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SARI 
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Bermuatan Multikultural Menggunakan Pendekatan Kontekstual untuk Siswa 
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 Pembelajaran menyunting karangan bagi siswa SMP/MTs kelas IX 

membutuhkan buku pengayaan menyunting karangan yang dapat memotivasi siswa 

serta memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran. Namun, buku yang 

tersedia saat ini belum sesuai bila digunakan oleh siswa SMP/MTs kelas IX, sehingga 

diperlukan pengembangan buku pengayaan menyunting karangan bermuatan 

multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimanakah 

kebutuhan siswa dan guru terhadap buku pengayaan menyunting karangan bermuatan 

multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX, 

(2) bagaimanakah prinsip penyusunan buku pengayaan menyunting karangan yang 

sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru, (3) bagaimanakah prototipe buku 

pengayaan menyunting karangan, (4) bagaimanakah penilaian guru dan ahli terhadap 

prototipe buku pengayaan menyunting karangan, dan (5) bagaimanakah tanggapan 

siswa terhadap prototipe buku pengayaan menyunting karangan yang dikembangkan 

oleh peneliti. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, penelitian bertujuan 

mengetahui kebutuhan siswa dan guru terhadap buku pengayaan menyunting 

karangan, mengetahui prinsip penyusunan buku pengayaan menyunting karangan 

yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru, mengetahui prototipe buku pengayaan 

menyunting karangan, mengetahui penilaian guru dan ahli terhadap prototipe buku 

pengayaan menyunting karangan, dan mengetahui tanggapan siswa terhadap prototipe 

buku pengayaan menyunting karangan yang dikembangkan oleh peneliti. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan research and development (R&D) 

yang dilakukan dalam enam tahap, yaitu survei pendahuluan, awal pengembangan 

prototipe, desain produk, validasi produk, revisi atau perbaikan produk, dan uji coba 

terbatas. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa, guru, dan ahli. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan angket dan pedoman wawancara. Analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif, yaitu pemaparan data dan 

simpulan data.  

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa (1) berdasarkan analisis kebutuhan, 

siswa dan guru membutuhkan buku pengayaan menyunting karangan bermuataan 

multikultural yang memiliki penyajian materi menggunakan pendekatan kontekstual, 

bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku, multikultural yang 
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diperkenalkan adalah keragaman budaya, dan grafika buku pengayaan yang menarik. 

(2) Berdasarkan analisis kebutuhan tersebut didapatkan prinsip-prinsip penyusunan, 

yang dibagi menjadi beberapa dimensi, yaitu isi buku memuat penjelasan mengenai 

materi pengenalan multikultural, hakikat karangan, hakikat menyunting, menyunting 

ejaan, menyunting tanda baca, menyunting diksi, menyunting kalimat efektif, 

menyunting keterpaduan paragraf, dan menyunting kebulatan wacana; penyajian 

materi memuat penyajian yang disusun berdasarkan penyesuaian kebutuhan guru dan 

siswa, yang terdiri atas tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup; 

penggunaan bahasa dalam buku pengayaan yang disesuaikan dengan tingkat 

keterbacan siswa SMP/MTs kelas IX; dan grafika buku pengayaan, grafika buku yang 

telah disesuaikan dengan keinginan guru dan siswa. (3) Prototipe buku pengayaan 

meliputi bagian awal yang terdiri atas sampul buku pengayaan, bentuk buku 

pengayaan, petunjuk penggunaan buku; bagian isi terdiri atas enam bab; dan bagian 

penutup terdiri atas daftar pustaka, indeks, dan glosarium. (4) Penilaian yang didapat 

yaitu aspek materi nilai rata-rata 67,2 (kategori baik), aspek penyajian materi nilai 

rata-rata 75 (kategori baik), aspek grafika nilai rata-rata 81,7 (kategori baik), dan 

aspek bahasa dan keterbacaan nilai rata-rata 77,9 (kategori baik). Perbaikan terhadap 

prototipe buku pengayaan menyunting karangan meliputi materi perlu difokuskan 

lagi pada keterampilan menyunting karangan, penyajian materi diurutkan lagi secara 

sistematis dan pendekatan kontekstual lebih ditonjolkan, ada beberapa bagian buku 

yang keterbacaannya disesuaikan lagi dengan tingkat keterbacaan siswa, dan ilustrasi 

menyunting pada sampul buku lebih ditonjolkan. (5) Berdasarkan tanggapan siswa 

terhadap protitipe, diketahui bahwa materi dalam buku pengayaan sesuai dengan 

tingkat pemahaman siswa, bahasa dalam buku pengayaan sudah komunikatif, 

penyajian materi dengan soal sesuai, dan grafika buku pengayaan sesuai dengan 

siswa SMP/MTs sehingga dapat diketahui bahwa buku pengayaan mampu menarik 

minat siswa dalam belajar menyunting karangan. 

Saran yang direkomendasikan oleh peneliti yaitu guru hendaknya dapat 

menggunakan buku pengayaan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran menyunting 

karangan di kelas, siswa dapat menggunakan buku pengayaan sebagai buku 

pendamping yang memperkaya keterampilan siswa dalam menyunting karangan, 

pemerhati pendidikan hendaknya dapat mengadakan pengembangan terhadap bahan 

ajar menyunting karangan agar melengkapi buku pengayaan menyunting, dan peneliti 

bidang bahasa Indonesia perlu mengadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji 

efektivitas buku pengayaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keterampilan menulis sebagai salah satu dari empat keterampilan berbahasa, 

merupakan bentuk komunikasi secara tidak langsung yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia.  Menulis sebagai bentuk komunikasi tidak langsung, maka dalam 

menulis diperlukan adanya suatu bentuk ekspresi gagasan yang berkesinambungan 

dan mempunyai urutan logis dengan menggunakan kosa kata dan tata bahasa atau 

kaidah bahasa yang digunakan sehingga dapat menggambarkan atau dapat 

menyajikan informasi yang diekspresikan secara jelas. Agar menghasilkan tulisan 

yang baik dan dapat diterima pembaca dengan jelas, maka diperlukan kegiatan 

menyunting tulisan. 

