususnya kecakapan belajar dan berinovasi,
yakni berpikir kritis dan memecahkan masalah, kolaborasi, kreativitas dan inovasi, serta komunikasi.
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12) Tiga isu yang banyak diperbincangkan berkaitan dengan pembelajaran pada abad ke-21 adalah sebagai berikut.
a) Era pascametode merujuk pada masa munculnya kesadaran
bahwa tidak ada metode yang terbaik untuk diterapkan dalam
pembelajaran dan keinginan untuk mencari solusi alternatif guna
memanfaatkan berbagai metode pembelajaran yang sudah ada
dengan maksimal.
b) Eklektisisme didefinisikan sebagai upaya guru dalam mengembangkan metode pembelajarannya sendiri berdasarkan
metode-metode yang sudah ada (Kumaravadivelu, 2006).
Untuk mampu melakukan adaptasi tersebut, guru tetap perlu
memiliki pengetahuan dasar mengenai karakteristik metode
pembelajaran yang ada dan menyesuaikannya dengan konteks
pembelajarannya masing-masing.
c) Otonomi guru berkaitan erat dengan topik eklektisisme karena guru memiliki kuasa yang lebih besar dalam memilah dan
memilih metode pembelajaran yang tersedia dan mengadaptasi metode tersebut ke dalam praktik pembelajarannya, dengan
mempertimbangkan kesesuaian karakteristik metode dengan
kebutuhan guru, kebutuhan siswa, karakteristik materi pembelajaran, dan konteks sosial budaya tempat guru mengajar.
13) Untuk mengukur pencapaian kecakapan belajar dan berinovasi
yang dilatih dalam pembelajaran, guru dapat menggunakan beberapa jenis alternatif dalam penilaian, seperti penilaian berbasis
performa, konferensi, portofolio, penilaian diri, dan penilaian antarteman. Pemilihan jenis penilaian ini dapat disesuaikan kembali
dengan aspek yang ingin dinilai.

2.5 Latihan
1. Dengan merefleksikan pengalaman mengajar Bapak/Ibu, apakah
pembelajaran di kelas telah menumbuhkan kecakapan belajar dan
berinovasi? Mohon jelaskan dengan memberikan contoh kegiatan
pembelajaran yang telah Bapak/Ibu lakukan.
2. Dengan merefleksikan pengalaman mengajar Bapak/Ibu, berikan
contoh kegiatan pembelajaran yang dapat mengasah kecakapan
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literasi media siswa dengan memperhatikan kondisi berikut.
Siswa berjumlah 36 orang dan memiliki kemampuan berbahasa
tingkat menengah. Sebagian besar siswa lebih tertarik berbahasa
secara lisan. Pembelajaran mengangkat tema kesehatan dengan
alokasi waktu 1 kali pertemuan.
3. Dengan merefleksikan pengalaman mengajar Bapak/Ibu, berikan
contoh kegiatan pembelajaran yang dapat mengasah kecakapan
fleksibilitas dan beradaptasi siswa dengan memperhatikan kondisi
berikut.
Siswa berjumlah 36 orang. Sebagian besar siswa belum memiliki
kemampuan berbahasa target yang baik, baik lisan maupun
tulis. Siswa menguasai penggunaan media sosial. Pembelajaran
mengangkat tema keuangan, ekonomi, dan bisnis dengan alokasi
waktu 2 kali pertemuan.
4. Berkaca pada praktik pembelajaran Bapak/Ibu, bagaimana Bapak/
Ibu mendesain pembelajaran bahasa yang mampu memfasilitasi
pengembangan kecakapan belajar dan berinovasi siswa?
5. Jelaskan alasan Bapak/Ibu dalam memilih salah satu pendekatan
dan strategi pembelajaran di kelas!
6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap topik eklektisisme dan
otonomi guru? Apakah Bapak/Ibu telah menjadi guru yang otonom?
Jelaskan alasannya!
7. Pilihlah satu jenis penilaian yang menurut Bapak/Ibu paling sesuai
untuk mengevaluasi perkembangan keterampilan menulis dan berbicara siswa. Jelaskan alasannya!
8. Tipe penilaian diri dan penilaian antarteman mana yang Bapak/Ibu
gunakan di dalam kelas pada akhir semester untuk mengukur keberhasilan siswa memahami materi pembelajaran serta kebermanfaatan materi tersebut? Jelaskan alasannya!
9. Jika Bapak/Ibu melaksanakan penilaian konferensi pada akhir pembelajaran berbasis proyek, poin-poin apa yang akan dibicarakan
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dengan siswa selama dialog tersebut berlangsung?
10. Aspek apa saja yang akan dinilai dan jenis penilaian apa yang akan
Bapak/Ibu gunakan jika Bapak/Ibu mengajarkan pembelajaran
keterampilan menulis dengan model CLL?

Daftar Referensi
Battelle for Kids. (n.d.). Framework for 21st century learning. Diakses
dari
https://www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworksresources
Bell, D. (2007). Do teachers think that methods are dead?. ELT Journal,
6(2), 135-143. DOI: 10.1093/elt/ccm006.
Brown, H. (2007). Prinsip pembelajaran dan pengajaran bahasa (edisi
ke-5). Pearson Education, Inc.
Brown, H. (2004). Language assessment: Principles and classroom
practices. Longman.
Brown, J. D. & Hudson, T. (1998). The alternatives in language
assessment. TESOL Quarterly, 32(4). 653-675.
Canvas. (n.d.). Importance of 21st century learning and innovation skills
Diakses dari https://canvas.instructure.com/courses/1578887/
pages/importance-of-21st-century-learning-and-innovation-skills.
Darling-Hammond, L. (2014). Next generation assessment: Moving
beyond the bubble test to support 21st century learning. California:
Jossey-Bass.
Diana, S. (2014). Communicative language teaching and its
misconceptions about the practice in English language teaching
(ELT). Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, 14(1), 36-42.
Donovan, L. & Green, T. (2014). Creating 21st century teaching & learning
environments. California: Shell Education.
Haydon, T., Maheady, L., & Hunter, W. (2010). Effects of numbered heads
together on the daily quiz scores and on-task behavior of students
with disabilities. Journal of Behavioral Education, 19, 222-238. DOI:
10.1007/s10864-010-9108-3.

78

Modul Kecakapan Abad Ke-21 untuk Guru Bahasa
BAB 2

Ibrahim, M. (2000). Pembelajaran kooperatif. Surabaya: UNESA
University Press.
Iswardati. (2016). The implementation of group investigation to improve
the students’ speaking skill. Dinamika Ilmu, 16(2), 245-261.
Kivunja, C. (2015). Teaching students to learn and to work well with 21st
century skills: Unpacking the career and life skills domain of the new
learning paradigm. International Journal of Higher Education, 4(1),
3-9. doi:10.5430/ijhe.v4n1p1
Kumaravadivelu, B. (2006). Understanding language teaching: From
method to postmethod. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Miangah, T. M. & Nerazat, A. (2012). Mobile-assisted language learning.
International Journal of Distributed and Parallel Systems, 3(1), 309319. DOI: 10.5121/ijdps.2012.3126
Mulyati, Y. (2015). Hakikat Keterampilan Berbahasa. Dalam Keterampilan
Berbahasa Indonesia SD. Jakarta: Universitas Terbuka.
Palalas, A. (2016). Introduction to the handbook. Dalam Palalas, A. & Ally,
M. (Eds.) The international handbook of mobile-assisted language
learning. China Central Radio & TV University Press Co.
Palalas, A. & Hoven, D. (2016). Emerging pedagogies for MALL. Dalam
Palalas, A. & Ally, M. (Eds.) The international handbook of mobileassisted language learning. China Central Radio & TV University
Press Co.
Pacific Policy Research Center. (2010). 21st century skills for students
and teachers. Honolulu: Kamehameha Schools, Research &
Evaluation Division.
Partnership for 21st Century Learning. (n.d.). What we know about
collaboration. Diakses dari https://www.yumpu.com/en/document/
view/54948402/collaboration.
Partnership for 21st Century Skills. (n.d.). 21st century skills map. Diakses
dari https://www.actfl.org/resources/resources-2020.
Patri, M. (2002). The influence of peer feedback on self-and peerassessment of oral skills. Language Testing, 19(2), 109-131.
Price, J., Pierson, E., & Light, D. (2011, Maret). Using classroom
assessment to promote 21st century learning in emerging market

Modul Kecakapan Abad Ke-21 untuk Guru Bahasa
BAB 2

79

countries. Dalam Global Learn (hlm. 419-429). Association for the
Advancement of Computing in Education (AACE).
Professional Learning Board (n.d.). The three-step interview
learning strategy in the classroom. Diakses dari https://
k12teacherstaffdevelopment.com/tlb/the-three-step-interviewlearning-strategy-in-the-classroom/#:~:text=What%20is%20the%20
three%2Dstep,note%2Dtaking%20and%20sharing%20information.
Richards, J. & Rodgers, T. (2014). Approaches and methods in language
teaching (edisi ke-3). Cambridge.
Rouf, M., & Sultana, K. (2018). Learner role in CLT: Practices in the higher
secondary classrooms. Journal of NELTA, 20(1-2), 34-40. DOI:
10.3126/nelta.v20i1-2.19775
Schuster, S. (2018). The art of thinking in systems. CreateSpace
Independent Publishing Platform.
SEAMEO QITEP in Language (2020). Modul mandiri pengajaran bahasa
berbasis HOTS jenjang sekolah menengah pertama. Jakarta:
SEAMEO QITEP in Language.
Silverblatt, A., Smith, A., Miller, D., Smith, J., Brown, N. (2014). Media
literacy: Keys to interpreting media messages. Santa Barbara,
California: Praeger.
Suto, I. (2013). 21st century skills: Ancient, ubiquitous, enigmatic?.
Cambridge: University of Cambridge.
The University of Queensland. (n.d.). Teaching toolkit series: Jigsaw
technique.
Diakses
dari
https://itali.uq.edu.au/files/3077/
Resources-teaching-methods-jigsawtechnique.pdf
Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our
times. California: Jossey-Bass.
Vdovina, E., & Gaibisso, L.C. (2013). Developing critical thinking in the
English language classroom: A lesson plan. ELTA Journal. 1(1), 5468.

80

Modul Kecakapan Abad Ke-21 untuk Guru Bahasa
BAB 2

Modul Kecakapan Abad Ke-21 untuk Guru Bahasa
BAB 3

81

BAB III
PRAKTIK PEMBELAJARAN
BAHASA ABAD KE-21

82

Modul Kecakapan Abad Ke-21 untuk Guru Bahasa
BAB 3

B

ab ini memaparkan contoh rencana pembelajaran Bahasa Inggris
dan Bahasa Jerman. Rencana pembelajaran tersebut akan disajikan
dalam dua alternatif pelaksanaan, yaitu 1) pelaksanaan pembelajaran
secara tatap muka dan 2) pelaksanaan pembelajaran secara daring.
Tema abad ke-21 yang diangkat bagi kedua rencana pembelajaran
tersebut adalah kesadaran global bagi mata pelajaran Bahasa Inggris
dan kesadaran global serta literasi finansial bagi mata pelajaran Bahasa
Jerman.
Tema tersebut diperkenalkan kepada siswa melalui tiga jenis teks, yaitu
interpersonal, transaksional, dan fungsional. Uraian singkat terkait
ketiga teks tersebut adalah sebagai berikut.
a.Teks dalam wacana interpersonal merupakan teks yang digunakan
untuk menjaga hubungan interpersonal, seperti memberi salam,
memuji, dan memberi saran.
b.Teks dalam wacana transaksional merupakan teks interaksional untuk
meminta dan memberi informasi serta mengemukakan rencana atau
niat. Teks tersebut dapat berbentuk percakapan telepon, percakapan
di restoran, percakapan di pasar tradisional, dan sebagainya.
c.Teks dalam wacana fungsional khusus dapat berbentuk formulir isian,
surat lamaran kerja, iklan, pemberitahuan, manual, dan sebagainya.
Selain itu, jenis teks yang termasuk dalam wacana fungsional adalah
teks deskriptif, recount, prosedur, naratif, report, eksplanasi, eksposisi,
news item, diskusi, dan sebagainya.

Ketiga teks tersebut dipilih karena pembelajaran bahasa berkaitan erat
dengan teks. Selain itu, ketiga teks tersebut dipelajari di negara-negara
yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan dengan
studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen terkait kurikulum
pembelajaran bahasa asing di negara-negara tersebut. Salah satu hasil
studi tersebut adalah berbagai jenis teks yang dipelajari oleh siswa
level sekolah menengah di kawasan Asia Tenggara, yaitu teks recounts,
narasi, prosedur, factual recount, reports, eksplanasi, dan eksposisi.
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Berbagai kegiatan dalam rencana pembelajaran ini melibatkan
partisipasi aktif para siswa, baik secara individu maupun berkelompok.
Deskripsi singkat diberikan pada setiap contoh rencana pembelajaran
untuk memperlihatkan garis besar gambaran pembelajaran. Selain itu,
materi dan media yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran
dipaparkan pada bab ini. Lebih lanjut lagi, dijelaskan juga penilaian
yang dapat dilakukan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam
pemerolehan pengetahuan dan keterampilan.
Dengan demikian, setelah membaca bab ini, Bapak/Ibu diharapkan
mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pembelajaran yang
dapat membantu siswa memperoleh kecakapan yang diperlukannya
pada abad ke-21.

3.1 Contoh Rencana Pembelajaran 1

3.1.1 Deskripsi
Dengan menerapkan pendekatan communicative language teaching
(CLT) dan mobile assisted language learning (MALL), siswa akan
mempelajari segala hal terkait teks factual recount. Selain itu,
pembelajaran ini juga akan membuka kesadaran mereka terkait
kesadaran global (global awareness) yang sedang terjadi, yaitu dampak
Covid-19 pada kehidupan manusia. Kesadaran global merupakan salah
satu tema abad ke-21 yang harus dikuasai siswa. Pada pembelajaran
ini siswa akan mencari berita terkait topik efek Covid-19 melalui
internet atau media cetak. Melalui beragam kegiatan kelompok, mereka
akan belajar dan memproduksi sebuah teks factual recount untuk
menceritakan kembali berita yang mereka dapatkan.
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Rencana
pembelajaran
ini dikembangkan untuk dua moda
pembelajaran, yaitu luring (tatap muka) dan daring. Skenario untuk
kedua moda pembelajaran menggunakan tema, jenis teks, dan
materi pembelajaran yang sama. Contoh rencana pembelajaran ini
diharapkan dapat memperluas pengetahuan guru terkait perancangan
pembelajaran luring dan daring.

3.1.2 Tujuan Pembelajaran
Pada pertemuan pertama siswa diharapkan menguasai kemampuan
sebagai berikut.
a. Menjelaskan jawaban atas pertanyaan yang diajukan terkait topik
pembelajaran
b. Menentukan jenis, fungsi teks, struktur organisasi, dan unsur kebahasaan yang terdapat pada teks factual recount.
Kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai siswa pada akhir
pertemuan kedua adalah menyusun teks factual recount untuk
menceritakan kembali sebuah peristiwa yang telah terjadi di sekitar
mereka.

3.1.3 Uraian Materi
Materi yang dipersiapkan untuk pembelajaran ini adalah teks yang
terkait dengan tema, yaitu “Efek Covid-19 pada Kehidupan Manusia”.
Teks akan dianalisis dan dibahas agar siswa memahami fungsi, struktur
organisasi, dan unsur kebahasaannya. Selain itu, diperlukan juga daftar
pertanyaan yang akan diajukan pada saat pembahasan teks.
Pembelajaran dilaksanakan untuk membantu siswa memahami dan
menggunakan kosakata terkait tema, pola kalimat yang terdapat pada
teks factual recount, serta keterampilan menulis sesuai dengan struktur
teks.

3.1.4 Media
Media berikut disiapkan bagi kelancaran pembelajaran ini.
a. Video
b. Artikel berita yang diambil dari sumber cetak dan elektronik
c. Laptop
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d. Proyektor
a. Post-it
b. Papan tulis
c. Aplikasi pembelajaran daring

3.1.5 Pendekatan/Model/Strategi/Teknik
Rencana Pembelajaran 1
Pendekatan 			: Communicative Language Teaching
				 (CLT)
Model				: Cooperative Language Learning (CLL)
Strategi				: Investigasi Kelompok
Teknik				: Luring
Rencana Pembelajaran 2
Pendekatan
: Communicative Language Teaching
(CLT) dan Mobile-Assisted Language
Learning (MALL)
Model				: CLL
Strategi				: Investigasi Kelompok
Teknik				: Daring

3.1.6 Persiapan
Berikut adalah kegiatan yang perlu dilakukan guru sebelum melakukan
proses pembelajaran di ruang kelas.
a. Guru menentukan pembagian kelompok siswa. Perlu dipastikan bahwa terdapat minimal satu siswa dengan kemampuan akademik yang
tinggi dan satu siswa dengan kemampuan sosial yang baik. Hal ini
untuk memastikan setiap siswa berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembelajaran.
b. Guru mempersiapkan materi dan media yang akan digunakan dalam
pembelajaran.
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3.1.7 Rencana Pembelajaran 1
a. Pertemuan Pertama
Kegiatan Awal (20 Menit)
Aktivitas

Kecakapan
yang Dilatih

Karakteristik
Pendekatan

Langkah
Pembelajaran

Siswa memberi salam kepada guru.
Siswa dan guru berdoa
sebelum memulai pembelajaran.
Siswa mendengarkan penjelasan guru terkait tujuan
pembelajaran dan bagaimana mereka dapat mencapai tujuan tersebut.