Kegiatan menyunting mencakup kegiatan membaca dengan cermat, teliti, 

kritis, berulang-ulang untuk menemukan ketidaktepatan penggunaan bahasa, dan 

membubuhkan tanda koreksi pada naskah. Dengan begitu, tulisan yang telah 

disunting akan terjaga kualitasnya baik dari segi sistematika penyajian, isi, dan 

bahasa (menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat).  

Pembelajaran menyunting karangan di SMP/MTs merupakan tindak lanjut 

dari kegiatan menulis karangan. Dengan adanya pembelajaran menyunting karangan 

di SMP/MTs diharapkan siswa SMP/MTs mampu menghasilkan tulisan yang baik, 

serta mampu mengoreksi kesalahan yang terdapat pada tulisan. Karena tulisan 

dikemukakan oleh orang-orang terpelajar untuk merekam, meyakinkan, melaporkan, 
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serta mempengaruhi orang lain, dan tujuan tersebut hanya bisa tercapai dengan  baik 

oleh orang-orang (atau para penulis) yang dapat menyusun pikirannya serta 

mengutarakannya dengan jelas dan mudah dipahami (Tarigan 1983:20). 

Bahan ajar merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pembelajaran. 

Bahan ajar juga diartikan sebagai  bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Makin 

terpenuhinya bahan ajar yang sesuai dengan materi dalam kurikulum, makin 

memudahkan pendidik dan peserta didik dalam menyerap dan memahami materi 

pembelajaran. Buku pengayaan merupakan salah satu bentuk tertulis dari bahan ajar. 

Peneliti melakukan observasi terhadap guru pengampu mata pelajaran bahasa 

Indonesia di SMPN 2 Banjarnegara, SMPN 5 Banjarnegara, dan SMPN 2 Rakit 

Banjarnegara, yang telah melangsungkan pembelajaran menyunting karangan, 

wawancara tersebut memperoleh hasil bahwa dalam pembelajaran menyunting 

karangan bagi siswa SMP/MTs memerlukan bahan ajar dalam bentuk buku 

pengayaan. Buku pengayaan menyunting karangan penting bagi siswa dan guru 

apabila dilihat dari kebutuhan siswa dan guru antara lain, pengetahuan siswa yang 

minim mengenai penguasaan ejaan dan tatabahasa sehingga siswa kurang berminat 

dalam mengikuti proses pembelajaran, materi menyunting karangan yang sulit 

diberikan karena tidak ada waktu khusus untuk memberikan pemahaman mengenai 

ejaan dan tatabahasa, materi tersebut diselipkan pada materi lain, dan buku pengayaan 

yang berhubungan langsung dengan kegiatan menyunting karangan masih jarang 

ditemukan. Berdasarkan alasan tersebut maka diperlukan buku pengayaan 
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menyunting karangan yang dapat memotivasi siswa serta memberikan kemudahan 

dalam proses pembelajaran. 

Berikut ini merupakan beberapa alasan pentingnya pengembangan buku 

pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan 

kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX. Pertama, karena buku menyunting 

karangan yang sudah ada masih bersifat umum dan memiliki tingkat keterbacaan 

yang kurang sesuai untuk siswa SMP/MTs, misalnya buku milik Mien A. Rivai dan 

Pamusuk Erneste. Buku-buku tersebut hanya menjelaskan mengenai tahap-tahap 

menyunting teks dengan tingkat keterbacaan yang sulit dipahami bagi siswa 

SMP/MTs. Selain itu, contoh-contoh dalam menyunting karangan juga kurang 

dimunculkan. 

Kedua, belum ada buku pengayaan menyunting karangan yang bermuatan 

multikultural. Buku yang pernah ada milik Daning Wahyu Rokhana (2011) berbasis 

cooperative learning bagi peserta didik kelas IX SMP serta milik Anisa Fadlia (2011) 

bahan ajar menyunting karangan narasi dengan pendekatan kontekstual bagi siswa 

kelas X SMA. Padahal siswa SMP/MTs memerlukan buku pengayaan menyunting 

karangan yang bermuatan multikultural mengingat Indonesia adalah negara 

multikultural.  

Ketiga, pengetahuan mengenai menyunting karangan bermuatan multikultural 

perlu dibukukan dengan pengemasan yang menarik, karena selama ini pengetahuan 

menyunting karangan diberikan dengan diselipkan pada materi-materi lain. Buku 

pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural dengan pengemasan yang 
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menarik sangat diperlukan bagi siswa SMP/MTs, mengingat pembelajaran 

menyunting karangan seringkali membosankan dan kurang memotivasi siswa 

sehingga diharapkan buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural 

mampu membangkitkan minat siswa untuk belajar dan mempelajari bagaimana 

menyunting karangan. Selain itu, mampu memberikan wawasan mengenai kekayaan 

budaya Indonesia kepada siswa. Mengingat kebutuhan buku pengayaan multikultural 

saat ini sangat bermaanfaat untuk menanamkan cinta tanah air dan untuk memahami 

perbedaan yang ada di Indonesia. 

Pendidikan multikultural sangat penting bagi pendidikan di Indonesia. Di 

antaranya yang penting untuk diketahui adalah pertama, pendidikan multikultural 

berfungsi sebagai sarana alternatif pemecahan konflik; kedua, dengan pelajaran 

pendidikan bermuatan multikultural, siswa diharapkan tidak tercabut dari akar budaya 

Indonesia; ketiga, pendidikan multikultural relevan di alam demokrasi seperti saat ini 

(Mahfud 2006:215). 

Pendidikan multikultural dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

memiliki keterkaitan yang erat. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional seperti 

yang diikrarkan dalam sumpah pemuda merupakan bahasa pemersatu bangsa. 

Sebagai bahasa pemersatu bangsa maka penguasaan terhadap bahasa Indonesia 

sangatlah diperlukan. Bahasa Indonesia berperan penting dalam komunikasi 

antarbudaya di Indonesia karena belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi 

sehingga secara empiris dan teoretis pendidikan multikultural sangat tepat untuk 

diintegrasikan dengan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.  
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Buku pengayaan yang akan dikembangkan ini tidak hanya bermuatan 

multikultural saja, melainkan menggunakan pendekatan kontekstual. Pendekatan 

kontekstual membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan kontekstual 

melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran, yaitu: konstruktivisme 

(constructivism), bertanya (questioning), inkuiri (inquiry), masyarakat belajar 

(learning community), pemodelan (modeling), dan penilaian autentik (autenthic 

assessment). Buku pengayaan dengan bermuatan multikultural menggunakan 

pendekatan kontekstual akan meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

menyunting karangan. 