1. Menyampaikan
tujuan dan
memotivasi siswa

Keterangan Tambahan
Siswa juga perlu diberi pemahaman mengenai pentingnya
kerja sama. Mereka dapat
menerima manfaat dari kerja
sama yang dibangun, seperti
mengembangkan
kemampuan komunikasi. Selain itu,
mereka juga dapat bermanfaat dalam mengembangkan
kemampuan berpikir kritis
rekan belajar mereka.

Siswa menjawab beberapa 1. Kecakapan
berbahasa:
pertanyaan yang diberikan
oleh guru.
berbicara
2. Kecakapan
Keterangan Tambahan
belajar dan
Kegiatan
ini
merupakan
berinovasi:
kegiatan
apersepsi
unberpikir
tuk membangun pengetakritis
huan siswa mengenai topik
pembelajaran. Contoh pertanyaannya adalah sebagai
berikut.
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CLT:
Melibatkan
siswa dalam
proses berbagi
informasi
melalui
kegiatan tanya
jawab
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1. Do you know what’s happening to the world right
now?
2. Can you tell me why such
thing happened?
3. Is the condition getting
better or worse?
4. Why do you think so?
Pada kegiatan ini siswa juga
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
yang dapat dijawab oleh
rekan mereka.

Siswa menelaah pertanya- 1. Kecakapan
an-pertanyaan
tersebut
berbahasa:
dan membuat kesimpulan
berbicara
akan topik pembelajaran.
2. Kecakapan
belajar dan
Keterangan Tambahan
berinovasi:
Siswa, secara berpasangan,
berpikir
dapat
berdiskusi
untuk
kritis

CLT:
Melibatkan
siswa dalam
komunikasi
agar dapat
menyelesaikan
tugas

membuat kesimpulan akan
topik pembelajaran.

Kegiatan Inti (50 Menit)
Aktivitas

Kecakapan
yang Dilatih

Karasteristik
Pendekatan

Langkah
Pembelajaran

Siswa
menulis
pertanyaan-pertanyaan yang
ditayangkan oleh guru.
Keterangan Tambahan
Jawaban atas pertanyaanpertanyaan tersebut dapat
diperoleh dari video yang
akan ditayangkan. Daftar
pertanyaan dapat dilihat
pada Lampiran 1.
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Siswa menonton
yang ditayangkan.

video 1. Kecakapan
berbahasa:
menyimak
Keterangan Tambahan
2. Kecakapan
Video menayangkan berita
literasi digimengenai dampak Covid-19
tal: literasi
yang dialami oleh para
informasi

2. Menyajikan
informasi

pekerja di Amerika Serikat.
Video dapat dilihat dan diunduh pada https://www.
youtube.com/watch?v=Tpr0Dixc8A8.

Siswa memikirkan dan 1. Kecakapan
menuliskan jawaban atas
berbahasa:
per tanyaan-per tanyaan
menulis
yang diberikan seputar 2. Kecakapan
video.
belajar dan
berinovasi:
berpikir
kritis
Siswa membahas jawaban 1. Kecakapan
mereka dengan teman seberbahasa:
berbicara
bangku.
2. Kecakapan
belajar dan
berinovasi:
berpikir
kritis, berkomunikasi,
dan berkolaborasi

CLT:
Melibatkan
siswa dalam
komunikasi
agar dapat
menyelesaikan
tugas

Siswa berbagi hasil disku- 1. Kecakapan
si mereka dengan teman
berbahasa:
sekelas dan guru.
berbicara
dan
Keterangan Tambahan
menyimak
Ketika seorang siswa me- 2. Kecakapan
nyampaikan hasil diskusi
belajar dan
kelompoknya
(presentasi),
berinovasi:
guru dan siswa lainnya
berpikir krimenyimak. Kemudian, siswa
tis dan berlainnya dan guru memkomunikasi
berikan masukan setelah
presentasinya berakhir.
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Siswa dibagi ke dalam Kecakapan
kelompok.
belajar dan
berinovasi:
Keterangan Tambahan
berkolaborasi

3. Mengorganisasi
siswa ke
dalam
kelompok
belajar

1. Anggota kelompok terdiri atas maksimal empat
siswa yang memiliki kemampuan heterogen.
2. Setiap anggota memiliki
tugas/peran yang menjadi tanggung jawabnya.

Siswa menerima sebuah
teks dan lembar kerja.
Keterangan Tambahan
Teks dapat dilihat pada Lampiran 2. Lembar kerja dapat
dilihat pada Lampiran 3.

Siswa menjawab beberapa 1. Kecakapan
pertanyaan yang diajukan
berbahasa:
berbicara
oleh guru.
2. Kecakapan
Keterangan Tambahan
belajar dan
Pertanyaan yang diajukan
berinovasi:
mengarahkan siswa pada
berpikir
teks yang akan dipelajari.
kritis
Berikut adalah contoh pertanyaan yang dapat diajukan.
1. From the title, what do you
think it is about?
2. What kind of text is that?
3. Good. That is one example
of a factual recount text.
4. How do you know that it is
a factual recount text?
5. So, what is the function of
a factual recount text?
6. Where do you usually find
such text?

Siswa berdiskusi dalam 1. Kecakapan
berbahasa:
kelompok untuk mengermembaca,
jakan lembar kerja yang
berbicara,
diberikan.
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Keterangan Tambahan
Lembar kerja dikerjakan
dengan merujuk pada teks
yang diberikan.
Penilaian antarteman dapat
dilakukan
pada
proses
kegiatan ini. Untuk mendukung penilaian tersebut,
guru dapat menggunakan
jurnal
(lembar
penilaian
antarteman dan jurnal dapat dilihat pada subbab 3.1.7
Penilaian).

menyimak,
dan menulis
2. Kecakapan
belajar dan
berinovasi:
berpikir
kritis, berkolaborasi,
dan berkomunikasi

menyelesaikan tugas.
2. Siswa berbagi informasi terkait
tugas yang
harus mereka kerjakan.
3. Siswa
diarahkan
untuk menyimpulkan
unsur bahasa secara
mandiri.

4. Membimbing
kelompok
bekerja dan
belajar

Siswa mempresentasikan 1. Kecakapan
berbahasa:
hasil diskusi kelompok
mereka.
berbicara
dan meKeterangan Tambahan
nyimak
Ketika seorang siswa me- 2. Kecakapan
nyampaikan hasil diskusi
belajar dan
kelompoknya,
guru
dan
berinovasi:
siswa lainnya menyimak.
berpikir
Kemudian, siswa lainnya dan
kritis dan
guru memberikan masukberkomunian setelah presentasinya
kasi
berakhir.
3. Kecakapan
hidup dan
berkarier:
fleksibilitas
dan kemampuan
beradaptasi

5. Evaluasi/
presentasi

Siswa mendapatkan penghargaan dari guru berupa
pemberian skor terhadap
hasil kerja mereka.

6. Memberikan penghargaan
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Kegiatan Penutup (20 Menit)
Aktivitas

Kecakapan
yang Dilatih

Karakteristik
Pendekatan

Langkah
Pembelajaran

Siswa melihat beberapa pertanyaan yang ditayangkan.
Keterangan Tambahan
Pertanyaan-pertanyaan
yang diberikan merupakan
refleksi atas pembelajaran
yang telah dilakukan. Pertanyaan dapat dilihat pada
Lampiran 4.

Siswa menulis jawaban Kecakapan
di kertas post-it yang berbahasa:
diberikan oleh guru dan menulis
menempelkannya di papan
tulis.
Siswa dan guru memba- 1. Kecakapan
berbahasa:
has jawaban yang tertera
berbicara
di post-it.
Keterangan Tambahan
dan menyiTujuan dari kegiatan ini
mak
adalah menggali lebih dalam 2. Kecakapan
pendapat
siswa
terkait
belajar dan
pembelajaran dan mengeberinovasi:
cek pemahaman mereka
berkomuniatas materi pembelajaran.
kasi
Siswa dan guru membuat 1. Kecakapan
berbahasa:
kesimpulan terkait pemberbicara
belajaran. Pada kegiatan
ini, guru dapat memberi- 2. Kecakapan
belajar dan
kan penguatan-penguatan
berinovasi:
kepada siswa.
berpikir
kritis dan
berkomunikasi
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Siswa mencatat tugas 1. Kecakapan
yang harus mereka lakuberbahasa:
kan di rumah.
menulis
2. Kecakapan
Keterangan Tambahan
literasi
Tugas yang harus siswa
digital:
lakukan adalah mencari
literasi
artikel
berita
mengenai
media
dampak Covid-19 pada ke-

CLT:
Penggunaan
materi autentik
dalam proses
pembelajaran

hidupan manusia.

Siswa dapat menggunakan
berbagai sumber, baik media
cetak maupun elektronik, untuk mencari artikel berita.
Artikel berita yang didapatkan harus dibawa pada pertemuan berikutnya.

Siswa memberi salam kepada guru.
Siswa dan guru berdoa
bersama sebagai penutup.

b. Pertemuan Kedua
Kegiatan Awal (10 Menit)
Aktivitas

Kecakapan
yang Dilatih

Karakteristik
Pendekatan

Langkah
Pembelajaran

Siswa memberi salam kepada guru.
Siswa dan guru berdoa
sebelum memulai pembelajaran.
Siswa
mendengarkan
tujuan pembelajaran dan
menjawab
pertanyaanpertanyaan yang diajukan
oleh guru.

1. Kecakapan
berbahasa:
berbicara
2. Kecakapan
belajar dan
berinovasi:
berkomunikasi
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1. Menyampaikan
tujuan dan
memotivasi siswa
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Keterangan Tambahan
Kegiatan
ini
merupakan
kegiatan apersepsi untuk
mengarahkan siswa pada
topik pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan
yang
diajukan bertujuan untuk
menggali ingatan siswa
atas topik pembelajaran
sebelumnya. Berikut adalah
pertanyaan-pertanyaan yang
dapat diajukan.
1. What did we learn on the
last meeting?
2. Do you know other effects
of Covid-19 on people’s
lives?
3. Does anyone know any
story about people’s lives
affected by Covid-19?
4. Will you share that with
us?
5. How do you feel about
that?

Kegiatan Inti (60 Menit)
Kecakapan
yang Dilatih

Aktivitas
Siswa
menjawab
tanyaan-pertanyaan
diajukan oleh guru.

per- Kecakapan
yang berbahasa:
berbicara

Keterangan Tambahan:
Pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan bertujuan untuk menggali ingatan siswa
atas materi pembelajaran
pada pertemuan sebelumnya. Berikut adalah pertanyaan yang dapat diajukan.
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Karakteristik
Pendekatan

Langkah
Pembelajaran

CLT:
Siswa terlibat
untuk berbagi
informasi.

2. Menyajikan
informasi
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1. What kind of text do you
use when you want to
tell something that really
happened in the past?
2. What are the structures of
factual recount text?
3. What are the language features used in the text?

Siswa
dibagi
menjadi Kecakapan
kelompok yang terdiri atas belajar dan
dua orang.
berinovasi:
berkolaborasi

3. Mengorganisasi
siswa ke
dalam
kelompok

Keterangan Tambahan
Pasangan kelompok dipilih
oleh guru agar setiap siswa
dapat memberi manfaat bagi
rekannya, misalnya membantu mengembangkan kemampuan berpikir rekan.

Setiap siswa berbagi ide 1. Kecakapan
terkait teks factual recount
berbahasa:
yang akan mereka tulis keberbicara
pada rekan mereka.
dan menyimak
Keterangan Tambahan
2. Kecakapan
Saat pertemuan sebelumnya,
belajar dan
pada penutup pembelajaran
berinovasi:
siswa diminta untuk mencari
berpikir
artikel berita.
kritis,
berkomuPada pertemuan kali ini
nikasi, dan
mereka harus membuat
berkreasi
sebuah teks factual recount

CLT:
Siswa terlibat
dalam penggunaan bahasa
yang autentik
dan bermakna.

4. Membimbing
kelompok
bekerja dan
belajar

untuk menceritakan kembali
berita yang telah mereka
dapatkan dan baca.

Sebelumnya, mereka harus
berbagi kepada rekan terkait
ide tulisan mereka.
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Siswa menulis kerangka 1. Kecakapan
atas ide yang disebutkan
berbahasa:
rekannya.
menulis
2. Kecakapan
Keterangan Tambahan
belajar dan
Kerangka teks factual recount
berinovasi:
adalah sebagai berikut.
berpikir
1. Orientation: memberikan
kritis dan
informasi terkait apa,
berkreasi
siapa, kapan, dan di mana
peristiwa itu terjadi
2. Events: memaparkan
peristiwa yang terjadi
secara runut
3. Re-orientation:
memberikan kesimpulan
berupa komentar terhadap
peristiwa yang terjadi

Siswa menulis bagian ori- 1. Kecakapan
berbahasa:
entation bersama rekan
kerjanya.
berbicara,
menyimak,
dan
menulis
2. Kecakapan
belajar dan
berinovasi:
berpikir
kritis,
berkomunikasi,
berkolaborasi, dan
berkreasi

CLT:
Siswa dilibatkan dalam
penggunaan
bahasa
agar dapat
menyelesaikan
tugas.

Siswa secara mandiri 1. Kecakapan
berbahasa:
menulis bagian selanjutmenulis
nya dari teks factual re2. Kecakapan
count.
belajar dan
Keterangan Tambahan
berinovasi:
Pada kegiatan ini, guru memberpikir
beri bantuan apabila siswa
kritis dan
menemui kesulitan.
berkreasi
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Siswa dan rekannya bertukar hasil tulisan mereka.

5. Evaluasi

Siswa mengisi lembar 1. Kecakapan
penilaian terkait tulisan
berbahasa:
rekan mereka.
menulis
2. Kecakapan
Keterangan Tambahan
belajar dan
Harus ditekankan kepada
berinovasi:
siswa bahwa penilaian dan
berpikir
masukan yang diberikan hakritis
rus bersifat membangun, dalam artian membantu rekan
mereka agar dapat menulis
lebih baik.

Penilaian dan masukan yang
diberikan harus berdasarkan
ketentuan mengenai teks
factual recount yang telah
dipelajari.
Lembar penilaian dapat dilihat pada bagian Penilaian.

Siswa merevisi tulisan 1. Kecakapan
atas masukan yang diberiberbahasa:
menulis
kan oleh rekan mereka.
2. Kecakapan
Keterangan Tambahan
belajar dan
Siswa dapat bertanya kepada
berinovasi:
guru atau rekan mereka
berpikir
terkait masukan yang dibekritis dan
rikan.
berkreasi
Siswa menyerahkan hasil
tulisan awal, revisi tulisan,
lembar penilaian, dan lembar masukan kepada guru.

Kecakapan
hidup dan
berkarier: produktivitas dan
akuntabilitas

1. Siswa memperoleh skor
dari guru.
2. Siswa mendapatkan
penghargaan dari guru.
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6. Memberikan penghargaan
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Kegiatan Penutup (20 Menit)
Aktivitas

Kecakapan
yang Dilatih

Karakteristik
Pendekatan

Langkah
Pembelajaran

Siswa memperhatikan per- Kecakapan
tanyaan-pertanyaan yang berbahasa:
ditayangkan.
membaca
Keterangan Tambahan
Pertanyaan-pertanyaan yang
diberikan bertujuan untuk
melihat gambaran pengalaman belajar siswa. Jawaban
siswa menjadi bahan refleksi
atas pembelajaran.
Daftar pertanyaan dapat
dilihat pada Lampiran 5.

Siswa
memperhatikan Kecakapan
contoh sketsa yang di- berbahasa:
membaca
tayangkan.
Keterangan Tambahan
Contoh sketsa dapat dilihat
pada Lampiran 6.

Siswa membuat sket- 1. Kecakapan
berbahasa:
sa untuk menjawab permenulis
tanyaan-pertanyaan yang
diberikan oleh guru.
2. Kecakapan
belajar dan
berinovasi:
berkreasi
Siswa
mengumpulkan
sketsa yang telah dibuat.
Siswa dan guru membuat
kesimpulan terkait pembelajaran. Pada kegiatan
ini guru juga memberi
penguatan-penguatan kepada siswa.
Siswa memberi salam kepada guru.
Siswa dan guru berdoa
bersama sebagai penutup.
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3.1.8 Rencana Pembelajaran 2
a. Pertemuan Pertama (dilakukan secara sinkronis dan asinkronis)
Kegiatan Awal (25 Menit)
Aktivitas

Kecakapan
yang Dilatih

Karakteristik
Pendekatan

Langkah
Pembelajaran

Siswa bergabung dalam Kecakapan
aplikasi pembelajaran se- literasi digital:
suai dengan jam pelajaran. literasi
teknologi
Keterangan Tambahan
informasi dan
Kehadiran siswa dapat dili- komunikasi
hat dari jumlah peserta yang (TIK)
bergabung dalam aplikasi
pembelajaran. Selain itu,
guru dapat memberikan tautan (link) kehadiran (GForm)
untuk dilengkapi oleh siswa
sebelum bergabung dalam
aplikasi.

Siswa dan guru berdoa
sebelum memulai pembelajaran.
Siswa
mendengarkan
penjelasan guru terkait
tujuan pembelajaran dan
bagaimana mereka dapat
mencapai tujuan tersebut.

1. Menyampaikan
tujuan dan
memotivasi siswa

Keterangan Tambahan
Siswa juga diberi penjelasan
mengenai tata cara pelaksanaan pembelajaran secara
daring.

Siswa
menjawab
be- 1. Kecakapan
berapa pertanyaan yang
berbahasa:
ditayangkan oleh guru.
menulis
2. Kecakapan
belajar dan
berinovasi:
berpikir
kritis
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Keterangan Tambahan
Guru
menayangkan
beberapa
pertanyaan
dan
gambar terkait Covid-19
dengan menggunakan fitur
berbagi layar (share screen).
Kegiatan
ini
merupakan
kegiatan apersepsi yang
mengarahkan siswa pada
topik pembelajaran. Contoh
pertanyaannya
adalah
sebagai berikut.
1. Do you know what’s happening to the world right
now?
2. Can you tell me why such
thing happened?
3. Is the condition getting
better or worse?
4. Why do you think so?

3. Kecakapan
literasi
digital:
literasi
teknologi
informasi
dan
komunikasi
(TIK)

Siswa mengetik jawaban
pada fitur aplikasi Padlet.

Siswa dan guru berdiskusi 1. Kecakapan
berbahasa:
mengenai jawaban mereka
yang disampaikan dalam
berbicara
2. Kecakapan
aplikasi Padlet.
belajar dan
berinovasi:
Keterangan Tambahan
Siswa
menyuarakan
berpikir
pendapatnya
secara
kritis
langsung. Pada sesi ini
siswa juga dapat mengajukan pertanyaan kepada
rekannya atau guru.

CLT:
Siswa dilibatkan dalam
penggunaan
bahasa target
secara bermakna dan
autentik.
MALL:
Interaksi berlangsung secara virtual.

Siswa menyimpulkan topik 1. Kecakapan
pembelajaran berdasarkan
berbahasa:
hasil diskusi.
berbicara
2. Kecakapan
Keterangan Tambahan
belajar dan
Siswa dapat langsung memberinovasi:
berikan kesimpulan.
berpikir
kritis
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Siswa mendengarkan penjelasan guru terkait tugas
yang harus dikerjakan
setelah pertemuan daring.
Keterangan Tambahan
Guru menjelaskan bahwa
materi pembelajaran dapat
diunduh di grup WhatsApp
(WA). Setelah itu, guru membagi siswa menjadi beberapa
pasangan.

Siswa dan guru meninggalkan aplikasi pembelajaran daring.

Kegiatan Inti (25 Menit)
Aktivitas

Kecakapan
yang Dilatih

Karakteristik
Pendekatan

Siswa mengunduh materi Kecakapan
pembelajaran yang diberi- literasi digital:
kan guru melalui grup WA. literasi
teknologi
Keterangan Tambahan
informasi dan
Materi diberikan dalam for- komunikasi
mat ppt. Guru mencantum- (TIK)

Langkah
Pembelajaran
2. Menyajikan
informasi

kan dua kegiatan dan satu
tugas yang harus dilakukan
siswa.

Siswa melakukan kegiatan Kecakapan
pertama, yaitu menonton berbahasa:
video yang tautannya di- menyimak
cantumkan dalam PPT.
Keterangan Tambahan
Video menayangkan berita
mengenai dampak Covid-19
yang dialami oleh para
pekerja di Amerika Serikat.
Video dapat dilihat dan diunduh di https://www.youtube.
com/watch?v=Tpr0Dixc8A8.
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MALL:
Siswa
difasilitasi
untuk
menjangkau
sumber
belajar.
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Siswa menonton video secara individu.

Siswa
berdiskusi
dan 1. Kecakapan
menuliskan jawaban atas
berbahasa:
per tanyaan-per tanyaan
menulis
yang diberikan seputar 2. Kecakapan
video.
belajar dan
berinovasi:
Keterangan Tambahan
berpikir
Pertanyaan juga terdapat
kritis, berpada PPT.
komunikasi,
dan berkolaborasi
3. Kecakapan
literasi
digital:
literasi
teknologi
informasi
Siswa melakukan kegiatan
dan
ini dengan memanfaatkan
komunikasi
aplikasi Google Docs.
(TIK)
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CLT:
Siswa dilibatkan dalam
komunikasi
agar dapat
menyelesaikan
tugas.

3. Mengorganisasi
siswa ke
dalam
kelompok

MALL:
1. Mendorong
kolaborasi
siswa dalam
proses belajar
2. Penggunaan
aplikasi
Google
Docs untuk
memfasilitasi
interaksi
siswa
guna menyusun dan
mengedit
teks dengan
menggunakan
aplikasi
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Setelah diskusi selesai,
siswa memberikan tautan
Google Docs kepada guru
agar dapat langsung diberikan tanggapan dan
masukan.

Kecakapan
literasi digital:
literasi
teknologi
informasi dan
komunikasi
(TIK)

Siswa melakukan kegiatan 1. Kecakapan
kedua, yaitu melengkapi
berbahasa:
lembar kerja berdasarkan
membaca
teks yang diberikan.
dan menulis
Keterangan Tambahan
2. Kecakapan
Teks dan lembar kerja dapat
belajar dan
diunduh pada tautan yang
berinovasi:
terdapat di PPT.
berpikir kritis, berkomunikasi,
dan berkolaborasi
3. Kecakapan
literasi digital:
literasi
Siswa mengerjakan lembar
informasi
kerja bersama rekannya.
serta
Siswa
dapat
berdiskusi
literasi
dengan menggunakan WA.
teknologi
informasi
Teks dapat dilihat pada Lamdan komupiran 2. Lembar Kerja dapat
nikasi
dilihat pada Lampiran 3.
Siswa mengirimkan lembar kerja yang telah
dilengkapi ke alamat posel guru.

1.
2.

Kecakapan
literasi digital:
literasi
teknologi
informasi dan
komunikasi
(TIK)

Siswa mendapatkan
skor dari guru.
Siswa mendapatkan
penghargaan
dari
guru.
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MALL: Memfasilitasi pemberian umpan
balik secara
cepat

CLT:
1. Melibatkan
siswa dalam
proses
saling
berbagi
informasi
2. Melibatkan
siswa dalam
komunikasi untuk
menyelesaikan tugas

4.Membimbing
kelompok
bekerja dan
belajar

MALL:
Mendorong
kolaborasi
siswa dalam
proses belajar

5. Evaluasi

6. Memberi
penghargaan
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Kegiatan Penutup (10 Menit)
Kecakapan
yang Dilatih

Aktivitas

Karakteristik
Pendekatan

Langkah
Pembelajaran

Siswa membaca beberapa Kecakapan
pertanyaan yang terdapat berbahasa:
pada PPT.
membaca
Keterangan Tambahan
Pertanyaan-pertanyaan
yang diberikan merupakan
refleksi atas pembelajaran
yang telah dilakukan.
Pertanyaan dapat
pada Lampiran 4.

dilihat

Siswa membuat video 1. Kecakapan
diri
untuk
menjawab
berbahasa:
berbicara
per tanyaan-per tanyaan
2. Kecakapan
tersebut.
belajar dan
Keterangan Tambahan
berinovasi:
Video dapat dibuat semenarik
berpikir
mungkin. Penyajian jawaban
kritis dan
dapat dalam bentuk pidato
berkreasi
atau seperti wawancara.
3. Kecakapan
literasi
Video dapat dikirim melalui
digital:
pos-el
setelah
siswa
literasi
selesai mengerjakan semua
media
kegiatan.
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MALL:
Meningkatkan
produktivitas
dan kreativitas
siswa dalam
memproduksi
bahasa
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Siswa bersiap melakukan 1. Kecakapan
tugas untuk pertemuan
berbahasa:
berikutnya.
membaca
2. Kecakapan
Keterangan Tambahan
literasi
Tugas yang harus siswa
digital:
lakukan adalah mencari
literasi
artikel
berita
mengenai
informasi
dampak Covid-19 pada kedan literasi
hidupan manusia.
media
Siswa dapat menggunakan
berbagai sumber, baik media
cetak maupun elektronik, untuk mencari artikel berita.

CLT:
Penggunaan
materi
autentik dalam
pembelajaran
MALL: Memfasilitasi siswa
untuk menjangkau sumber belajar

b. Pertemuan Kedua (dilakukan secara sinkronis dan asinkronis)
Kegiatan Awal (25 Menit)
Aktivitas

Kecakapan
yang Dilatih

Karakteristik
Pendekatan

Langkah
Pembelajaran

Siswa dan guru ber- Kecakapan
gabung dalam aplikasi literasi digital:
pembelajaran daring.
literasi
teknologi
Keterangan Tambahan
informasi dan
Kehadiran siswa dapat di- komunikasi
lihat dari jumlah peserta (TIK)
yang bergabung dalam aplikasi pembelajaran. Selain
itu, guru dapat memberikan
tautan kehadiran (GForm)
untuk dilengkapi oleh siswa
sebelum bergabung dalam
aplikasi.

Siswa dan guru berdoa
sebelum memulai pembelajaran.
Siswa
memperhatikan
penjelasan guru terkait
tujuan pembelajaran dan
cara
mencapai
tujuan
tersebut.
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1. Menyampaikan tujuan
dan memotivasi siswa
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Siswa menjawab beberapa pertanyaan terkait teks
yang diberikan pada pertemuan sebelumnya.
Keterangan Tambahan
Kegiatan
ini
merupakan
kegiatan apersepsi yang
mengarahkan siswa pada
topik dan materi pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan
dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut
kepada siswa.
1. What is the text about?
2. Do you know other effects
of Covid-19 on people’s
lives?
3. Does anyone know any
story about people’s lives
affected by Covid-19?
4. Will you share that with
us?
5. How do you feel about
that?
6. What kind of text is that?
7. Good. That is one example
of a factual recount text.
8. How do you know that it is
a factual recount text?
9. So, what is the function of
a factual recount text?

1. Kecakapan
berbahasa:
berbicara dan
menulis
2. Kecakapan
belajar dan
berinovasi:
berpikir kritis
dan berkomunikasi

CLT:
Melibatkan
siswa dalam
komunikasi
MALL: Memfasilitasi interaksi langsung
secara virtual

Apabila tidak ada siswa yang
mengajukan diri untuk menjawab, guru dapat (1) memilih beberapa siswa untuk
menjawab atau (2) meminta
mereka menuliskan jawaban
melalui fitur chat box.
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Siswa berdiskusi dengan 1. Kecakapan
guru terkait lembar kerja
berbahasa:
yang telah dilengkapi pada
berbicara
pertemuan sebelumnya.
2. Kecakapan
belajar dan
berinovasi:
berpikir
kritis dan
berkomunikasi

Siswa
memperhatikan 1. Kecakapan
penjelasan guru terkait
berbahasa:
menyimak
fungsi sosial, struktur organisasi, dan unsur ke- 2. Kecakapan
bahasaan yang terdapat
belajar dan
berinovasi:
pada teks factual recount.
berpikir
Keterangan Tambahan
kritis

CLT:
Melibatkan
siswa dalam
penggunaan
bahasa secara
autentik dan
bermakna
MALL: Memfasilitasi interaksi langsung
secara virtual
2. Menyajikan
informasi

Guru menayangkan PPT berisi penjelasan fungsi sosial,
struktur organisasi, dan unsur kebahasaan teks factual
recount dengan menggunakan fitur share screen.
Penjelasan guru ini menjadi
alat verifikasi hasil temuan
siswa pada lembar kerja.

Siswa mendengarkan penjelasan guru terkait tugas
yang harus dilakukan selanjutnya.
Keterangan Tambahan
Pada sesi ini guru juga membagi siswa menjadi kelompok yang terdiri atas dua
orang.
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3. Mengorganisasi
siswa ke
dalam
kelompok
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Kegiatan Inti (25 Menit)
Kecakapan
yang Dilatih

Karakteristik
Pendekatan

Langkah
Pembelajaran

Siswa menulis sebuah teks 1. Kecakapan
factual recount bersama
berbahasa:
rekan kelompoknya.
menulis
2. Kecakapan
Keterangan Tambahan
belajar dan
Saat pertemuan sebelumnya,
berinovasi:
pada kegiatan penutup siswa
berpikir
diminta untuk mencari artikel
kritis,
berita. Pada pertemuan kali
berkomuini, mereka harus membuat
nikasi, dan
sebuah teks factual recount
berkreasi
untuk menceritakan kemba3.
Kecakapan
li berita yang telah mereka
literasi
dapatkan dan baca.
digital:
literasi
Mereka dapat menggunakan
Google Docs dalam proses
teknologi
menulis.
informasi
dan
komunikasi
(TIK)

CLT:
Melibatkan
siswa dalam
komunikasi untuk
menyelesaikan
tugas

4. Membimbing
kelompok
bekerja dan
belajar

Siswa mengirim tautan
Google Docs kepada guru
agar dapat diberi masukan dan tanggapan setelah
selesai menulis.

MALL: Memfasilitasi pemberian umpan
balik secara
cepat

Siswa
secara
menulis teks.

MALL:
Mendorong
siswa menjadi
pemelajar
mandiri.
Pemelajar
mandiri bukan
berarti tanpa
bimbingan
guru,
melainkan
guru masih
berperan
sebagai
fasilitator bagi
siswa.

Aktivitas

mandiri Kecakapan
berbahasa:
menulis

Keterangan Tambahan
Pada kegiatan ini guru memberi bantuan apabila siswa
menemui kesulitan melalui
video call atau fitur lainnya.

Guru
dapat
mengetahui
kesulitan
siswa
dengan
menanyakannya via grup
WA dan meminta mereka
memberi tahu kesulitan yang
dihadapi melalui kontak WA
pribadi guru.
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MALL:
Siswa
menyusun
dan mengedit
tulisannya
dengan
menggunakan
aplikasi.
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Siswa mengirimkan hasil Kecakapan
tulisan kepada guru dan literasi digital:
rekan kelompoknya.
literasi
teknologi
Keterangan Tambahan
informasi dan
Siswa dapat mengirimkan komunikasi
hasil tulisan melalui pos-el.
(TIK)
Siswa memberikan tang- 1. Kecakapan
gapan, penilaian, dan maberbahasa:
sukan terhadap hasil tumenulis
lisan rekan mereka.
2. Kecakapan
belajar dan
Keterangan Tambahan
berinovasi:
Kegiatan
ini
mengarahberpikir
kan siswa untuk mampu
kritis

MALL: Memfasilitasi pemberian umpan
balik secara
cepat

5. Evaluasi

memberikan tanggapan, penilaian, dan masukan terhadap hasil tulisan rekan
mereka. Harus ditekankan
kepada siswa bahwa penilaian dan masukan yang
diberikan
harus
bersifat
membangun, dalam artian
membantu rekan mereka
agar dapat menulis lebih
baik.
Penilaian dan masukan yang
diberikan harus berdasarkan
ketentuan mengenai teks
factual recount yang telah
dipelajari. Rubrik penilaian
terdapat pada subbab 3.7
Penilaian.
Siswa dapat memberikan
masukan dengan menggunakan fitur Comment pada
Microsoft Word.
Selain fitur tersebut, siswa
dapat diarahkan untuk menggunakan aplikasi lain, seperti
Microsoft Teams atau Zoho
WorkDrive.
Siswa
dapat
menggunakan salah satu dari
kedua aplikasi tersebut untuk
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mengirim hasil tulisan dan
memberi masukan terhadap
tulisan rekan mereka.

Siswa mengirim hasil penilaian kepada guru dan
masukan kepada penulis
teks.
Keterangan Tambahan:
Kegiatan ini juga dapat
dilakukan dengan menggunakan kedua aplikasi di atas.

Siswa merevisi tulisan atas 1. Kecakapan
masukan yang diberikan
berbahasa:
oleh rekan mereka.
menulis
2. Kecakapan
belajar dan
berinovasi:
berpikir
kritis dan
berkreasi

MALL:
Mendorong
siswa menjadi
pemelajar
mandiri

Siswa mengirim hasil revi- 1. Kecakapan
berbahasa:
si tulisan mereka kepada
menulis
guru.
2. Kecakapan
Keterangan Tambahan:
belajar dan
Siswa
dapat
bertanya
berinovasi:
kepada guru atau rekan
berpikir
mereka terkait masukan
kritis dan
yang diberikan.
berkreasi
Siswa dapat menggunakan
video call. Siswa juga dapat
menggunakan Google Meet
atau Zoom ketika mereka
harus menampilkan tulisan
atau masukan rekan mereka.

1. Siswa memperoleh skor
dari guru.
2. Siswa mendapatkan
penghargaan dari guru.
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6. Memberi
penghargaan
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Kegiatan Penutup (10 Menit)
Kecakapan
yang Dilatih

Aktivitas
Siswa mengunduh pertanyaan refleksi dan contoh sketsa yang dikirim
melalui grup WA.
Keterangan Tambahan
Pertanyaan-pertanyaan yang
diberikan bertujuan untuk
melihat gambaran pengalaman belajar siswa. Jawaban
siswa menjadi bahan refleksi
atas pembelajaran.

Karakteristik
Pendekatan

Langkah
Pembelajaran

Kecakapan
literasi digital:
literasi
teknologi
informasi dan
komunikasi
(TIK)

Daftar pertanyaan dapat dilihat pada Lampiran 5. Contoh sketsa dapat dilihat pada
Lampiran 6.