Berdasarkan situasi tersebut serta adanya kebutuhan bahan ajar yang sesuai 

dengan konteks sosial siswa, maka perlu adanya pengembangan buku pengayaan 

menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual 

yang mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam menyunting karangan. Buku 

pengayaan yang dikembangkan ini diharapkan dapat membantu siswa dan guru dalam 

pembelajaran menyunting karangan pada siswa SMP/MTs kelas IX. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang diajarkan di setiap jenjang 

pendidikan. Sebagai bentuk komunikasi tidak langsung, melalui kegiatan menulis 

seseorang dapat mengungkapkan pikiran dan gagasan untuk mencapai tujuan yang 
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dimaksud. Agar menghasilkan tulisan yang baik dan dapat diterima pembaca dengan 

jelas, maka diperlukan kegiatan menyunting tulisan. Menyunting karangan penting 

untuk dipelajari sehingga menyunting karangan termasuk dalam kompetensi dasar 

yang diajarkan di SMP/MTs. 

Pembelajaran menyunting karangan membutuhkan bahan ajar yang 

disesuaikan dengan kurikulum. Bahan ajar merupakan materi yang diberikan kepada 

siswa pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Buku pengayaan sebagai salah 

satu jenis bahan ajar digunakan sebagai pendamping buku pelajaran berfungsi untuk 

memerkaya wawasan, dan pengetahuan pembaca. 

Buku pengayaan divariasikan dengan menggunakan variasi gambar, ilustrasi, 

atau variasi alur wacana. Buku pengayaan keterampilan memuat materi yang dapat 

memerkaya dan meningkatkan kemampuan dasar para pembaca dalam rangka 

meningkatkan aktivitas yang praktis dan mandiri. Buku pengayaan keterampilan 

dapat dikembangkan dengan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan 

kontekstual. 

Pendidikan multikultural berpotensi mengembangkan apresiasi yang lebih 

baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada anak didik. Pendidikan 

multikultural penting bagi siswa SMP/MTs untuk meningkatkan nilai-nilai 

kebangsaan, merekatkan kembali nilai-nilai persatuan, kesatuan, berbangsa, dan 

berbahasa. Oleh karena itu, pengembangan buku pengayaan menyunting karangan, 

tepat diintegrasikan dengan pendidikan multikultural. 
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Pendekatan kontekstual membantu guru mengaitkan konten mata pelajaran 

dengan situasi dunia nyata. Selain itu, memotivasi siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan dan penerapan dalam kehidupan siswa sebagai anggota keluarga, warga 

negara, dan tenaga kerja. Maka dari itu, buku pengayaan selain diintegrasikan dengan 

muatan multikultural, pembelajaran menyunting karangan juga penting diintegrasikan 

dengan pendekatan kontekstual. 

Buku menyunting karangan yang tersedia saai ini masih bersifat umum. Buku 

menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual 

perlu dibukukan dengan pengemasan yang menarik agar mampu membangkitkan 

minat siswa untuk belajar dan mempelajari bagaimana menyunting karangan. 

Pemilihan bahan ajar yang tepat dapat mendukung pembelajaran menyunting 

karangan untuk membantu siswa dan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Selain itu, beberapa kesulitan siswa dalam pembelajaran menyunting karangan dapat 

teratasi, seperti kesulitan dalam (1) penggunaan ejaan, (2) penggunaan kalimat 

efektif, (3) keterpaduan paragraf, dan (4) pemilihan kata. 

Permasalahan tersebut merupakan sebagian kecil dari permasalahan 

kebutuhan buku pengayaan dalam menyunting karangan bagi siswa SMP/MTs kelas 

IX. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti bermaksud untuk membuat  

buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan 

pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, peneliti membatasi masalah 

terhadap pengembangan buku pengayaan menyunting karangan bermuatan 

multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX. 

Pengembangan buku pengayaan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan ajar 

menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual. 

Pengembangan buku pengayaan ini merupakan upaya untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menyunting karangan. Dengan terpenuhinya bahan ajar 

menyunting karangan bagi siswa diharapkan kemampuan siswa dalam menyunting 

karangan dapat lebih optimal.  

Buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan 

pendekatan kontekstual akan membantu siswa dalam kegiatan menyunting karangan, 

karena buku pengayaan disusun dengan pengemasan dan isi yang menarik disertai 

dengan latihan-latihan yang akan menggali kecerdasan siswa, membuat siswa lebih 

teliti, cerdik dalam memecahkan masalah, serta menjadikan siswa lebih kreatif dalam 

menggunakan kalimat-kalimat yang padu. Contoh-contoh karangan multikultural 

yang disajikan akan membuat siswa mengenal budaya Indonesia. Dengan 

kemampuan menyunting karangan yang dimiliki siswa, maka diharapkan siswa akan 

mencintai bahasa Indonesia, sehingga siswa dapat menggunakan bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar sebagai wujud kecintaan terhadap bahasa Indonesia. 

 

 



 

 

 

9 

1.4 Rumusan Masalah 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana mengembangkan 

buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan 

pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX. Secara rinci permasalahan 

tersebut diuraikan sebagai berikut ini. 

1) Bagaimanakah kebutuhan siswa dan guru terhadap buku pengayaan menyunting 

karangan yang bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual 

untuk siswa SMP/MTs kelas IX? 

2) Bagaimanakah prinsip penyusunan buku pengayaan menyunting karangan yang 

bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa 

SMP/MTs kelas IX yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru? 

3) Bagaimanakah prototipe buku pengayaan menyunting karangan yang bermuatan 

multikultural menggunkan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas 

IX? 

4) Bagaimanakah penilaian guru dan ahli terhadap prototipe bahan ajar dalam 

bentuk buku pengayaan menyunting karangan yang bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX? 

5) Bagaimanakah tanggapan siswa terhadap prototipe buku pengayaan menyunting 

karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk 

siswa SMP/MTs kelas IX yang dikembangkan oleh peneliti? 

 

 



 

 

 

10 

1.5 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan melakukan kajian demi mendapatkan gambaran dan 

pengembangan hal-hal berikut. 

1) Mengetahui kebutuhan siswa dan guru terhadap buku pengayaan menyunting 

karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk 

siswa SMP/MTs kelas IX. 

2) Mengetahui prinsip penyusunan buku pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa 

SMP/MTs kelas IX yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru. 

3) Mengetahui prototipe buku pengayaan menyunting karangan bermuatan 

multikultural mengunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas 

IX. 

4) Mengetahui penilaian guru dan ahli terhadap prototipe bahan ajar dalam bentuk 

buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan 

pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX. 

5) Mengetahui tanggapan siswa terhadap prototipe buku pengayaan menyunting 

karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk 

siswa SMP/MTs kelas IX yang dikembangkan oleh peneliti. 

 

1.6 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat 

teoretis dan manfaat praktis. Manfaat tersebut sebagai berikut ini. 
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1) Manfaat teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian mengenai pengembangan 

buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan 

pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX. 

2) Manfaat Praktis 

Buku pengayaan menjadi alat yang memudahkan guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran menyunting karangan yang berkaitan dengan cinta budaya dan 

upaya pemahaman guru mengenai cinta budaya yang harus ditanamkan pada siswa 

sejak dini serta menanamkan nilai-nilai toleransi terhadap keragaman di Indonesia. 

Penelitian ini dapat mengakomodasi kesulitan siswa dalam memahami 

pembelajaran menyunting karangan. Diharapkan buku pengayaan menyunting 

karangan ini dapat menanamkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia serta nilai-nilai 

toleransi terhadap keragaman di Indonesia. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti di bidang 

bahasa Indoneisa yang ingin mengadakan penelitian lanjutan mengenai pendidikan 

multikultural dan pembelajaran bahasa Indonesia. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 

 Kegiatan menyunting karangan merupakan salah satu keterampilan berbahasa 

yang harus dikuasai bagi peserta didik. Keterampilan siswa dalam menyunting 

karangan sampai saat ini masih dirasa kurang, sehingga upaya untuk meningkatkan 

keterampilan menyunting karangan sangat menarik untuk diteliti. Pengembangan 

buku pengayaan menyunting karangan diperlukan untuk mendukung kegiatan 

menyunting karangan. Namun, penelitian mengenai pengembangan buku pengayaan 

menyunting karangan masih sangat sedikit. Oleh karena itu, masih banyak peluang 

untuk meneliti cara meningkatkan kemampuan menyunting karangan dengan 

bermuatan multikultural demi menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu. 

Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya yaitu Cobern (1993), Sidorkin (1999), Zulaeha (2008), Kumbara (2009), 

Komara (2010), Rahmawati (2010), Fadlia (2011), Nugrahani (2011), Nursih (2012), 

dan Phoon (2012). 

Cobern (1993) melakukan penelitian dengan judul “Contextual 

Constructivism: The Impact of Culture on the Learning and Teaching of Science”. 

Penelitian Cobern berakar dari penelitian Piaget, konstruktivisme adalah sebuah jalan 

dari penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran yang berangkat dari neo-

Piagetian. Hasil penelitian Cobern menunjukkan bahwa konstruktivisme kontekstual 
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adalah hasil alami dari konstruktivisme pribadi. Bagi para konstruktivis, belajar 

bukanlah pengetahuan tertulis, atau dipindahkan, pikiran seseorang seolah-olah 

pikiran yang kosong. Konstruktivis menggunakan metafora konstruksi karena tepat 

merangkum pandangan epistemologis bahwa pengetahuan dibangun oleh individu. 

Pada intinya, konstruktivisme adalah model belajar epistemologis, dan pembelajaran 

konstruktivis adalah mediasi. Seorang guru konstruktivis bekerja antara kurikulum 

dan siswa untuk membawa keduanya bersama-sama dengan cara yang bermakna 

untuk pembelajar. Jika seseorang melakukan perbandingan konstruksi untuk 

kesimpulan logis, konstruksi menyiratkan pondasi di samping bagian besi dan balok 

pengetahuan sebelumnya. Pembangunan baru pengetahuan terjadi di lokasi 

konstruksi yang terdiri atas struktur yang ada di pondasi. Dengan kata lain, konstruksi 

berlangsung dalam konteks budaya yang diciptakan. Misalnya untuk kelas sosial dan 

ekonomi, agama, lokasi geografis, etnis, dan bahasa. 

Relevansi penelitian Cobern dengan penelitian ini terletak pada pendekatan 

yang digunakan yaitu pendekatan kontekstual. Perbedaan penelitian terletak pada 

kajian yang dipilih. Penelitian Cobern mengkaji mengenai dampak budaya pada 

kegiatan belajar dan hasil belajar dengan teori dasar kontekstual konstrukstivisme, 

sedangkan penelitian ini menerapkan pendekatan kontekstual pada pembelajaran 

menyunting karangan. 

Sidorkin (1999) dalam penelitian yang berjudul “The Fine Art of Sitting on 

Two Stools: Multicultural Education Between Postmodernism and Critical Theory”, 

mengkaji dua asal-usul filosofi pendidikan multikultural yaitu filsafat postmodern 
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dan teori kritis. Teori kritis terkait erat dengan penjelasan besar pembebasan, 

sementara postmodern tradisional menolak penjelasan tersebut. Pertentangan asumsi 

dasar membuat teori multikultural rentan terhadap kritik. Namun, Sidorkin 

bersikukuh bahwa pertentangan ini dapat menjadi kekuatan dari kelemahan teori 

multikultural bila dijembatani dengan konsep dialog Mikhail Bakhtrin dan polifoni. 

Upaya Sidorkin menunjukkan bahwa pandangan teoretis yang tidak memiliki 

keserasian dapat hidup berdampingan bila terdapat keterlibatan dialogis yang 

menghasilkan hubungan timbal balik.  

Relevansi antara penelitian Sidorkin dan penelitian ini terletak pada teori yang 

digunakan dalam penelitian, yaitu konsep multikultural. Perbedaan terletak pada 

kajian yang digunakan. Penelitian Sidorkin mengkaji mengenai pendidikan 

multikultural yang berada di antara posmodern tradisional dan teori kritis, sedangkan 

penelitian ini menerapkan konsep multikultural pada pembelajaran menyunting 

karangan. 