Siswa
membaca
tanyaan-pertanyaan
diberikan.

per- Kecakapan
yang berbahasa:
membaca

Siswa
memperhatikan Kecakapan
contoh sketsa yang di- berbahasa:
membaca
tayangkan.
Siswa
membuat
sket- 1. Kecakapan
berbahasa:
sa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
menulis
diberikan oleh guru.
2. Kecakapan
belajar dan
Keterangan Tambahan:
berinovasi:
Kegiatan ini meningkatkan
berkreasi

MALL: Mendorong produktivitas dan
kreativitas
siswa

literasi media siswa.

Setiap siswa memberikan
tanggapan pada sketsa lima
rekan mereka.
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Siswa mengunggah sket- Kecakapan
sa yang telah dibuat pada literasi digital:
media sosial mereka.
literasi media

MALL:
Siswa memberikan umpan
balik terhadap
produksi bahasa rekan
mereka.

Keterangan:
Pengumpulan tugas sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh
siswa dan guru.

3..9 Penilaian (Assessment)
Alternatif teknik penilaian yang dapat dilakukan untuk mengukur
keterampilan belajar dan berinovasi (4Cs) siswa adalah sebagai berikut.
a. Penilaian Antarteman
Penilaian antarteman dilaksanakan dengan tujuan siswa dapat
menilai kemampuan atau keterampilan yang dikuasai oleh teman
sekelompoknya, khususnya pada ranah keterampilan sikap sosial
(sikap peduli). Penilaian antarteman bagi pembelajaran ini difokuskan
pada salah satu kecakapan belajar dan berinovasi, yaitu berkolaborasi.
Berikut adalah lembar penilaian antarteman yang dapat digunakan oleh
siswa.
LEMBAR PENILAIAN ANTARTEMAN
Nama teman yang dinilai
Nama penilai		
Kelompok		
Materi/kegiatan belajar

:
:
:
: Factual Recount Text/Melengkapi tabel
dengan menentukan fungsi sosial, struktur,
dan unsur kebahasaan teks

Beri tanda (Ѵ) pada kolom yang sesuai.
No.
1.
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Perilaku

Ya

Tidak

Teman saya memahami dan mampu
mendeskripsikan tujuan kelompok.
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Teman saya memahami peran setiap
anggota kelompok.

3.

Teman saya mampu menjalankan tugas dan
peran yang telah diberikan.

4.

Teman saya menyadari dan menerima
keragaman ide dan pendapat.

5.

Teman saya mampu memberikan ide atau
gagasan untuk mencapai tujuan kelompok.

6.

Teman saya mampu berdiskusi untuk
mencari solusi atas permasalahan atau
konflik yang dihadapi oleh kelompok.

7.

Teman saya mampu memberi umpan balik
atau masukan kepada anggota kelompok
lainnya.

8.

Teman saya mampu menerima umpan
balik atau masukan dari anggota kelompok
lainnya.

9.

Teman saya mampu memotivasi dan
mendukung anggota kelompok lainnya agar
produktivitas kelompok meningkat.

10.

Teman saya mampu membantu anggota
kelompok lain yang mengalami kesulitan.

Indikator pada lembar penilaian tersebut diadopsi dari Ephrata Area
School District (tanpa tahun). Guru dapat memodifikasi lembar penilaian
tersebut sesuai dengan kecakapan yang akan dinilai.
Hasil dari penilaian ini dapat digunakan oleh guru untuk mendukung
hasil pengamatan terhadap siswa selama pembelajaran. Berikut
merupakan jurnal yang dapat digunakan oleh guru.
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JURNAL
Kelas			:
Mata pelajaran		
:
Materi/kegiatan belajar
: Factual Recount Text/Melengkapi tabel
dengan menentukan fungsi sosial, struktur,
dan unsur kebahasaan teks
Tahun Ajaran		
:
No.

Nama

Kejadian/
Perilaku

Butir
Sikap

Positif/
Negatif

Tindak Lanjut

1.
2.
3.

b. Penilaian Berbasis Performa
Penilaian berbasis performa dalam pembelajaran ini dilakukan untuk
menilai dua aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Penilaian
pengetahuan dilakukan dengan memberikan lembar kerja kepada
siswa. Pada lembar kerja, siswa menuliskan fungsi sosial, struktur
organisasi, dan unsur kebahasaan sebuah teks factual recount
(lihat Lampiran 2: Teks). Siswa juga mencantumkan contoh unsur
kebahasaan yang ditemukan dalam teks. Lembar kerja yang digunakan
pada pembelajaran ini terlampir (lihat Lampiran 3: Lembar Kerja Siswa).
Saat mengerjakan lembar kerja, siswa mengembangkan kecakapan
membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Selain itu, kegiatan ini
meningkatkan kecakapan siswa dalam berpikir kritis, berkomunikasi,
dan berkolaborasi. Berikut adalah rubrik penilaian untuk lembar kerja.
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Tabel 3.1 Rubrik Penilaian untuk Lembar Kerja

Skor 3

Structure
of the text

Language
features

Sample of
language
features
from the
text

Jika
menuliskan
ketiga
struktur
teks, yaitu
orientation,
events,
dan reorientation
dengan
tepat serta
memberikan
contoh
paragrafnya

Skor 2
Jika
menuliskan
ketiga
struktur teks
dengan tepat,
tetapi hanya
memberikan
contoh
paragraf
untuk dua
struktur

Skor 1

Jika menuliskan ketiga struktur
teks dengan tepat, tetapi hanya
memberikan contoh paragraf
untuk satu struktur

Skor 3

Skor 2

Skor 1

Jika
menuliskan
tiga unsur
kebahasaan
(past tense,
conjunction,
dan action
verbs)
dengan tepat

Jika
menuliskan
dua unsur
kebahasaan
dengan tepat

Jika menuliskan satu unsur
kebahasaan dengan tepat

Skor 4

Skor 3

Skor 2

Skor 1

Jika dapat
menunjukkan
empat
contoh unsur
kebahasaan
yang
ditemukan
dalam teks

Jika dapat
menunjukkan
tiga contoh
unsur
kebahasaan
yang
ditemukan
dalam teks

Jika dapat
menunjukkan dua
contoh unsur
kebahasaan
yang
ditemukan
dalam teks

Jika dapat
menunjukkan
satu contoh
unsur
kebahasaan
yang ditemukan
dalam teks

Nilai akhir yang diperoleh siswa setelah mengerjakan lembar kerja
dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut.
Nilai akhir=

Skor yang diperoleh
x 10
Skor maksimal
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Penilaian kedua dilakukan untuk menilai aspek keterampilan. Penilaian
ini menekankan produk yang dihasilkan siswa. Siswa melaporkan
kembali berita yang didapatkannya dalam bentuk teks factual recount.
Dalam pengerjaan tugas ini, siswa mengembangkan kecakapan
menulis. Melalui tugas ini, mereka juga meningkatkan kecakapan
berpikir kritis dan berkreasi, terutama pada saat menyusun sebuah
teks. Berikut adalah rubrik yang digunakan untuk menilai teks yang
ditulis siswa.
Tabel 3.2 Rubrik Penilaian bagi Teks yang Ditulis Siswa

No.
1.

Aspek

Bobot

Isi teks/
fungsi sosial

3

2.

Struktur
organisasi

4
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Skor

Kriteria Penilaian

3

Isi
teks
sesuai
dengan
tema
pembelajaran
serta
menceritakan
dengan tepat dan jelas isi berita.

2

Isi teks tidak sesuai dengan tema
pembelajaran, tetapi menceritakan
dengan tepat dan jelas isi berita.

1

Isi teks tidak sesuai dengan tema
pembelajaran serta tidak menceritakan
dengan tepat dan jelas isi berita.

3

Mencantumkan
latar
peristiwa,
melaporkan kejadian secara berurutan,
dan memberikan kesimpulan di bagian
akhir teks.

2

Mencantumkan
latar
peristiwa,
melaporkan kejadian secara berurutan,
tetapi tidak memberikan kesimpulan di
bagian akhir teks.

1

Mencantumkan latar peristiwa, tetapi
tidak melaporkan kejadian secara
berurutan dan tidak memberikan
kesimpulan di bagian akhir teks.

Modul Kecakapan Abad Ke-21 untuk Guru Bahasa
BAB 3

3.

Unsur
kebahasaan

4

Tidak
terdapat
kesalahan
pada
penggunaan kata kerja, konjungsi, dan
bentuk kalimat dalam teks.

3

Terdapat sedikit kesalahan pada
penggunaan kata kerja, konjungsi, dan
bentuk kalimat dalam teks.

2

Terdapat beberapa kesalahan pada
penggunaan kata kerja, konjungsi, dan
bentuk kalimat dalam teks.

1

Semua kata kerja, konjungsi, dan
bentuk kalimat yang digunakan dalam
teks tidak tepat.

3

Nilai akhir=

∑ (Skor yang diperoleh pada setiap aspek × Bobot)
x 100
Skor maksimal(33)

3.1.10 Lampiran
Lampiran 1: Daftar Pertanyaan
Daftar Pertanyaan
1) What was the video about?
2) Who were the subject talked about in the video?
3) What happened to them?
4) Why did it happen to them?
5) What conclusion can you make from the video?
6) How did you feel when you watched the video?
Lampiran 2: Teks
Baba ka dhaba: Teary video brings Delhi crowds to struggling food stall
A viral tweet has changed the fortunes of a struggling food stall in India’s
capital Delhi, even earning it a spot on the food delivery app, Zomato.
Customers have been flocking to the spot, touched by a video of the stall’s
80-year-old owner crying over the lack of business during the pandemic.
And owners Kanta Prasad and his wife, Badami Devi, are now local celebrities.
Street food is hugely popular in India, but the pandemic has hit vendors hard,
forcing many to shut shop.
The couple have been running their shop, Baba ka dhaba, since 1990 in south
Delhi’s Malviya Nagar. They serve fresh, home-cooked meals - the menu
typically includes parathas, a round, buttered bread popular northern India, a
gravy of some kind, rice and dal, a thick soup of lentils. A meal sells for less
than 50 rupees (about $0.70; £0.50).
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They managed to make ends meet all these years, but the pandemic was
devastating, Mr Prasad told a food blogger in a recent interview.
He is seen crying in the video as he talks about his struggles. Mr Prasad
shows the dishes they have prepared for the day. When he is asked how much
he has earned so far, he shows a few 10-rupee notes and breaks down.
The blogger, Gaurav Wasan, shared the clip on Instagram on Wednesday.
It travelled quickly, soon making its way on to Twitter. A woman shared it
saying it “completely broke her heart” and urged people in Delhi to visit Baba
ka dhaba and help Mr Prasad and his wife.
It was just a matter of time before the tweet was noticed by celebrities - from
Bollywood stars to cricketers - and ordinary people alike. The video has been
watched over four million times.
By the end of Thursday, Zomato had tweeted saying Baba ka dhaba was now
listed on their app - the service even urged people to let them know of any
other struggling food stalls so they could help.
In the video, Mr Prasad says he and his wife start preparing the menu at
6.30am every morning and finish by 9.30am.
The first lot of customers are usually informal workers or office-goers looking
for a hearty breakfast. But the pandemic, which cost people their jobs or
forced them to stay at home, has shrunk business.
Mrs Prasad says that at times they take the unsold food back home, and on
some days, they don’t have money to cook a meal for themselves.
But ever since the video went viral, the stall has seen a steady flow of
customers, some of whom are eager to squeeze in a selfie with the nowfamous spot.
TV crews have been showing up as the stall and its owners continue to grab
headlines. Bollywood actress Sonam Kapoor and cricketer R Ashwin are
among those who have offered to help.
Mr Wasan told ANI that he had come across Baba ka dhaba by chance. “They
told me that were making losses every day. So I made a video at the spot and
shared it with my followers.”
He adds that he has collected around $2,700 in donations to repair the stall
and the couple’s house.
The Prasads are both touched and elated.
“It is all because of Gaurav that the customers have lined up today,” Mr Prasad
told ANI news agency. “Yesterday there was almost no sales. Today I feel that
the whole country is with us.”
Source: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-54473976
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Lampiran 3: Lembar Kerja Siswa
Student Worksheet
Subject

:

English

Teaching Material

:

Factual Recount

Level

:

Upper Secondary

Class/Semester

:

Time Allocation

:

Name of Group

:

Group Members

:

30 minutes
1.
2.
3.
4.

A. Based on the text given, complete the following table.
Kind of text			
: Factual Recount
Social function of the text

Structure
of the Text
...

Paragraph
Showing
the Text
Structure
…

: _______________________________________

Language
Features
…

Sample of
Language
Features found in
the text
…

…

…

…

…

…

…

…

…

Note: Write down the sentences/paragraph where you found the language features
(coloumn 3), then, highlight the words.
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Lampiran 4: Daftar Pertanyaan Refleksi Pertemuan Pertama

Lampiran 5: Daftar Pertanyaan Refleksi Pertemuan Kedua
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Lampiran 6: Contoh Sketsa

souce:https://www.teachwriting.org/612th/2017/12/28/10-unique-andcreative-reflection-techniques-lessons-for-the-secondary-student

3.2 Contoh Rencana Pembelajaran 2

3.2.1 Deskripsi
Pada pembelajaran ini siswa akan mempelajari teks transaksional
dengan tema Einkaufen auf dem Markt (berbelanja di pasar tradisional).
Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah
communicative language teaching (CLT) dan mobile asissted language
learning (MALL), sedangkan model pembelajaran yang digunakan adalah
cooperative learning.
Seiring dengan mempelajari fungsi sosial, struktur teks, dan unsur
kebahasaan teks transaksional dengan tema tersebut, siswa akan
mengaplikasikan pengetahuannya terkait teks interpersonal, seperti
menyapa dan berpamitan. Selain itu, akan dibahas tentang keadaan
pasar tradisional di Jerman, berbagai kebutuhan sehari-hari yang
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dijual, serta mata uang yang digunakan dalam transaksi. Pembahasan
berbagai hal penting tersebut bertujuan agar siswa dapat memperkaya
pengetahuannya terkait isu penting pada abad ke-21, yaitu kesadaran
global dan literasi finansial.
Pada akhir kegiatan pembelajaran diharapkan siswa secara
berkelompok mampu menyusun dan mendemonstrasikan dialog terkait
tema Einkaufen auf dem Markt.
Rencana pembelajaran ini disusun dalam dua alternatif pelaksanaan,
yaitu (1) pembelajaran luring dan (2) pembelajaran daring. Skenario dari
kedua alternatif pembelajaran tersebut menggunakan ancangan, model,
tema, jenis teks, dan materi pembelajaran yang sama. Penyusunan
kedua alternatif pembelajaran ini diharapkan dapat memperkaya ide
guru dalam mendesain rancangan pembelajaran yang sesuai pada
masa dan/atau setelah pandemi Covid-19.

3.2.2 Tujuan Pembelajaran
Saat pertemuan pertama, pada akhir pembelajaran diharapkan siswa
menguasai berbagai kemampuan berikut.
a. Menjelaskan fungsi sosial dan unsur kebahasaan teks transaksional
dengan tema Einkaufen auf dem Markt
b. Membandingan suasana pasar tradisional yang ada di Jerman dan di
Indonesia (kesadaran global)
c. Memahami mata uang yang digunakan untuk transaksi di Jerman
dan di Indonesia (literasi finansial)
Selanjutnya, pada akhir pertemuan kedua diharapkan siswa menguasai
berbagai kemampuan berikut.
a. Menjelaskan struktur teks transaksional dengan tema Einkaufen auf
dem Markt
b. Menyusun teks transaksional dengan tema Einkaufen auf dem Markt
c. Mendemonstrasikan teks transaksional dengan tema Einkaufen auf
dem Markt

3.2.3 Uraian Materi
Materi utama yang disiapkan bagi kegiatan pembelajaran ini adalah
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dua buah teks transaksional lisan dan tulis terkait tema Einkaufen auf
dem Markt. Kedua teks tersebut berjudul (1) auf dem Markt dan (2)
Einkaufen auf dem Markt.
Teks-teks tersebut disediakan dengan harapan dapat mempermudah
siswa secara mandiri untuk menentukan fungsi sosial, struktur, dan
unsur kebahasaan dari teks transaksional. Dengan kata lain, teks
tersebut diharapkan dapat mempermudah siswa dalam memahami
berbagai informasi penting terkait situasi berbelanja di Jerman,
kosakata, dan berbagai ungkapan yang diperlukan untuk dapat berdialog
saat berbelanja di pasar tradisional Jerman.