Zulaeha (2008) melakukan penelitian dengan judul “Kebutuhan Guru, Siswa, 

Materi Ajar, dan Strategi dalam Pengembangan Pembelajaran Menulis Kreatif 

Konteks Multikultur”. Penelitian Zulaeha menunjukkan bahwa (1) siswa merasa takut 

salah ketika berhubungan dengan teman yang berbeda etnik 87,7 %; (2) siswa 

mengalami kesalahpahaman ketika berkomunikasi/ bergaul/ bekerjasama dengan 

teman yang berbeda budaya 84,5%; dan siswa membutuhkan fasilitator dan materi 

ajar untuk memahami budaya teman di keluarga, sekolah, dan masyarakat 77,9%. 

Kebutuhan mendasar dalam pengembangan model pembelajaran menulis kreatif 
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konteks multikultur di SMP mencakup kebutuhan guru, siswa, materi ajar, dan 

strategi pembelajaran. Zulaeha menyarankan konsep pengembangan model 

pembelajaran menulis kreatif konteks multikultur siswa SMP perlu segera 

disosialisasikan kepada para guru bahasa Indonesia sehingga peran bahasa Indonesia 

dalam mengenalkan, memahamkan, dan mengajak siswa menghormati perbedaan 

etnis, agama, status sosial ekonomi dalam masyarakat multikultur dapat diwujudkan 

terutama bagi pembentukan karakter siswa SMP. 

Persamaan penelitian Zulaeha dengan penelitian ini terletak pada masalah 

yang dikaji, yaitu mengenai kebutuhan pembelajaran bahasa Indonesia yang 

berkonteks multikultural. Penelitian Zulaeha dengan penelitian ini juga memiliki 

kesamaan dalam jenis penelitian yang digunakan, yaitu menggunakan R&D. 

Perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian, penelitian Zulaeha mencakup 

kebutuhan guru, siswa, materi ajar, dan strategi dalam pengembangan menulis kreatif 

konteks multikultur, sedangkan penelitian ini mencakup kebutuhan buku pengayaan 

bermuatan multikultural untuk pembelajaran menyunting karangan. 

Kumbara (2009) dalam penelitian yang berjudul “Pluralisme dan Pendidikan 

Multikultural di Indonesia”, menganalisis hubungan antara pluralisme, masyarakat 

majemuk, dan pendidikan multikultural di Indonesia. Penelitian Kumbara 

menunjukkan bahwa pluralitas budaya masyarakat Indonesia merupakan persoalan 

krusial yang perlu dikelola secara serius, sistematis, dan  kontinyu dengan menukik 

pada akar persoalan. Salah satu langkah politis yang dianggap strategis yang perlu 

diambil oleh pemerintah bagi pengembangan kesadaran dan sikap multikulturalisme 
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adalah melalui pendidikan multikultural. Kumbara menyarankan upaya pembangunan 

sistem pendidikan nasional sudah saatnya diwawas dalam kerangka kepentingan 

pengembangan multikulturalisme dan peradaban umat manusia. 

Persamaan antara penelitian Kumbara dan penelitian ini terletak pada konsep 

multikultural yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini dengan 

penelitian kumbara juga memaparkan pentingnya pendidikan multikultural dalam 

pendidikan. Perbedaan terletak pada kajian yang digunakan, penelitian Kumbara 

mengkaji mengenai hubungan antara pluralisme, masyarakat majemuk, dan 

pendidikan multikultural di Indonesia, sedangkan penelitian ini menerapkan konsep 

multikultural pada pembelajaran menyunting karangan. 

Penelitian dan pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia berkonteks 

multikultural telah dilakukan Komara (2010). Tesisnya yang berjudul 

“Pengembangan Model Investigasi Sosial pada Pembelajaran Menulis Petunjuk 

Berkonteks Multikultural dalam Pembentukan Karakter Siswa SMP”, Komara 

berhasil menyusun pengembangan model investigasi sosial pada pembelajaran 

menulis petunjuk dalam rangka pembentukan karakter siswa SMP berbasis 

multikultural. Produknya berupa (1) model investigasi sosial dengan langkah-langkah 

(a) orientasi, (b) eksplorasi, (c) konfirmasi, dan (d) refleksi; (2) panduan 

pengembangan model pembelajaran, terdiri atas konsep panduan pengembangan (a) 

materi, (b) silabus, (c) rencana pembelajaran, dan (d) evaluasi pembelajaran; dan (3) 

CD model pembelajaran. 
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Persamaan penelitian yang dilakukan Komara dengan penelitian ini adalah 

sama-sama menggunakan konteks multikultural dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia untuk siswa SMP/MTs sebagai usaha pembentukan karakter. Jenis 

penelitian yang digunakan Komara dan penelitian ini merupakan jenis penelitian 

R&D.  Perbedaan antara penelitian Komara dengan penelitian ini terletak pada 

pengembangan dan kajian yang dilakukan Komara. Penelitian Komara mencoba 

mengembangkan model pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam 

pembelajaran menulis petunjuk. Berbeda dengan penelitian ini yang mencoba 

mengembangkan buku pengayaan menyunting karangan untuk membantu siswa dan 

guru dalam pembelajaran menyunting karangan. 

Rahmawati (2010) melakukan penelitian pada skripsinya dengan judul 

“Pengembangan Buku Panduan Mengapresiasi Cerita Pendek yang Bertema 

Multikultural untuk Tingkat SMP”. Penelitian Rahmawati yang dilatarbelakangi oleh 

kebutuhan buku panduan dalam pembelajaran apresiasi cerpen bagi siswa SMP, 

menunjukkan hasil bahwa adanya kebutuhan buku panduan mengapresiasi cerpen 

yang bertema multikultural. Setelah disusun prototipe buku panduan mengapresiasi 

cerpen multikultural dilakukan penilaian oleh guru dan ahli yang menghasilkan nilai 

rata-rata cover 70,2, anatomi buku 84,6, judul buku 77,1, isi buku 70,6, tambahan 

70,8, soal dan latihan 70,8, dan unsur cerpen 75,7. Perbaikan-perbaikan yang 

dilakukan dalam penelitian Rahmawati yaitu perubahan warna dan tulisan pada cover 

buku, perubahan letak halaman pada daftar isi, perubahan pada petunjuk buku, 
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perbaikan pada halaman judul bab, peniadaan warna pada tiap-tiap halaman, dan 

sedikit perubahan pada isi buku. 

Persamaan antara penelitian yang dilakukan Rahmawati dengan penelitian ini 

adalah bertema multikultural. Selain itu, jenis penelitian Rahmawati dan penelitian ini 

yaitu berjenis penelitian pengembangan yang menghasilkan produk buku untuk bahan 

ajar. Perbedaan antara penelitian Rahmawati dengan penelitian ini terletak pada objek 

kajiannya. Penelitian ini mengkaji mengenai penelitian pengembangan yang 

menghasilkan sebuah produk buku pengayaan menyunting karangan bermuatan 

multikultural, sedangkan penelitian Rahmawati mengkaji mengenai penelitian 

pengembangan yang menghasilkan sebuah produk untuk pembelajaran mengapresiasi 

cerita pendek multikultural. 

Fadlia (2011) melakukan penelitian dalam skripsinya yang berjudul 

“Pengembangan Bahan Ajar Menyunting Karangan Narasi dengan Pendekatan 

Kontekstual bagi Siswa Kelas X SMA”, menjelaskan bahwa pendekatan kontekstual 

dapat diterapkan pada pengembangan bahan ajar menyunting karangan bagi siswa 

SMA kelas X. Penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar menyunting karangan narasi 

dengan pendekatan kontekstual bagi siswa SMA kelas X sesuai dengan kebutuhan 

siswa dalam pembelajaran menyunting karangan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan research and development (R&D) yang menghasilkan sebuah produk 

berupa bahan ajar yang dapat memotivasi siswa dalam belajar menyunting karangan 

narasi karena siswa kesulitan dalam menyunting karangan. Subjek pemerolehan data 

dalam penelitian ini adalah siswa, guru, dan ahli. 
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Relevansi penelitian yang dilakukan Fadlia (2011) dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti yaitu memiliki persamaan dalam penggunaan desain penelitian 

R&D, pendekatan kontekstual, dan penelitian pengembangan bahan ajar menyunting 

karangan. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, penelitian Fadlia memiliki 

subjek penelitian siswa SMA kelas X, sedangkan penelitian ini memiliki subjek 

penelitian siswa SMP/MTs kelas IX. Penelitian Fadlia mengkaji mengenai 

menyunting karangan narasi, sedangkan penelitian ini mengenai menyunting 

karangan. Selain itu, produk yang dihasilkan dalam penelitian ini bermuatan 

multikultural. 

Pada tahun yang sama Nugrahani (2011) melakukan penelitian dalam skripsi 

yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Menyunting Karangan dengan Menerapkan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Pair-Share (TPS) pada Siswa Kelas IX B 

SMP Negeri 2 Tulis-Batang Tahun Pelajaran 2011/2012”. Pada penelitian ini peneliti 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Peneliti menguji peningkatan 

kemampuan siswa dalam menyunting setelah menerapkan model pembelajaran tipe 

think-pair-share (TPS). Melalui model pembelajaran tersebut, peneliti 

mendeskripsikan peningkatan ketuntasan siswa mengalami peningkatan dari siklus I 

dengan tingkat ketuntasan sebesar 25% sampai siklus III dengan tingkat ketuntasan 

sebesar 80%. Penelitian menyimpulkan bahwa kemampuan menyunting karangan 

siswa kelas IX B SMP Negeri 2 Tulis-Batang mengalami peningkatan setelah 

mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe think-pair-share 

(TPS). 
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Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani dengan yang dilakukan 

oleh peneliti, yaitu memiliki persamaan dalam penggunaan variabel kemampuan 

menyunting karangan. Perbedaan penelitian Nugrahani dengan penelitian ini terletak 

pada jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, 

sedangkan penelitian Nugrahani merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK). 

Rokhana (2011) dalam penelitian yang berjudul “Pengembangan Buku 

Panduan Menyunting Karangan yang Berbasis Cooperative Learning bagi Peserta 

Didik Kelas IX SMP” dilatarbelakangi oleh kebutuhan buku panduan menyunting 

karangan untuk siswa SMP kelas IX yang jumlahnya masih terbatas. Hasil dari 

penelitian ini yaitu produk yang berupa buku panduan menyunting karangan yang 

berbasis metode cooperative learning. Prototipe buku panduan menyunting karangan 

ini dinilai layak dipakai dalam pembelajaran menyunting karangan kelas IX oleh 

penguji ahli dan guru penguji. 

Persamaan antara penelitian Rokhana dan penelitian ini adalah menggunakan 

jenis penelitian pengembangan. Kemudian, sama-sama menggunakan variabel 

menyunting karangan. Subjek penelitian juga sama, yakni siswa kelas IX SMP/MTs. 

Perbedaan penelitian Rokhana dan penelitian ini terletak pada pendekatan yang 

digunakan. Penelitian Rokhana menggunakan pendekatan kooperatif sedangkan 

penelitian ini menggunakan pendekatan kontekstual bermuatan multikultural. Selain 

itu, penelitian ini menelaah pengembangan buku pengayaan, berbeda dengan 

penelitian Rokhana yang menelaah pengembangan buku panduan. 
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Nursih (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Pengembangan Buku 

Pengayaan Menyunting Surat Dinas Menggunakan Pendekatan Kontekstual  bagi 

Siswa SMP” menerangkan bahwa siswa dan guru membutuhkan buku pengayaan 

menyunting surat dinas menggunakan pendekatan kontekstual dan prinsip 

pengembangan buku pengayaan yang dibuat peneliti sudah sesuai dengan kebutuhan 

siswa dan guru, meskipun masih ada beberapa perbaikan. Saran yang 

direkomendasikan dari penelitian tersebut bagi peneliti lain adalah perlu diadakan 

penelitian lebih lanjut untuk menguji efektivitas buku pengayaan menyunting surat 

dinas menggunakan pendekatan kontekstual. 