3.2.4 Media
Berbagai media yang disiapkan bagi kelancaran pembelajaran ini
adalah sebagai berikut.
a. Kartu bergambar untuk pembagian kelompok
b. Gambar terkait suasana pasar di Jerman dan di Indonesia dalam format PPT.
c. Video dan teks terkait tema.
d. Permainan “Was haben wir zu Hause?”
e. Permainan daring (Quizizz dan learningapps.org)

3.2.5 Pendekatan/Model/Strategi/Teknik
Rencana Pembelajaran 1
Pendekatan

:

Comunicative Language Teaching (CLT)

Model

:

Cooperative Learning

Strategi

:

Jigsaw

Teknik
: Luring
Rencana Pembelajaran 2
Pendekatan

:

Comunicative Language Teaching (CLT) dan
Mobile-Assisted Language Learning (MALL)

Model

:

Cooperative Learning

Strategi

:

Kerja Kelompok

Teknik

:

Daring

Modul Kecakapan Abad Ke-21 untuk Guru Bahasa
BAB 3

123

3.2.6 Persiapan
Berbagai persiapan yang harus dilakukan oleh guru sebelum mengajar
menggunakan rencana pembelajaran ini adalah sebagai berikut.
a. Persiapan bagi pembelajaran secara luring
1) Guru menggandakan seluruh materi yang dibutuhkan sesuai
dengan jumlah siswa.
2) Guru menyediakan kartu pembagian kelompok sesuai dengan
jumlah siswa.
3) Guru mempersiapkan video serta serbagai materi pendukung
dalam Quizizz dan learningapps.org.
b. Persiapan bagi pembelajaran secara daring
1) Guru memastikan semua materi yang dibutuhkan telah tersedia
dalam PC/laptop.
2) Guru memastikan QR-Code dan tautan bagi seluruh teks, video,
serta materi tambahan dalam Quizizz, learningapps.org, dan
AhaSlides telah tersedia dan mudah diakses oleh siswa.
3) Guru menyusun pembagian kelompok sesuai dengan jumlah siswa.
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3.2.7 Rencana Pembelajaran 1
a. Pertemuan Pertama
Kegiatan Awal (15 Menit)
Aktivitas

Kecakapan
yang Dilatih

Karakteristik
Pendekatan

Langkah
Pembelajaran

Siswa memberi salam kepada guru.
Siswa dan guru berdoa
sebelum memulai pembelajaran.
Guru menyapa, menanyakan kabar, dan memeriksa
kehadiran siswa.
1. Menyampaikan
tujuan pembelajaran
dan memotivasi siswa

Siswa
memperhatikan
gambar suasana pasar di
Jerman dan di Indonesia
(Lampiran 1) yang disajikan oleh guru.
Keterangan Tambahan:
Kegiatan merupakan rangkaian awal dari kegiatan
apersepsi untuk membangun
pengetahuan siswa mengenai topik pembelajaran.

Siswa
mengemukakan 1. Kecakapan
persamaan dan perbedaan
berbahasa:
kedua suasana tersebut.
berbicara
2. Kecakapan
Keterangan Tambahan
belajar dan
Selain menampilkan gambar,
apersepsi dapat dilanjutkan
berinovasi:
oleh guru dengan mengajuberpikir krikan pertanyaan bergradasi
tis dan memulai dari pertanyaan yang
mecahkan
melatih lower order thinking
masalah

CLT:
Berbagi
pendapat dan
keterlibatan
siswa dalam
menggunakan
bahasa sasaran

skills (LOTS) hingga higher
order thinking skills (HOTS).
Contoh pertanyaannya adalah sebagai berikut.
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Pertanyaan LOTS
1. Was habt ihr gesehen? [Apa
yang kalian lihat dalam
gambar?]
2. Wie heiβt “Apfel” auf Indonesisch? [Apa padanan
kata Apfel dalam bahasa
Indonesia?]
Pertanyaan HOTS
1. Ihr habt zwei Situationen
gesehen. Wie findet ihr
darüber? [Kalian telah melihat dua situasi pasar.
Bagaimana menurut kalian tentang kedua situasi
tersebut?]
2. Welche Situationen gefällt
ihr
besser?
Warum?
[Situasi pasar yang mana
yang menarik bagi kalian?
Mengapa?]

Siswa menyimpulkan tema 1. Kecakapan
yang akan dipelajari pada
berbahasa:
pertemuan ini.
berbicara
2. Kecakapan
Keterangan Tambahan
belajar dan
Guru dapat mengarahkan
berinovasi:
siswa dengan mengajukan
pertanyaan berikut.
berpikir kritis dan meSo meine Liebe Schüler
mecahkan
und Schülerinnen, worüber/
masalah
welches Thema lernen wir
heute?
[Anak-Anak,
apa
tema yang akan kita pelajari
hari ini?]

Siswa mendengarkan penjelasan guru terkait tujuan
pembelajaran terkait tema.
Keterangan Tambahan
Tujuan pembelajaran telah
diuraikan pada bagian 3.2.2
Tujuan Pembelajaran.
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Kegiatan Inti (60 Menit)
Aktivitas

Kecakapan
yang Dilatih

Karakteristik
Pendekatan

Siswa
memperhatikan
penjelasan guru terkait
langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai
tujuan
pembelajaran
secara maksimal.
Siswa duduk dalam kelompok. Setiap kelompok
terdiri atas tiga siswa.
Keterangan Tambahan
Penentuan anggota kelompok dilakukan dengan bantuan kartu bergambar sayuran
dan buah-buahan. Jumlah
kartu disesuaikan dengan
jumlah siswa yang ada di
kelas.

Secara berkelompok, sis- 1. Kecakapan
berbahasa:
wa melengkapi kalimat
mendengar
rumpang (Lampiran 2)
dan berbiberdasarkan video yang
cara
ditayangkan. Dilanjutkan
dengan membahas hasil 2. Kecakapan
belajar dan
pekerjaan.
berinovasi:
Keterangan Tambahan
berpikir
Siswa diminta melengkapi
kritis dan
kalimat dengan nama sayumemecahran, buah-buahan, dan satukan masaan dalam berbelanja sesuai
lah serta
dengan video yang ditayangkolaborasi
kan. Berikut adalah kalimat
perintah yang dapat digu- 3. Kecakapan
nakan oleh guru.
literasi
digital:
So meine Liebe, schaut
literasi indieses Video an und füllt die
formasi

Langkah
Pembelajaran
2. Menyajikan
Informasi

CLT:
Kerja berpasangan/berkelompok

3. Mengorganisasi
siswa ke
dalam
kelompok

CLT:
Kosakata dipelajari secara
terintegrasi
dan sesuai
dengan konteks yang sedang dibahas.

4. Membimbing kelompok bekerja
dan belajar

Lücke aus! [Anak-Anak, kita
akan menyaksikan sebuah
video. Selanjutnya, lengkapi
kalimat rumpang berdasarkan video yang telah kalian
saksikan!
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Siswa bersama guru mem- 1. Kecakapan
bahas fungsi sosial teks
berbahasa:
berbentuk dialog dalam
berbicara
video.
2. Kecakapan
belajar dan
Keterangan Tambahan
berinovasi:
Fungsi sosial teks terkait
berpikir
dengan keberadaan dan
manfaat teks dalam kekritis dan
hidupan sehari-hari. Altermemenatif pertanyaan yang dapat
cahkan
diajukan oleh guru adalah
masalah
sebagai berikut.
serta komunikasi

CLT:
Berbagi pendapat

Siswa bertanya terkait vi- 1. Kecakapan
berbahasa:
deo yang ditayangkan.
berbicara
Keterangan Tambahan
2. Kecakapan
Guru memberikan kesembelajar dan
patan kepada siswa untuk
berinovasi:
mengajukan pertanyaan atau
berpikir krimembagikan opini terkait
tis dan mevideo yang ditanyakan, baik
mecahkan
dari segi unsur kebahasaan
masalah
maupun kebudayaan yang
ditampilkan dalam video.
serta koKegiatan ini dapat mengasah
munikasi

CLT:
Berbagi pendapat

Siswa memperkaya kosa- 1. Kecakapan
berbahasa:
kata terkait tema dengan
membaca
mengerjakan lembar kerja
dan mepada Lampiran 3. Selain
nulis
mempelajari
kosakata,
pada lembar kerja tersebut 2. Kecakapan
belajar dan
berinovasi:

CLT:
Negosiasi
makna

Wie findet ihr den Text? Ist
der Text wichtig fϋr unseren
Alltag? Warum? [Bagaimana pendapat kalian tentang
teks? Apakah teks tersebut
penting bagi kehidupan sehari-hari? Mengapa?]

pemahaman global siswa.
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siswa
diminta
untuk
menentukan harga buahbuahan dan sayuran.
Keterangan Tambahan
Terdapat dua kegiatan penting bagi tahap pembelajaran
ini, yaitu sebagai berikut.
1. Negosiasi makna: Siswa
memanfaatkan
kemampuan berbahasanya (bahasa ibu atau bahasa asing
lainnya) untuk memprediksi padanan kata dari
kosakata yang sedang
dipelajari.
2.
Memanfaatkan
TIK:
Menggunakan
ponsel
atau media lainnya untuk
mengakses laman beberapa supermarket di Jerman (seperti Aldi atau
Kaufland).

berpikir
kritis dan
memecahkan
masalah,
kolaborasi,
serta komunikasi
3. Kecakapan
literasi
digital: literasi media
dan literasi
TIK

Siswa diberikan kesempat- 1. Kecakapan
berbahasa:
an untuk mengemukakan
berbicara
pendapatnya terkait hasil
identifikasi terhadap sayur- 2. Kecakapan
belajar dan
an dan buah-buahan yang
berinovasi:
dijual di pasar tradisional
berpikir
Jerman dan Indonesia.
kritis dan
Keterangan Tambahan
memeKegiatan ini dapat mengasah
cahkan
pemahaman global siswa.
masalah
serta komunikasi

CLT:
Berbagi pendapat

Siswa diberikan kesempat- 1. Kecakapan
berbahasa:
an untuk mengemukakan
berbicara
pendapatnya terkait mata
uang
yang
digunakan 2. Kecakapan
belajar dan
untuk transaksi di Jerman
berinovasi:
dan di Indonesia.
berpikir
kritis

CLT:
Berbagi pendapat
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5. Evaluasi/
presentasi
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Keterangan Tambahan
Kegiatan ini dilakukan untuk
mengasah kecakapan literasi finansial siswa, terutama
pada unit cent (1€ setara
dengan 100 cent).

dan memecahkan
masalah
serta komunikasi

Secara mandiri, siswa me- 1. Kecakapan
latih pemahamannya tenberbahasa:
tang kosakata terkait tema
membaca
dengan bantuan aplikasi 2. Kecakapan
Quizizz (Lampiran 4).
belajar dan
berinovasi:
berpikir
kritis dan
memecahkan masalah
3. Kecakapan
literasi
digital: literasi TIK
6. Memberikan penghargaan

Siswa mendapatkan penghargaan dari guru terkait
hasil latihan pemahaman
dan peran aktif mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Kegiatan Penutup (15 Menit)
Aktivitas

Kecakapan
yang Dilatih

Karakteristik
Pendekatan

Langkah
Pembelajaran

Siswa mengulang dan me- 1. Kecakapan
nyimpulkan hasil belajar.
berbahasa:
berbicara
Keterangan Tambahan
2. Kecakapan
Guru dapat mengajukan
belajar dan
pertanyaan: Was haben wir
berinovasi:
heute gelernt? [Apa yang
berpikir
telah kita pelajari hari ini?]
kritis dan
memecahkan
masalah
serta komunikasi
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Siswa
mengemukakan 1. Kecakapan
pendapat terkait pembelaberbahasa:
jaran (refleksi).
menulis
2. Kecakapan
Keterangan Tambahan
belajar dan
Guru dapat memanfaatberinovasi:
kan Quizizz pada Lampiran
berpikir
5 atau mengajukan perkritis dan
tanyaan:
memecahWie findet ihr unsere Lernaktivitäten heute? [Bagaimana
kan masapendapat kalian tentang aklah
tivitas pembelajaran kita?]
3. Kecakapan
hidup dan
berkarier:
inisiatif
dan kemauan diri
4. Kecakapan
literasi
digital: literasi TIK

b. Pertemuan Kedua
Kegiatan Awal (15 Menit)
Aktivitas

Kecakapan
yang Dilatih

Karakteristik
Pendekatan

Langkah
Pembelajaran

Siswa memberi salam kepada guru.
Siswa dan guru berdoa
sebelum memulai pembelajaran.
Guru menyapa, menanyakan kabar, dan memeriksa
kehadiran siswa.
Siswa mengulang pema- 1. Kecakapan
berbahasa:
haman mereka terkait
membaca
materi pada pertemuan sebelumnya dengan
mengerjakan latihan melalui
learningapps.org
(Lampiran 6).
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1. Menyampaikan
tujuan
pembelajaran dan
memotivasi siswa
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Keterangan Tambahan
Dengan mengerjakan latihan
tersebut diharapkan siswa
mengingat kembali materi
yang telah dipelajari sebelumnya
dan
termotivasi
untuk mempelajari materi
selanjutnya.

2. Kecakapan
belajar dan
berinovasi:
berpikir
kritis dan
memecahkan masalah
3. Kecakapan
literasi
digital: literasi TIK

Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran terkait
tema.
Keterangan Tambahan
Tujuan pembelajaran telah
diuraikan pada bagian 3.2.2
Tujuan Pembelajaran.

Kegiatan Inti (60 Menit)
Aktivitas

Kecakapan
yang Dilatih

Karakteristik
Pendekatan

Siswa
memperhatikan
penjelasan guru terkait
langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai
tujuan
pembelajaran
secara maksimal.
Siswa duduk dalam kelompok yang telah dibentuk
pada pertemuan sebelumnya.
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Langkah
Pembelajaran
2. Menyajikan
informasi

CLT:
Kerja berpasangan/berkelompok

3. Mengorganisasi
siswa ke
dalam
kelompok
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Siswa menentukan ungkap- 1. Kecakapan
an (Redemittel) yang diguberbahasa:
nakan saat berbelanja di
membaca,
pasar (Lampiran 7) dengan
mendengar,
menggunakan model pemberbicara,
belajaran jigsaw.
dan menulis
Keterangan Tambahan
2. Kecakapan
Pada kegiatan ini siswa akan
belajar dan
mempelajari struktur dan
berinovasi:
fungsi kebahasaan teks yang
berpikir krisedang dipelajari.
tis dan memecahkan
Pembelajaran dengan teknik
masalah,
Jigsaw dilakukan dengan
langkah sebagai berikut.
kolaborasi,
1. Setiap anggota (anggota
serta koahli) kelompok bertangmunikasi
gung jawab atas ungkapan 3. Kecakapan
(a) menanyakan kebutuhidup dan
han seseorang (fragen,
berkarier:
was jemand möchte), (b)
inisiatif dan
mengutarakan
barang
kemauan
yang diinginkan (sagen,
diri serta
was
jemand
möchte),
kepemimatau (c) menanyakan dan
pinan dan
menyebutkan harga (nach
tanggung
dem Preis fragen und
jawab
Preise nennen).

CLT:
Jigsaw, siswa
berperan aktif
dalam proses
konstruksi
pengetahuan,
struktur, dan
fungsi kebahasaan yang
disimpulkan
secara mandiri oleh siswa.

4. Membimbing kelompok bekerja
dan belajar

2. Seluruh siswa melengkapi
kalimat rumpang sesuai
dengan
video
yang
ditayangkan (Lampiran 8).
3. Para anggota ahli, yang
memiliki tanggung jawab
yang sama, berkumpul
untuk
mendiskusikan
bagian mereka (kelompok
ahli).
Guru
dapat
memberikan umpan balik
terkait materi apabila
diperlukan.
4. Setiap anggota kelompok kembali ke kelompok
asal untuk membagikan
informasi yang telah didiskusikan.
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Dalam kelompok asal, sis- 1. Kecakapan
wa menyusun dialog im
berbahasa:
Markt.
menulis
2. Kecakapan
Keterangan Tambahan
belajar dan
Keterampilan menulis dapat
berinovasi:
dinilai dari teks dialog yang
komunikadisusun.
si, kolaborasi, serta
kreativitas
dan inovasi
Menentukan sayuran dan 1. Kecakapan
buah-buahan yang akan
berbahasa:
dibeli dilakukan dengan
berbicara,
permainan “Was haben wir
mendengar,
zu Hause?” (Lampiran 9).
dan menulis
Keterangan Tambahan
Siswa melakukan wawan- 2. Kecakapan
belajar dan
cara dalam kelompok untuk
berinovasi:
menentukan sayuran dan
komunikasi
buah-buahan yang harus
dan koladibeli. Berdasarkan hasil
wawancara tersebut, siswa
borasi
menyusun dialog im Markt.

Secara berkelompok, sis- 1. Kecakapan
wa memeragakan dialog
berbahasa:
yang telah disusunnya.
berbicara
2. Kecakapan
Keterangan Tambahan
belajar dan
Pemeragaan dialog dapat
berinovasi:
dibuat
dalam
bentuk
berpikir krivideo yang disusun di
tis dan meluar jam pelajaran. Pada
mecahkan
pemeragaan dialog ini, guru
masalah,
dapat melakukan penilaian
komunikaketerampilan berbicara.
si, kolaborasi, serta
kreativitas
dan inovasi
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5. Evaluasi/
presentasi
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Siswa mendapatkan penghargaan dari guru terkait
hasil akhir tugas yang disusun dan peran aktif mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran.