Persamaan penelitian Nursih dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

menggunakan pendekatan research and development (R&D), pendekatan kontekstual, 

subjek penelitian siswa kelas IX SMP, dan menelaah pengembangan buku 

pengayaan. Penelitian juga sama-sama dimaksudkan untuk membantu siswa dalam 

pembelajaran menyunting, perbedaannya pada objek kajian menyunting. Penelitian 

ini mengkaji mengenai menyunting karangan, sedangkan penelitian Nursih mengkaji 

mengenai menyunting surat dinas. 

Phoon (2012) dalam penelitian yang berjudul “Unveiling Malaysian Preschool 

Teachers‟ Perceptions and Attitudes in Multicultural Early Childhood Education”, 

memaparkan bahwa pendidikan multikultural penting bagi masyarakat multikultur. 

Pendidikan multikultural harus diperkenalkan pada awal tahun seperti masa 

prasekolah yang merupakan masa kritis anak-anak dalam mengembangkan nilai-nilai 

moral dan standar etika masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penting bagi guru 
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prasekolah untuk dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk 

memperkenalkan pendidikan multikultural. Penelitian tersebut melaporkan penemuan 

dari survei yang melibatkan 854 guru prasekolah baik negeri maupun swasta di 

Malaysia. Penelitian menunjukkan bahwa guru prasekolah di Malaysia memiliki 

keterbatasan pemahaman terhadap pendidikan multikultural, meskipun sebagian besar 

guru mengakui pentingnya memperkenalkan pendidikan multikultural di tingkat 

prasekolah. Pemahaman guru prasekolah terhadap konteks multikultural masih 

diragukan. Upaya yang dilakukan seperti program pelatihan, dilakukan sebaik 

mungkin untuk meningkatkan  keterbukaan para guru, kemampuan refleksi diri, 

komitmen sosial keadilan, dan pengalaman interkultural positif yang diperlukan 

untuk mempromosikan keyakinan positif guru dan sikap terhadap keberagaman. 

Penelitian yang dilakukan Phoon (2012) memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian ini. Persamaan penelitian terletak pada konteks multikultural yang 

akan diterapkan pada pembelajaran. Perbedaan penelitian adalah, Phoon mengkaji 

masalah pendidikan multikultural yang diterapkan guru pada masa prasekolah, 

sedangkan penelitian ini mengkaji penerapan pendidikan multikultural pada 

pembelajaran menyunting karangan untuk siswa jenjang SMP/MTs. 

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, untuk melanjutkan dan melengkapi 

penelitian mengenai menyunting karangan, peneliti mencoba mengembangkan buku 

pengayaan menyunting karangan yang bermuatan multikultural menggunakan 

pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX. Dengan begitu, diharapkan 
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buku pengayaan yang dihasilkan dapat membantu siswa dan guru dalam 

pembelajaran menyunting karangan. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

 Landasan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) buku 

pengayaan menyunting, (2) hakikat menyunting, (3) hakikat karangan, (4) 

multikultural, dan (5) pendekatan kontekstual. 

2.2.1 Buku Pengayaan Menyunting 

 Dunia pendidikan berkaitan erat dengan buku. Buku berpengaruh pada 

keefektifan dan keefisienan kegiatan pembelajaran. Menurut Sitepu (2012:13) buku 

adalah kumpulan kertas berisi informasi, tercetak, disusun secara sistematis, dijilid, 

serta bagian luarnya diberi pelindung terbuat dari kertas tebal, karton, atau bahan 

lainnya. 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional mengklasifikasikan buku 

pendidikan menjadi empat jenis, yaitu buku teks pelajaran, buku pengayaan, buku 

referensi, dan buku panduan pendidik. Pengklasifikasian tersebut diperkuat oleh 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2008 pasal 6 (2) (2008:1). 

Kemudian untuk memudahkan pengklasifikasian dan pengertian, buku pendidikan 

dikelompokkan menjadi buku teks pelajaran dan buku nonteks pelajaran. 
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 Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional (2008:2) mendefinisikan 

buku teks pelajaran merupakan buku yang dipakai untuk mempelajari atau 

mendalami suatu subjek pengetahuan dan ilmu serta teknologi atau suatu bidang 

studi, sehingga mengandung penyajian asas-asas tentang subjek tersebut, termasuk 

karya kepanditaan (scholarly, literary) terkait subjek yang bersangkutan. Sependapat 

dengan pernyataan dari Pusat Perbukuan Depdiknas, Muslich (2010:50-51) 

mendefinisikan buku teks adalah buku yang berisi uraian bahan tentang mata 

pelajaran atau bidang studi tertentu, yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi 

berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan perkembangan siswa, untuk 

diasimilasikan. 

Sementara itu, buku nonteks pelajaran merupakan buku-buku yang tidak 

digunakan secara langsung sebagai buku untuk memelajari salah satu bidang studi 

pada lembaga pendidikan. Buku nonteks pelajaran berisi materi pendukung, 

pelengkap, dan penunjang buku teks pelajaran yang berfungsi sebagai bahan 

pengayaan, referensi, atau panduan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran 

dengan menggunakan penyajian yang longgar, kreatif, dan inovatif serta dapat 

dimanfaatkan oleh pembaca lintas jenjang dan tingkatan kelas atau pembaca umum. 

Buku nonteks pelajaran berdasarkan fungsinya sebagai buku pengayaan, dapat 

memerkaya pembaca (termasuk peserta didik) dalam mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, dan kepribadian. Buku pengayaan merupakan buku yang memuat 

materi yang dapat memerkaya dan meningkatkan penguasan ipteks dan keterampilan; 
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membentuk kepribadian peserta didik, pendidik, pengelola pendidikan, dan 

masyarakat pembaca lainnya (Pusat Perbukuan 2008:7). Penyajian buku pengayaan 

dapat divariasikan dengan menggunakan variasi gambar, ilustrasi, atau variasi alur 

wacana. 

Sejalan dengan Pusat Perbukuan, Suryaman (2010) berpendapat bahwa buku 

pengayaan adalah buku-buku yang dapat memperkaya peserta didik dalam bidang 

pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Jenis buku pengayaan meliputi buku 

pengetahuan, buku keterampilan, dan buku kepribadian. 