6. Memberikan penghargaan

Kegiatan Penutup (15 Menit)
Aktivitas

Kecakapan
yang Dilatih

Karakteristik
Pendekatan

Langkah
Pembelajaran

Siswa mengulang dan me- 1. Kecakapan
nyimpulkan hasil belajar.
berbahasa:
berbicara
Keterangan Tambahan
2. Kecakapan
Guru dapat mengajukan
belajar dan
pertanyaan: Was haben wir
heute gelernt? [Apa yang
berinovasi:
telah kita pelajari hari ini?]
berpikir kritis dan memecahkan
masalah
serta komunikasi
Siswa
mengemukakan 1. Kecakapan
berbahasa:
pendapat terkait pembelajaran (refleksi).
menulis
2. Kecakapan
Keterangan Tambahan:
belajar dan
Guru dapat mengajukan
berinovasi:
pertanyaan: Wie findet ihr
berpikir kriunsere
Lernaktivitäten
tis dan meheute? [Bagaimana pendapat
kalian
tentang
aktivitas
mecahkan
pembelajaran kita?]
masalah
3. Kecakapan
hidup dan
berkarier:
inisiatif dan
kemauan
diri
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3.2.8 Rencana Pembelajaran 2
a. Pertemuan Pertama (dilakukan secara sinkronis)
Kegiatan Awal (15 Menit)
Aktivitas

Kecakapan
yang Dilatih

Karakteristik
Pendekatan

Langkah
Pembelajaran

Guru dan siswa bergabung Kecakapan
pada ruang pembelajaran literasi digital:
daring.
literasi TIK
Siswa dan guru berdoa
sebelum memulai pembelajaran.
Guru menyapa, menanyakan kabar, dan memeriksa
kehadiran siswa.
Keterangan Tambahan
Secara cepat, kehadiran
siswa
dapat
dipantau
melalui jumlah peserta yang
bergabung dalam aplikasi
yang
digunakan
untuk
pembelajaran daring.

Siswa
memperhatikan
gambar suasana pasar di
Jerman dan di Indonesia
(Lampiran 1) yang disajikan oleh guru.
Keterangan Tambahan:
Guru menampilkan gambar
melalui pilihan share screen.
Kegiatan
ini
merupakan
rangkaian awal dari kegiatan
apersepsi untuk membangun
pengetahuan siswa mengenai topik pembelajaran.
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1. Menyampaikan
tujuan
pembelajaran dan
memotivasi
siswa
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Setiap siswa menuliskan 1. Kecakapan
dua kata yang mewakili
berbahasa:
1. keseluruhan gambar
menulis
dalam salindia,
2. Kecakapan
2. suasana pasar di
belajar dan
Jerman, dan
berinovasi:
3. suasana pasar di
berpikir kriIndonesia.
tis dan memecahkan
Keterangan Tambahan
masalah
Guru meminta siswa untuk
3. Kecakapan
menuliskan dua kata yang
literasi
terkait dengan gambar. Kedigital: litegiatan ini dilakukan dengan
bantuan aplikasi, seperti
rasi TIK

MALL:
Berkomunikasi secara
tertulis

Siswa mengemukakan per- 1. Kecakapan
berbahasa:
samaan dan perbedaan keberbicara
dua suasana tersebut.
2. Kecakapan
Keterangan Tambahan
belajar dan
Selain menampilkan gambar,
berinovasi:
apersepsi dapat dilanjutkan
berpikir krioleh guru dengan mengajutis dan mekan pertanyaan bergradasi
mecahkan
mulai dari pertanyaan yang
masalah
melatih LOTS hingga HOTS.

CLT:
Berbagi pendapat dan
keterlibatan
siswa menggunakan bahasa sasaran

Padlet dan Mentimeter, serta
melalui laman ahaslides.com
dengan kode akses 6C5BB
(tampilan dapat dilihat pada
Lampiran 10).

Contoh pertanyaannya adalah sebagai berikut.
Pertanyaan LOTS
1. Was habt ihr gesehen?
[Apa yang kalian lihat
dalam gambar?]
2. Wie heiβt “Apfel” auf
Indonesisch? [Apa
padanan kata Apfel dalam
bahasa Indonesia?]
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Pertanyaan HOTS
1. Ihr habt zwei Situationen
gesehen. Wie findet ihr
darüber? [Kalian telah
melihat dua situasi pasar.
Bagaimana menurut
kalian tentang kedua
situasi tersebut?]
2. Welche Situationen gefällt
ihr besser? Warum?
[Situasi pasar yang
mana yang menarik bagi
kalian?]

Siswa menyimpulkan tema 1. Kecakapan
yang akan dipelajari pada
berbahasa:
pertemuan ini.
berbicara
2.
Kecakapan
Keterangan Tambahan
belajar dan
Guru dapat mengarahkan
berinovasi:
siswa dengan mengajukan
berpikir kripertanyaan berikut.
tis dan meSo meine Liebe Schüler
mecahkan
und Schülerinnen, worüber/
masalah
welches Thema lernen wir
heute?
[Anak-Anak, apa tema yang
akan kita pelajari hari ini?]

Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran terkait
tema.
Keterangan Tambahan
Tujuan pembelajaran telah
diuraikan pada bagian 3.2.2
Tujuan Pembelajaran.
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Kegiatan Inti (60 Menit)
Aktivitas

Kecakapan
yang Dilatih

Karakteristik
Pendekatan

Siswa memperhatikan penjelasan guru terkait langkah-langkah pembelajaran
untuk mencapai tujuan
pembelajaran secara maksimal.
Siswa dibentuk kelompok
sesuai dengan otoritas
guru.
Keterangan Tambahan
Daftar
anggota
kelompok disusun guru sebelum
pembelajaran dimulai. Hal
ini memudahkan guru dalam membagi siswa dalam
kelompok dan mempersiapkan materi yang dibutuhkan.

Secara berkelompok, siswa 1. Kecakapan
berbahasa:
melengkapi kalimat rummendengar
pang (Lampiran 11) berdasarkan video (Lampiran 2)
dan berbicara
yang ditayangkan. Dilanjutkan dengan membahas 2. Kecakapan
belajar dan
hasil pekerjaan.
berinovasi:
Keterangan Tambahan
berpikir kriSiswa diminta melengkapi
tis dan meteks dengan nama sayuran,
mecahkan
buah-buahan, dan satuan
masalah
dalam berbelanja sesuai
serta koladengan video yang ditayangborasi
kan. Kalimat perintah yang
dapat digunakan oleh guru
3. Kecakapan
adalah
literasi
digital: literasi informasi
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Langkah
Pembelajaran
2. Menyajikan
informasi

CLT:
Kerja
berpasangan/
berkelompok

3. Mengorganisasi
siswa ke
dalam
kelompok
belajar

CLT:
Kosakata dipelajari secara terintegrasi
dan sesuai
dengan konteks yang sedang dibahas

4. Membimbing kelompok bekerja
dan belajar

MALL:
Berkomunikasi secara
tertulis dan
memberikan
umpan balik
korektif
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So meine Liebe, schaut
dieses Video an und füllt die
Lücke aus! [Anak-Anak, kita
akan menyaksikan sebuah
video. Selanjutnya, lengkapi
kalimat rumpang berdasarkan video yang telah kalian
saksikan!]
Secara
teknis,
kegiatan
tersebut adalah sebagai
berikut.
1. Guru menyiapkan fail (file)
dan tautan bagi siswa
(Lampiran 11) sesuai
dengan jumlah kelompok
(satu
kelompok
satu
tautan).
2. Guru membagikan tautan
Google
Docs
setiap
kelompok pada ketua
kelompoknya
3. Secara berkelompok, siswa melengkapi kalimat
rumpang.

Siswa bersama guru mem- 1. Kecakapan
bahas fungsi sosial teks
berbahasa:
berbentuk dialog dalam viberbicara
deo.
2. Kecakapan
belajar dan
Keterangan Tambahan
berinovasi:
Fungsi sosial teks terkait
berpikir kridengan keberadaan dan
tis dan memanfaat teks dalam kemecahkan
hidupan sehari-hari. Altermasalah
natif pertanyaan yang dapat
diajukan oleh guru adalah
serta komunikasi

CLT:
Berbagi pendapat

Wie findet ihr den Text? Ist
der Text wichtig fϋr unseren
Alltag? Warum? [Bagaimana pendapat kalian tentang
teks? Apakah teks tersebut
penting bagi kehidupan sehari-hari? Mengapa?]
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Siswa bertanya terkait vi- 1. Kecakapan
deo yang ditayangkan.
berbahasa:
berbicara
Keterangan Tambahan
2. Kecakapan
Guru memberikan kesembelajar dan
patan kepada siswa untuk
berinovasi:
mengajukan pertanyaan atau
berpikir
membagikan opini terkait
kritis dan
video yang ditayangkan, baik
memedari segi kebahasaan maucahkan
pun unsur kebudayaan yang
ditampilkan dalam video.
masalah
Kegiatan ini dapat mengasah
serta kopemahaman global siswa.
munikasi

CLT:
Berbagi pendapat

Secara
mandiri,
siswa 1. Kecakapan
berbahasa:
memperkaya kosakata termembaca
kait tema dengan mengerdan mejakan lembar kerja pada
nulis
Lampiran 3. Selain mempelajari kosakata, pada 2. Kecakapan
belajar dan
lembar kerja tersebut siswa
berinovasi:
diminta untuk menentukan
berpikir kriharga buah-buahan dan
tis dan mesayuran.
mecahkan
Keterangan Tambahan
masalah,
Terdapat dua kegiatan penkolaborasi,
ting bagi tahap pembelajaran
serta koini, yaitu sebagai berikut.
munikasi
1. Negosiasi makna: Siswa
3. Kecakapan
memanfaatkan
kemampuan berbahasanya (bahaliterasi
sa ibu atau bahasa asing
digital: litelainnya) untuk mempredikrasi media
si padanan kata kosakata
dan literasi
yang sedang dipelajari.
TIK

CLT:
Negosiasi
makna

2.

Memanfaatkan
TIK:
Menggunakan
ponsel
atau media lainnya untuk mengakses laman
beberapa supermarket di
Jerman (seperti Aldi atau
Kaufland).
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Siswa diberikan kesempat- 1. Kecakapan
an untuk mengemukakan
berbahasa:
pendapatnya terkait hasil
berbicara
identifikasi terhadap sayur- 2. Kecakapan
an dan buah-buahan yang
belajar dan
dijual di pasar tradisional
berinovasi:
Jerman dan Indonesia.
berpikir kritis dan meKeterangan Tambahan
mecahkan
Kegiatan ini dapat mengasah
masalah
pemahaman global siswa.
serta komunikasi

CLT:
Berbagi pendapat

Siswa diberi kesempat- 1. Kecakapan
an untuk mengemukakan
berbahasa:
berbicara
pendapatnya terkait mata
uang yang digunakan untuk 2. Kecakapan
transaksi di Jerman dan di
belajar dan
berinovasi:
Indonesia.
berpikir kriKeterangan Tambahan
tis dan meKegiatan ini dilakukan untuk
mecahkan
mengasah kecakapan literamasalah
si finansial siswa, terutama
serta kopada unit cent (1€ setara
dengan 100 cent).
munikasi

CLT:
Berbagi pendapat

5. Evaluasi/
presentasi

Secara mandiri, siswa me- 1. Kecakapan
latih pemahamannya tenberbahasa:
membaca
tang kosakata terkait tema
dengan Quizizz (Lampiran 2. Kecakapan
belajar dan
4).
berinovasi:
berpikir kritis dan memecahkan
masalah
3. Kecakapan
literasi
digital: literasi TIK
Siswa mendapatkan penghargaan dari guru terkait
hasil latihan pemahaman
dan peran aktif mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran.
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6. Memberikan penghargaan
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Kegiatan Penutup (15 Menit)
Kecakapan
yang Dilatih

Aktivitas

Karakteristik
Pendekatan

Langkah
Pembelajaran

Siswa mengulang dan me- 1. Kecakapan
nyimpulkan hasil belajar.
berbahasa:
berbicara
Keterangan Tambahan
2. Kecakapan
Guru dapat mengajukan
belajar dan
pertanyaan: Was haben wir
berinovasi:
heute gelernt? [Apa yang
berpikir kritelah kita pelajari hari ini?]
tis dan memecahkan
masalah
serta komunikasi
Siswa
mengemukakan 1. Kecakapan
berbahasa:
pendapat terkait pembelajaran (refleksi).
menulis
2. Kecakapan
Keterangan Tambahan
belajar dan
Guru dapat mengajukan
berinovasi:
pertanyaan: Wie findet ihr
berpikir kriunsere Lernaktivitäten heute?
tis dan me[Bagaimana pendapat kalian
mecahkan
tentang aktivitas pembelmasalah
ajaran kita?]
3. Kecakapan
hidup dan
berkarier:
inisiatif dan
kemauan
diri

b. Pertemuan Kedua (dilakukan secara sinkronis dan asinkronis)
Kegiatan Awal (15 Menit)
Aktivitas

Kecakapan
yang Dilatih

Karakteristik
Pendekatan

Langkah
Pembelajaran

Guru dan siswa bergabung Kecakapan
pada ruang pembelajaran literasi digital:
daring.
literasi TIK
Siswa dan guru berdoa
sebelum memulai pembelajaran.
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Guru menyapa, menanyakan kabar, dan memeriksa
kehadiran siswa.
Keterangan Tambahan
Secara cepat, kehadiran
siswa
dapat
dipantau
melalui jumlah peserta yang
bergabung dalam aplikasi
yang
digunakan
untuk
pembelajaran daring.

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan
memotivasi
siswa

Siswa mengulang pema- 1. Kecakapan
haman
mereka
terkait
berbahasa:
membaca
materi
pada
pertemuan sebelumnya dengan 2. Kecakapan
belajar dan
mengerjakan
latihan
melalui
learningapps.org
berinovasi:
berpikir
(Lampiran 6).
kritis dan
Keterangan Tambahan
memecahDengan mengerjakan latihan
kan masatersebut, diharapkan siswa
mengingat kembali materi
lah
yang telah dipelajari sebel3. Kecakapan
umnya dan termotivasi untuk
literasi
mempelajari materi selanjutdigital: litenya.
rasi TIK
Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran terkait
tema.
Keterangan Tambahan
Tujuan pembelajaran telah
diuraikan pada bagian 3.2.2
Tujuan Pembelajaran.

Kegiatan Inti (60 Menit)
Aktivitas
Siswa memperhatikan penjelasan guru terkait langkah-langkah pembelajaran
untuk mencapai tujuan
pembelajaran secara maksimal.
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Kecakapan
yang Dilatih

Karakteristik
Pendekatan

Langkah
Pembelajaran
2. Menyajikan
informasi
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Siswa mendapatkan informasi dari guru bahwa tujuan pembelajaran akan dicapai melalui kerja kelompok.

CLT:
Kerja berpasangan/berkelompok

3. Mengorganisasi
siswa ke
dalam
kelompok
belajar

CLT:
Kerja berpasangan/berkelompok

4. Membimbing kelompok bekerja
dan belajar

Keterangan Tambahan
Pembagian
kelompok
sama dengan pembagian
kelompok pada pertemuan
sebelumnya.

Siswa menentukan ungkap- 1. Kecakapan
an (Redemittel) yang diguberbahasa:
nakan saat berbelanja di
membaca,
pasar (Lampiran 13).
mendengar,
berbicara,
Keterangan Tambahan
dan mePada kegiatan ini siswa akan
nulis
mempelajari struktur dan
2. Kecakapan
fungsi kebahasaan teks yang
belajar dan
sedang dipelajari.
berinovasi:
berpikir kriSecara teknis, kegiatan tersetis dan mebut adalah sebagai berikut.
mecahkan
1. Guru menyiapkan fail
dan tautan bagi siswa
masalah,
(Lampiran 12) sesuai
kolaborasi,
dengan jumlah kelompok
serta ko(satu kelompok satu
munikasi
tautan).
3. Kecakapan
2. Guru membagikan tautan
literasi
Google Docs kepada
digital: liteketua kelompoknya.
rasi infor3. Secara berkelompok, sismasi dan
wa melengkapi lembar
literasi TIK
kerja pada Lampiran 12

MALL: Berkomunikasi secara tertulis
dan memberikan umpan
balik korektif

sesuai dengan video pada
Lampiran 8.
4. Secara
berkelompok,
siswa
menggolongkan
berbagai ungkapan dalam
dialog pada lembar kerja
Lampiran 13.
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Siswa bersama guru mem- 1. Kecakapan
bahas hasil pekerjaan sisberbahasa:
wa.
berbicara
2. Kecakapan
Keterangan Tambahan
belajar dan
Pembahasan
dilakukan
berinovasi:
dengan
teknik
presenberpikir kritasi. Beberapa kelompok
tis dan mediberikan
kesempatan
mecahkan
untuk share screen dan
masalah,
mempresentasikan
hasil
kreativitas
pekerjaan mereka. Kelompok
lain
mengomentari
dan inovahasil pekerjaan tersebut.
si, kolaboPresentasi dapat disusun
rasi, serta
siswa menggunakan berbakomunikasi

CLT: Mentransfer informasi

5. Evaluasi/
presentasi

MALL:
Membuat
presentasi
secara kolaboratif

gai aplikasi, seperti Canva.

Setelah presentasi terkait 1. Kecakapan
dialog “Einkaufen auf dem
berbahasa:
membaca,
Markt”, siswa secara bermenulis,
kelompok menyusun dialog
im Markt*.
dan berbicara
Keterangan Tambahan
2. Kecakapan
Guru memberikan tugas keBelajar dan
pada siswa untuk menyusun
berinovasi:
dialog. Penyelesaian penukreativitas
lisan dialog dilaksanakan di
dan inovaluar jam pelajaran.
si, kolaborasi, serta
komunikasi.
Siswa mendapatkan penghargaan dari guru terkait
hasil latihan pemahaman
dan peran aktif mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran.
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6. Memberikan penghargaan
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Kegiatan Penutup (15 Menit)
Aktivitas

Kecakapan
yang Dilatih

Karakteristik
Pendekatan

Langkah
Pembelajaran

Siswa mengulang dan me- 1. Kecakapan
nyimpulkan hasil belajar.
berbahasa:
berbicara
Keterangan Tambahan
2. Kecakapan
Guru dapat mengajukan
belajar dan
pertanyaan: Was haben wir
berinovasi:
heute gelernt? [Apa yang
berpikir kritelah kita pelajari hari ini?]
tis dan memecahkan
masalah
serta komunikasi
Siswa mengemukakan pen- 1. Kecakapan
berbahasa:
dapat terkait pembelajaran
(refleksi).
menulis
2. Kecakapan
Keterangan Tambahan
belajar dan
Guru dapat mengajukan
berinovasi:
pertanyaan: Wie findet ihr
berpikir kriunsere
Lernaktivitäten
tis dan meheute? [Bagaimana pendapat
mecahkan
kalian
tentang
aktivitas
masalah
pembelajaran kita?]
3. Kecakapan
hidup dan
berkarier:
inisiatif
dan kemauan diri

*Keterangan:
1. Hasil akhir dari tugas tersebut adalah dialog “Einkaufen auf dem
Markt” yang diunggah pada salah satu media sosial, seperti YouTube,
FB, atau Instagram.
2. Guru memberikan bimbingan kepada setiap kelompok di luar jam
pelajaran (dapat melalui pos-el atau aplikasi pengiriman pesan
lainnya) dan video diselesaikan sesuai dengan lini masa (timeline)
yang disepakati.
3. Setelah video diunggah, anggota kelompok lain mengomentari dan
memberikan masukan bagi video tersebut (diharapkan menggunakan
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bahasa sasaran). Hal ini sesuai dengan karakteristik MALL, yaitu
memberikan umpan balik korektif terhadap produksi bahasa teman
sebaya.
4. Salah satu aplikasi pembuat video yang dapat dimanfaatkan adalah
Powtoon.

3.2.9 Penilaian (Assessment)
Alternatif teknik penilaian yang dapat dilakukan untuk mengukur
keterampilan belajar dan berinovasi atau 4Cs siswa adalah sebagai
berikut.
a. Penilaian Diri
Penilaian diri dapat digunakan oleh guru sebagai penunjang hasil
observasi yang telah dilakukannya dalam menilai 4Cs siswa, yaitu
berpikir kritis dan memecahkan masalah, kreativitas dan inovasi,
komunikasi, dan kolaborasi. Format bagi penilaian tersebut adalah
sebagai berikut.
LEMBAR PENILAIAN DIRI
Nama		

:

Kelas		

:

Petunjuk:
Berilah tanda √ pada kolom yang paling sesuai dengan kondisi atau keadaan
dirimu yang sebenarnya, dengan S adalah Selalu, SR adalah Sering, J adalah
Jarang, dan TP adalah Tidak Pernah.
No.

1.
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Pernyataan

Keterampilan

S

SR

J

TP

Saya mampu menemukan solusi
Berpikir kritis
yang inovatif bagi permasalahan
dan memeyang dihadapi dalam memahami
cahkan mateks transaksional dengan tema
salah
Einkaufen auf dem Markt.
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2.

Saya mampu memanfaatkan
berbagai informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang
dihadapi saat pembelajaran teks
transaksional dengan tema Einkaufen auf dem Markt.

3.

Saya mampu menentukan penyelesaian masalah terbaik dari
berbagai alternatif yang ada bagi
permasalahan yang dihadapi saat
pembelajaran teks transaksional
dengan tema Einkaufen auf dem
Markt.

4.

Saya mampu mengungkapkan
ide secara efektif dalam pembelajaran teks transaksional dengan
tema Einkaufen auf dem Markt.

5.

Saya menggunakan bahasa yang
mudah dipahami dalam pembelajaran teks transaksional dengan
tema Einkaufen auf dem Markt.

6.

Saya mampu berkomunikasi dengan teman-teman yang berasal
dari berbagai latar belakang yang
berbeda dalam pembelajaran teks
transaksional dengan tema Einkaufen auf dem Markt.

7.

Saya berpartisipasi aktif dalam
menyelesaikan tugas kelompok
dalam pembelajaran teks transaksional dengan tema Einkaufen
auf dem Markt.

8.

Saya bersedia membantu teman
sekelompok
yang
sedang
mengalami
kesulitan
dalam
pembelajaran teks transaksional
dengan tema Einkaufen auf dem
Markt.
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Komunikasi

Kolaborasi
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9.

Saya memberikan masukan yang
membangun apabila diperlukan
dalam pembelajaran teks transaksional dengan tema Einkaufen
auf dem Markt.

10.

Saya terbuka terhadap ide-ide
baru yang muncul saat pembelajaran teks transaksional dengan
tema Einkaufen auf dem Markt.

11.

Saya dapat menemukan ide-ide
baru dalam pembelajaran teks
transaksional dengan tema Einkaufen auf dem Markt.

12.

Saya menunjukkan orisinalitas
dalam tugas-tugas/hasil pekerjaan dalam pembelajaran teks
transaksional dengan tema Einkaufen auf dem Markt.

Kreativitas
dan inovasi

Indikator pada lembar penilaian diri tersebut diadopsi dari National
Education Association (tanpa tahun). Guru dapat memodifikasi lembar
penilaian tersebut sesuai dengan keterampilan yang hendak dinilai.
b. Penilaian Berbasis Performa
Selain penilaian diri tersebut, guru dapat melakukan penilaian berbasis
performa untuk menilai kemampuan berbahasa dan keterampilan 4Cs
siswa. Butir soal atau tugas bagi penilaian berbasis performa ini dapat
dilihat pada Lampiran 9. Secara singkat, siswa diminta menyusun dialog
terkait tema dengan situasi tertentu. Rubrik penilaian bagi penilaian
berbasis performa adalah sebagai berikut.
Tabel 3.3 Rubrik Penilaian Hasil Tulisan Siswa

Aspek

Nilai 3

Nilai 2

Nilai 1

Kesesuaian
isi dengan
permintaan tugas

Dialog yang
disusun sesuai
dengan tema
Einkaufen auf
dem Markt.

Dialog yang
disusun kurang
sesuai dengan
tema Einkaufen
auf dem Markt.

Dialog yang
disusun tidak
sesuai dengan
tema Einkaufen
auf dem Markt.

Skenario

Skenario
menarik.

Skenario agak
menarik.

Skenario tidak
menarik.
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Kelengkapan
fakta

Dialog memuat
seluruh
komponen dalam
dialog auf dem
Markt, seperti
salam pembuka,
menanyakan
kebutuhan
konsumen,
menawarkan
barang,
menyebutkan
barang
yang dibeli,
menanyakan
harga, dan salam
penutup.

Dialog memuat
sebagian besar
komponen dalam
dialog auf dem
Markt, seperti
salam pembuka,
menanyakan
kebutuhan
konsumen,
menawarkan
barang,
menyebutkan
barang
yang dibeli,
menanyakan
harga, dan salam
penutup.

Dialog memuat
sedikit
komponen dalam
dialog auf dem
Markt, seperti
salam pembuka,
menanyakan
kebutuhan
konsumen,
menawarkan
barang,
menyebutkan
barang
yang dibeli,
menanyakan
harga, dan salam
penutup.

Keruntutan

Isi dialog
disajikan secara
runtut.

Isi dialog
disajikan kurang
runtut.

Isi dialog
disajikan tidak
runtut.

Ketepatan
ungkapan/
Redewendung

Ungkapan yang
digunakan tepat.

Terdapat sedikit
kesalahan
penggunaan
ungkapan.

Terdapat banyak
kesalahan
penggunaan
ungkapan.

Kepaduan
struktur

Struktur
kebahasaan yang
digunakan tepat.

Struktur
kebahasaan
yang digunakan
kurang tepat.

Struktur
kebahasaan yang
digunakan tidak
tepat.

Ketepatan
penulisan

Tidak terdapat
kesalahan
penulisan.

Terdapat sedikit
kesalahan
penulisan.

Terdapat banyak
kesalahan
penulisan.

Ketepatan tata
bahasa

Tidak terdapat
kesalahan tata
bahasa.

Terdapat sedikit
kesalahan tata
bahasa.

Terdapat banyak
kesalahan tata
bahasa.

Tabel 3.4 Rubrik Penilaian Keterampilan Berbicara

Aspek
Penguasaan isi

Nilai 3

Siswa menguasai Siswa kurang
isi dialog.
menguasai isi
dialog.
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Nilai 2

Nilai 1
Siswa tidak
menguasai isi
dialog.
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Ketepatan lafal/
intonasi

Pelafalan jelas
dan mudah
dipahami.

Pelafalan
kurang jelas,
tetapi mudah
dipahami (atau
sebaliknya).

Pelafalan tidak
jelas dan tidak
terdapat katakata yang dapat
dipahami.

Kejelasan
ekspresi

Wajah penuh
ekspresi.

Terkadang wajah
tanpa ekspresi.

Wajah tanpa
ekspresi.

Kepercayaan diri

Sangat percaya
diri saat
memeragakan
dialog.

Kurang percaya
diri saat
memeragakan
dialog.

Tidak percaya
diri saat
memeragakan
dialog.

Nilai akhir setiap keterampilan berbahasa dihitung menggunakan
formula berikut.
Nilai=

Skor yang diperoleh
x 100
Skor maksimal

Selain menilai kedua kemampuan berbahasa tersebut, guru dapat
melakukan observasi untuk menilai keterampilan 4Cs siswa pada saat
proses penulisan. Hasil observasi tersebut selanjutnya ditulis dalam
jurnal. Indikator yang digunakan dapat mengacu pada indikator penilaian
diri.

3.2.10 Lampiran
Lampiran 1: Gambar Situasi Pasar Tradisional di Indonesia dan di
Jerman (dalam format ppt.)
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Lampiran 2: Dialog 1 dan Video 1 tentang auf dem Markt
Sumber:
https://www.youtube.
comwatch/?v=7EgeZGDhu-U

Fülle die Lücke aus!
auf dem Markt
Kundin

:

Guten Tag!

Verkäufer

:

Guten Tag! Bitte schön?

Kundin

:

Ich hätte gern ein Kilo von diesen __(1)__. Sind die
von hier?

Verkäufer

:

Ja, die sind aus Deutschland. Wie viel möchten Sie
denn?

Kundin

:

Ich möchte bitte ein Kilo. Haben Sie auch __(2)__?

Verkäufer

:

Ja, die sind ganz frisch. Möchten Sie mal probieren?

Kundin

:

Hm, die schmecken ja wirklich sehr gut. Kommen die
aus Italien?

Verkäufer

:

Nein, die kommen aus Israel. Möchten Sie ein Kilo
mitnehmen?

Kundin

:

Ja, gern. Haben Sie auch Südfrüchte im Angebot?

Verkäufer

:

Natürlich. Wir haben eine groβe Auswahl. Was hätten
Sie denn gern?

Kundin

:

Ich brauche noch __(3)__ für einen Obstsalat. Kann
ich zwei Kilo haben?

Verkäufer

:

Gerne. Oh, es sind zwei Kilo und 200 Gramm! Darf’s
ein bisschen mehr sein?

Kundin

:

Kein Problem. Dann hätte ich gern noch einen Bund
__(4)__. Haben Sie __(5)__ da?
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Verkäufer

:

Selbstverständlich. Wünschen Sie sonst noch
etwas?

Kundin

:

Ach ja. Dann hätte ich gern noch zwei Kilo __(6)__.
Haben Sie welche aus hiesiger Produktion?

Verkäufer

:

Ja, unsere Tomaten kommen frisch aus unserem
Umland. Darf es sonst noch etwas sein?

Kundin

:

Ich glaub, das ist alles … . Ach nein! Haben Sie auch
__(7)__?

Verkäufer

:

Ja, der Schnittlauch ist frisch vom Gärtner. Möchten
Sie einen Bund oder zwei?

Kundin

:

Ich nehme zwei. Das ist dann wirklich alles. Was
kostet das zusammen?

Verkäufer

:

Moment. Das macht dann alles zusammen 15,93 €.
Darf ich Ihnen alles in einen Beutel einpacken?

Kundin

:

Ja, gern. Was kostet der Beutel?

Verkäufer

:

Das ist kostenlos. Das gehört zum Service. Auf
Wiedersehen. Bis bald.

Lösung: (1) Äpfeln (2) Birnen (3) Apfelsinen (4) Petersilie (5) Petersilie (6) Tomaten (7)
Schnittlauch
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Lampiran 3: Lembar Kerja bagi Pembelajaran Kosakata auf dem Markt

Lampiran 4: Quizizz
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Lampiran 5: Refleksi

Lampiran 6: learningapps.org

Lampiran 7: Tabel Ungkapan/Redemittel
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Lampiran 8: Dialog 2 dan Video 2 Terkait auf dem Markt
Sumber :
https://www.youtube.comwatch\?v=M6e0meM95k

Fülle die Lücke aus!
Einkaufen auf dem Markt

Kundin
Verkäufer
Kundin

:
:
:

Verkäufer
Kundin

:
:

Verkäufer
Kundin
Verkäufer

:
:
:

Kundin
Verkäufer

:
:

Kundin
Verkäufer
Kundin
Verkäufer
Kundin

:
:
:
:
:

Guten Tag!
Guten Tag! __(1)__ möchten Sie?
Ehm. Ich __(2)__ bitte sechs Tomaten, eine Gurke,
einen Bund Petersilie, und dann __(3)__ ich noch
einen Sack Kartoffeln.
Möchten Sie auβerdem noch etwas?
Ja, ich möchte __(4)__ noch einen Salat und __
(5)__ Zucchinis.
Wir haben nur Eisbergsalat. Ist das Okay?
Ja, natürlich. Was __(6)__ denn die Äpfeln?
Die Äpfeln sind im Angebot und __(7)__ 1,99 € pro
Kilogramm.
Gut, dann nehme ich ein Kilogramm Äpfeln.
Gerne. Möchten Sie die Kirschen __(8)__. Die sind
sehr lecker.
Ja, gerne.
__(9)__ Sie eigentlich auch Pflaumen?
Nein, leider haben wir heute nicht.
Gut, dann nehme ich __(10)__ Kilo Kirschen.
Gerne.
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Verkäufer
Kundin

:
:

Verkäufer
Kundin
Verkäufer
Verkäufer
Kundin

:
:
:
:
:

Möchten Sie auβerdem noch etwas?
Danke, das war __(11)__. Wie __(12)__ ist das
denn?
21 €, bitte.
Zehn, fünfzehn, siebzehn, einundzwanzig.
Danke schön.
Danke. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.

Lösung: (1) Was, (2) möchte, (3) nehme, (4) bitte, (5) drei, (6) kosten, (7) kosten, (8)
probieren, (9) Haben, (10) halbes, (12) alles, (13) teuer
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Lampiran 9: Permainan “Was haben wir zu Hause?”
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Lampiran 10: Was kennt ihr?

Lampiran 11: Dialog “auf Dem Markt” dalam Format Google Docs

Lampiran 12: Dialog “Einkaufen auf dem Markt” dalam Format Google
Docs

Lampiran 13: Redemittel auf dem Markt
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3.3 Rangkuman
3.1.1 Rencana Pembelajaran Bahasa Inggris
1) Rencana Pembelajaran Bahasa Inggris menampilkan contoh pembelajaran yang menerapkan pendekatan communicative language
teaching (CLT) dan mobile assisted language learning (MALL).
2) Materi yang dipelajari siswa pada Rencana Pembelajaran Bahasa
Inggris adalah teks factual recount yang sesuai dengan salah satu
tema abad ke-21, yaitu kesadaran global.
3) Rencana Pembelajaran Bahasa Inggris disusun untuk dua moda
pembelajaran, yaitu dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). Setiap moda dilaksanakan dalam dua pertemuan.
4) Setiap pertemuan pada pembelajaran dengan moda luring dilaksanakan dalam waktu 90 menit, sedangkan waktu yang direncanakan untuk pembelajaran dengan moda daring adalah 60 menit.
5) Kegiatan awal pada pembelajaran dengan kedua moda diarahkan
untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap topik pembelajaran,
yaitu kesadaran global. Kegiatan yang dilakukan adalah mengajukan
pertanyaan terkait topik.
6) Kegiatan inti pada pertemuan pertama mengarahkan siswa untuk
mendapatkan informasi secara mandiri terkait fungsi sosial, struktur,
dan unsur kebahasaan yang terdapat pada teks factual recount. Tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama dapat dicapai melalui
penayangan video, pemberian pertanyaan-pertanyaan arahan, dan
pengisian lembar kerja.
7) Kegiatan inti pada pertemuan kedua mengarahkan siswa untuk
menyusun teks secara berkelompok dan mandiri.
8) Kegiatan penutup merupakan refleksi atas pembelajaran yang telah
dilakukan.
9) Pada rencana pembelajaran dengan moda daring, berbagai aplikasi
digunakan untuk keperluan komunikasi antara guru dan siswa serta
antarsiswa dan keperluan pengerjaan serta pengumpulan tugas.
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3.3.2 Rencana Pembelajaran Bahasa Jerman
1) Rencana Pembelajaran Bahasa Jerman disusun bagi pembelajaran
teks transaksional dengan tema Einkaufen auf dem Markt (berbelanja
di pasar tradisional). Pembelajaran direncanakan akan dilaksanakan
dua kali pertemuan dan setiap pertemuan berdurasi 90 menit.
2) Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah
communicative language teaching (CLT) dan mobile asissted
language learning (MALL).
3) Model pembelajaran yang digunakan adalah communicative
learning.
4) Secara garis besar, kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama
difokuskan pada pembelajaran fungsi sosial dan unsur kebahasaan
teks transaksional. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah
menyaksikan video, membahas dialog dalam video, serta berlatih
kosakata. Kosakata dipelajari secara terintegrasi melalui dialog
dalam video. Pada akhir pembelajaran, siswa berlatih dengan
bantuan sebuah aplikasi kuis, Quizizz.
5) Pertemuan kedua diawali dengan mengulang materi pembelajaran
pertemuan
sebelumnya
dengan
menggunakan
bantuan
learningapps.org. Pada pertemuan ini pembelajaran berfokus
pada strutur teks transaksional. Sama dengan pembelajaran pada
pertemuan sebelumnya, materi utama dalam pembelajaran ini
adalah teks transaksional yang telah disusun dalam bentuk video.
Pada akhir pembelajaran siswa diharapkan mampu menyusun dan
mendemonstrasikan dialog terkait teks dan tema yang dipelajari.

3.4 Latihan
Pilihlah satu jenis teks beserta tema atau sepasang kompetensi dasar
(KD) pada mata pelajaran bahasa yang Bapak/Ibu ajar. Selanjutnya,
susunlah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan
CTL dan/atau MALL dengan menggunakan model communicative
learning. Bapak/Ibu dapat menggunakan format berikut. Pindai QRCode berikut untuk mengunduh format yang dapat disesuaikan dengan
kebutuhan Bapak/Ibu.
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a. Deskripsi

b. Tujuan Pembelajaran

c. Uraian Materi

d. Media

e. Pendekatan/Model/Strategi/Teknik

f. Persiapan
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g. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Awal (… Menit)
Aktivitas

Kecakapan
yang Dilatih

Karakteristik
Pendekatan

Langkah
Pembelajaran

Kegiatan Inti (… Menit)
Aktivitas

Kecakapan
yang Dilatih

Karakteristik
Pendekatan

Langkah
Pembelajaran

Kegiatan Penutup (… Menit)
Aktivitas

Kecakapan
yang Dilatih

Karakteristik
Pendekatan

Langkah
Pembelajaran

h. Penilaian
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UJI KOMPETENSI
Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan yang Bapak/Ibu
anggap benar!
1. Teknologi membawa perubahan ke dunia kerja sehingga terdapat beberapa pekerjaan berkurang dan bertambah. Mengapa bisa demikian?
a. Penggunaan teknologi makin meluas.
b. Jumlah manusia makin banyak.
c. Kebutuhan manusia makin meningkat.
d. Produksi makin banyak.
2. Kemampuan memeriksa informasi adalah salah satu kemapuan yang
diperlukan pada abad ke-21. Cermatilah informasi di bawah ini.
A. Asam lambung dapat membunuh virus korona jika kita minum air
yang cukup.
B. Antibiotik dapat digunakan untuk penyembuhan Covid-19.
C. Menyemprot disinfektan secara langsung ke tubuh tidak diperlukan.
D. Virus Covid-19 dapat menular meski dalam wilayah dengan cuaca
panas dan lembab.
Pilihlah dua informasi di atas yang memiliki informasi salah tentang
Covid-19!
a. (A)-(C)
b. (C)-(D)
c. (B)-(D)
d. (A)-(B)
3. Manakah pilihan berikut ini yang bukan karakteristik generasi Z?
a. Khawatir tertinggal tren masa kini.
b. Kemampuan multitasking.
c. Lebih menyukai video dan membenci teks.
d. Senang berkomunikasi melalui media sosial.
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4. Perhatikan daftar di bawah ini!
A. Menjadi satu-satunya sumber pengetahuan dan pusat pengajaran
B. Mengajarkan siswa untuk mengambil keputusan dan bertanggung
jawab atas keputusan tersebut
C. Memanfaatkan pembelajaran sinkron dan asinkron dalam pembelajaran digital
D. Menggunakan metode yang sama untuk semua siswa dari waktu
ke waktu
E. Memanfaatkan representasi visual dalam pembelajaran
Berdasarkan daftar di atas, yang perlu dilakukan guru untuk
menyikapi preferensi belajar generasi Z adalah ....
a. (A)-(D)-(E)
b. (B)-(C)-(E)
c. (C)-(D)-(E)
d. (B)-(D)-(E)
5. Seorang guru menganalisis materi yang akan disampaikan dalam
satu semester untuk mengetahui kemungkinan letak kesulitan siswa.
Kemudian, dia mencari teknik yang tepat untuk mengatasinya.
Hal tersebut merupakan peran guru dalam ....
a. memotivasi siswa
b. mengelola kelas
c. memanfaatkan teknologi
d. menggunakan topik tren masa kini
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6. Siswa secara berkelompok diberikan tugas untuk mencari informasi
terkait resep makanan negara X secara daring. Kemudian, siswa
mengubah atau memodifikasi resep tersebut menjadi bentuk
makanan lain. Selanjutnya, siswa mempresentasikan hasil modifikasi
resep di depan kelas.
Kecakapan apa yang diasah dalam kegiatan pembelajaran tersebut?
a. Kolaborasi.
b. Literasi informasi.
c. Kreativitas dan inovasi.
d. Kepemimpinan dan tanggung jawab.
7. Pada abad ke-21, masyarakat dunia dapat dengan mudah berpindah
dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini membuka peluang besar bagi
masyarakat dunia, termasuk siswa, untuk bertemu dan berinteraksi
dengan orang-orang dengan latar belakang budaya, kebiasaan,
dan bahasa yang berbeda. Siswa harus memiliki toleransi terhadap
perbedaan tersebut, bahkan mampu bekerja sama dalam perbedaan.
Kecakapan apa yang perlu dimiliki siswa ketika menghadapi situasi
tersebut?
a. Komunikasi.
b. Sosial dan lintas budaya.
c. Berpikir kritis dan memecahkan masalah.
d. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi.
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8. Selama pandemi Covid-19 yang melanda dunia, Ibu Ani memanfaatkan
kondisi siswa yang mayoritas memiliki gawai untuk mendesain
pembelajaran, baik sinkron maupun asinkron, dengan tujuan
meningkatkan otonomi siswa dalam pembelajaran. Siswa dapat
menentukan sendiri aplikasi apa yang digunakan dalam mengerjakan
tugas dan menyepakati bersama tenggat waktu pengumpulan tugas
tersebut.
Pendekatan apa yang digunakan Ibu Ani dalam ilustrasi ini?
a. Pembelajaran berbasis proyek.
b. Pembelajaran bahasa kooperatif (CLL).
c. Pembelajaran bahasa komunikatif (CLT).
d. Pembelajaran bahasa berbantuan teknologi mobile (MALL).
9. Siswa di kelas Bapak Zulkifli mampu menguasai konsep kebahasaan
dengan baik, tetapi masih belum mampu menggunakan bahasa
untuk berinteraksi. Oleh karena itu, Bapak Zulkifli banyak mendesain
aktivitas pembelajaran yang memungkinkan siswa bekerja sama. Di
dalam pembelajaran, Bapak Zulkifli berperan sebagai fasilitator yang
merancang penugasan dan memastikan semua siswa berpartisipasi
aktif dalam kelompok kerjanya.
Pendekatan apa yang digunakan oleh Bapak Zulkifli dalam ilustrasi
ini?
a. Pembelajaran berbasis proyek.
b. Pembelajaran bahasa kooperatif (CLL.)
c. Pembelajaran bahasa komunikatif (CLT).
d. Pembelajaran bahasa berbantuan teknologi mobile (MALL).
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10. Ibu Elis ingin melatih keterampilan berpikir kritis dan penyelesaian
masalah siswa di kelasnya. Untuk itu, Ibu Elis meminta siswa untuk
membentuk kelompok dan berkolaborasi dalam menyusun proposal
kegiatan dalam rangka sosialisasi anti-bullying di lingkungan
sekolah. Siswa diminta untuk melakukan riset dan analisis data
yang terkumpul sebagai landasan dalam menyusun proposal
kegiatan tersebut.
Strategi pembelajaran apa yang digunakan Ibu Elis dalam ilustrasi
di atas?
a. Information gap.
b. Think-pair-share.
c. Investigasi kelompok.
d. Wawancara tiga langkah.
11. Dalam pembelajaran, Bapak Hasan ingin melatih siswanya untuk
menyampaikan gagasan dengan baik dalam bahasa Inggris
secara lisan dan melatih kerja sama di antara siswa. Untuk itu,
Bapak Hasan membagi siswa ke dalam kelompok yang terdiri atas
empat orang. Keempat orang tersebut diberikan empat potongan
teks yang berbeda. Setelah diberikan waktu untuk membaca teks
secara individu, siswa diberikan kesempatan untuk menceritakan
kembali isi setiap teks secara lisan kepada teman kelompoknya
dan mencari benang merah keempat teks tersebut. Pada akhir
pembelajaran setiap kelompok diminta untuk menjelaskan hasil
diskusinya secara lisan di depan kelas.
Strategi pembelajaran apa yang digunakan Bapak Hasan dalam
ilustrasi di atas?
a. Information gap.
b. Think-pair-share.
c. Investigasi kelompok.
d. Wawancara tiga langkah.
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12. Siswa diberikan tugas untuk membuat sebuah proyek terkait
pengalaman berwisata. Siswa diminta membuat dan mengajukan
jadwal pembuatan proyek kepada guru. Kemudian, guru memberikan
umpan balik terhadap jadwal pembuatan proyek tersebut.
Contoh di atas merupakan bentuk ….
a. penilaian konferensi
b. penilaian diri
c. penilaian berbasis performa
d. penilaian antarteman
13. Siswa dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok yang
terdiri atas 4–5 orang. Setelah melalui diskusi, guru dan siswa
menyepakati setiap kelompok membuat poster prosedur terkait
kesehatan, kebersihan, dan tata tertib di lingkungan sekolah. Guru
dan siswa juga menyepakati kriteria penilaian. Siswa secara rutin
mendiskusikan pengerjaan proyek dengan guru dan mendapatkan
umpan balik dan/atau penilaian dari guru, mulai dari penyusunan
draf, perbaikan, hingga hasil akhir proyek.
Penilaian yang diterapkan dalam contoh aktivitas di atas adalah ....
a. penilaian portofolio
b. penilaian diri
c. penilaian berbasis performa
d. penilaian antarteman
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14. A. Menjelaskan topik pembelajaran kepada siswa
B. Menanyakan beberapa pertanyaan
C. Memperdengarkan audio
D. Menayangkan video
Kegiatan awal yang dapat dilakukan untuk mengarahkan siswa
memahami topik pembelajaran ditunjukkan pada huruf ….
a. (A), (B), dan (C)
b. (B), (C), dan (D)
c. (A), (C), dan (D)
d. (A), (B), dan (D)
15. Setelah siswa membaca sebuah teks tertentu, kegiatan apa yang
dapat dilakukan untuk membuat siswa memahami struktur sebuah
teks?
a. Menjelaskan strukturnya.
b. Memberikan catatan terkait struktur teks.
c. Menginstruksikan siswa untuk menganalisis strukturnya.
d. Menginstruksikan siswa menyalin penjelasan terkait struktur
teks.
16. Kegiatan refleksi yang dapat dilakukan setelah pembelajaran adalah
....
a. memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait perasaan siswa
b. memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait pembelajaran
c. memberikan pertanyaan-pertanyaan yang hanya terkait materi
pembelajaran
d. memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait jawaban siswa dalam lembar kerja
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17. Kegiatan apa yang dapat dilakukan pada pertemuan daring dengan
durasi singkat?
a. Menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian memberikan tugas
kepada siswa. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemahaman
siswa atas kompetensi yang harus mereka capai setelah pembelajaran.
b. Menginstruksikan siswa, kemudian meminta siswa untuk mengerjakan tugas. Hal ini bertujuan untuk dapat memantau siswa
dalam pengerjaan tugasnya.
c. Membahas jawaban siswa pada tugas yang telah diberikan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemahaman siswa
atas materi pembelajaran dan memverifikasi informasi yang telah mereka dapatkan sendiri.
d. Melakukan refleksi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan masukan bagi perbaikan pembelajaran.
18. Frau Dania sedang mempersiapan pengajaran teks transaksional
dengan tema im Restaurant: Essen und Trinken bestellen (memesan
makanan dan minuman di restoran). Pembagian kelompok yang paling sesuai bagi pembelajaran tersebut adalah dengan cara ….
a. siswa berhitung dalam bahasa Jerman sesuai dengan jumlah kelompok yang akan disusun
b. siswa menemukan teman-teman yang membawa potongan gambar yang saling melengkapi untuk membentuk gambar makanan
atau minuman di restoran Jerman (puzzle)
c. siswa berkelompok dengan teman-teman yang memiliki kegemaran warna yang sama
d. guru menyediakan permen, lalu siswa berkelompok dengan teman yang memilih permen dengan merek yang sama
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19. Salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa
pada kegiatan pembelajaran teks transaksional dengan tema im
Restaurant: Essen und Trinken bestellen (memesan makanan
dan minuman di restoran) adalah siswa mampu menyusun dan
mendemonstrasikan dialog sesuai dengan tema. Bentuk penilaian
yang dapat digunakan guru untuk menilai keterampilan siswa bagi
penguasaan kompetensi dasar tersebut adalah ….
a. penilaian produk untuk menilai keterampilan menulis dan penilaian kinerja untuk menilai keterampilan berbicara
b. penilaian kinerja untuk menilai keterampilan menulis dan penilaian produk untuk menilai keterampilan berbicara
c. penilaian diri untuk menilai keterampilan menulis dan penilaian
kinerja untuk menilai keterampilan berbicara
d. penilaian kinerja untuk menilai keterampilan menulis dan penilaian diri untuk menilai keterampilan berbicara
20. Perhatikan berbagai aspek penilaian keterampilan siswa berikut.
A. Kejelasan ekspresi
B. Ketepatan kosakata yang dipilih
C. Skenario yang menarik
D. Kesesuaian isi dengan perintah/tugas
E. Penguasaan isi
F. Kepercayaan diri
Aspek yang paling sesuai untuk digunakan dalam penilaian
keterampilan menulis adalah ….
a. (A)-(B)-(C)
b. (B)-(D)-(F)
c. (D)-(E)-(F)
d. (B)-(C)-(D)

Kunci jawaban:
1a 2d 3c 4b 5b 6c 7b 8d 9b 10c 11a 12a 13a 14b 15c 16b 17c 18b 19a 20d
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Perhitungan Skor dan Kriteria Tingkat Penguasaan
Cocokkan jawaban Bapak/Ibu berdasarkan kunci jawaban yang
tersedia pada bagian akhir Uji Kompetensi. Selanjutnya, Bapak/Ibu
dapat menghitung persentase jawaban benar untuk mengetahui tingkat
penguasaan materi dengan menggunakan rumus di bawah ini.
Tingkat penguasaan=

Jumlah jawaban benar
x 100
Jumlah soal

Berikut adalah keterangan dari persentase tiap-tiap tingkat penguasaan
yang dicapai.
90%–100%

:

Baik Sekali

80%–89%

:

Baik

70%–79%

:

Cukup

<70%

:

Kurang

Apabila persentase tingkat penguasaan sama dengan atau melebihi
70%, Bapak/Ibu telah memiliki pemahaman yang cukup terkait isi modul
dan memiliki kemampuan merancang pembelajaran yang melatih
keterampilan abad ke-21 siswa. Namun, apabila persentase tingkat
penguasaan masih di bawah 70%, Bapak/Ibu dapat mengulangi untuk
mempelajari modul, terutama pada bagian/bab yang belum dikuasai.
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PENUTUP
Berkembangnya teknologi dan berbedanya karakteristik siswa pada
abad ke-21 ini perlu kita sikapi dengan perubahan paradigma dan
metode guru dalam pengajaran bahasa. Modul ini telah menyajikan
beberapa hal yang dibutuhkan guru untuk melakukan hal tersebut,
di antaranya informasi tentang abad ke-21, karakteristik generasi Z,
kecakapan abad ke-21, desain pembelajaran dan penilaian bahasa
abad ke-21, serta contoh rencana pembelajaran untuk menumbuhkan
kecakapan abad ke-21 dalam diri siswa.
Modul ini dirancang dalam format modul mandiri guna memberikan
keleluasaan kepada setiap guru untuk mempelajari materi dengan
kecepatan belajarnya masing-masing, dengan harapan agar setelah
mempelajari modul ini, guru bahasa dapat menyesuaikan pengajarannya
sehingga mampu membantu siswa memiliki kecakapan abad ke-21.
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MODUL KECAKAPAN
ABAD KE-21 UNTUK
GURU BAHASA
Modul ini membahas pembelajaran bahasa yang
berorientasi pada penguasaan kecakapan abad ke-21.
Modul ini mengulas konsep pergeseran paradigma
pembelajaran
bahasa
pada
abad
ke-21
yang
dilatarbelakangi oleh perkembangan zaman serta
karakteristik siswa generasi Z. Modul ini juga membahas
konsep dan ilustrasi pemanfaatan pendekatan, model, dan
strategi pembelajaran serta jenis-jenis penilaian
pembelajaran yang dapat memfasilitasi perkembangan
kecakapan abad ke-21 siswa. Setelah mempelajari modul
ini, guru diharapkan mampu mengimplementasikan
pendekatan, model, strategi pembelajaran, dan jenis-jenis
penilaian tersebut sehingga menghasilkan pembelajaran
yang berkualitas dan lulusan yang menguasai kecakapan
abad ke-21.
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