Hal senada disampaikan oleh Sitepu (2012:17) mengacu pada 

pengklasifikasian dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 

Nomor 2 Tahun 2008, mendefinisikan buku pengayaan adalah buku yang memuat 

materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan dasar, menengah, dan 

perguruan tinggi. Penyajian isi buku sekolah menggunakan pendekatan psikologi dan 

pedagogik dengan model-model pembelajaran berdasarkan teori belajar dan 

membelajarkan. Pendekatan dalam menyusun buku pendidikan tinggi lebih mengacu 

pada pendekatan isi atau disiplin ilmu. 

Buku pengayaan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu buku pengayaan 

pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Buku pengayaan pengetahuan 

merupakan buku-buku yang diperuntukkan bagi pelajar untuk memperkaya 

pengetahuan dan pemahamannya, baik pengetahuan lahiriyah maupun pengetahuan 
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batiniyah. Buku pengayaan keterampilan adalah buku-buku yang memuat materi 

yang dapat memerkaya dan meningkatkan kemampuan dasar para pembaca dalam 

rangka meningkatkan aktivitas yang praktis dan mandiri. Buku pengayaan 

kepribadian adalah buku yang memuat materi yang dapat memerkaya dan 

meningkatkan kepribadian atau pengalaman batin pembaca. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa buku 

pengayaan adalah buku yang menambah wawasan, pengetahuan, dan ilmu siswa. 

Buku pengayaan yang akan dikembangakan termasuk dalam kelompok buku 

pengayaan keterampilan. Buku tersebut memuat materi yang dapat memperkaya, 

meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan menyunting karangan sehingga 

mendorong siswa untuk berkarya dan bekerja secara praktis dalam menyunting 

karangan.  

2.2.2 Hakikat Menyunting 

Rifai (2001:86) mendefinisikan penyunting adalah orang yang mengatur, 

memperbaiki, merevisi, mengubah isi, dan gaya naskah orang lain, serta 

menyesuaikannya dengan suatu pola yang dibakukan untuk kemudian membawanya 

ke depan umum dalam bentuk terbitan. Berdasarkan definisi tersebut, maka diketahui 

bahwa menyunting adalah kegiatan mengatur, memperbaiki, merevisi, mengubah isi, 

dan gaya naskah orang lain, serta menyesuaikannya dengan suatu pola yang 

dibakukan untuk kemudian membawanya ke depan umum dalam bentuk terbitan. 
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Sependapat dengan Rifai, Eneste (2009:8) berpendapat bahwa menyunting 

adalah menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi 

sistematika penyajian, isi, dan bahasa (menyangkut ejaan, diksi, dan struktur 

kalimat). Definisi menyunting dari Eneste lebih tepat ditujukan untuk penyuntingan 

naskah yang akan diterbitkan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan, Eneste 

menjelaskan bahwa tugas penyunting naskah adalah menyunting naskah dari segi 

kebahasaan, memperbaiki naskah dengan persetujuan penulis/ pengarang, membuat 

naskah enak dibaca dan tidak membuat pembaca bingung, serta membaca dan 

mengoreksi cetak coba. 

Berbeda dengan pendapat Rifai dan Eneste, Kuncoro (2009:111) berpendapat, 

penyuntingan dilakukan guna menghindari atau menghilangkan berbagai bentuk 

kesalahan seperti penyimpangan morfologis, kesalahan sintaksis, kosakata, dan 

kesalahan ejaan. Maka dapat disimpulkan menyunting adalah kegiatan yang 

dilakukan guna menghindari atau menghilangkan berbagai bentuk kesalahan seperti 

penyimpangan morfologis, kesalahan sintaksis, kosakata, dan kesalahan ejaan. 

Sejalan dengan pendapat Rifai dan Eneste, Hartono (2010:8) berpendapat 

penyuntingan adalah proses menyelaraskan/ menata tulisan agar layak terbit/cetak 

dengan cara membaca secara teliti, mengoreksi, menandai kesalahan, memperbaiki 

naskah, dan menentukan kelayakan naskah, baik segi organisasi, kebenaran dan 

kelayakan isi, ketaatan pemakaian bahasa, struktur/sistematika penyajian, kelayakan 

grafika, dan konteks kebangsaan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa 



 

 

 

28 

menyunting adalah menyelaraskan/menata tulisan agar layak terbit/cetak dengan cara 

membaca secara teliti, mengoreksi, menandai kesalahan, memperbaiki naskah, dan 

menentukan kelayakan naskah, baik segi organisasi, kebenaran dan kelayakan isi, 

ketaatan pemakaian bahasa, struktur/sistematika penyajian, kelayakan grafika, dan 

konteks kebangsaan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

menyunting adalah kegiatan yang dilakukan untuk merperbaiki tulisan, agar tulisan 

memiliki kualitas yang baik dengan cara membaca dengan teliti untuk menemukan 

ketidaktepatan penggunaan bahasa, memberikan tanda koreksi, serta merevisi tulisan 

dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa (menyangkut 

ejaan, diksi, dan struktur kalimat) sehingga pembaca dapat memahami tulisan dengan 

jelas. Dengan begitu, tulisan yang telah disunting akan terjaga kualitasnya baik dari 

segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa (menyangkut ejaan, diksi, dan struktur 

kalimat). 

2.2.2.1 Menyunting Karangan 

 Kurikulum 2006 menyebutkan bahwa untuk memenuhi KD pembelajaran 

menyunting karangan untuk siswa SMP/MTs kelas IX, maka kegiatan menyunting 

karangan yang dilakukan berpedoman pada ketepatan ejaan, tanda baca, pilihan kata, 

keefektifan kalimat, keterpaduan paragraf, dan kebulatan wacana (Permendiknas 
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nomor 22 tahun 2006). Berikut ini adalah aspek yang perlu diperhatikan dalam 

menyunting karangan. 

Ejaan adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi 

bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungannya (Winarto dkk. 2004:177). Ejaan 

yang digunakan dalam bahasa Indonesia sekarang ini adalah ejaan yang 

disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan berlaku sejak 17 Agustus 1972 dan 

direvisi tanggal 9 September 1987. Kehadiran EYD merupakan satu upaya untuk 

menstandarkan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Pedoman ejaan yang menjadi 

panduan pemakai bahasa Indonesia terdapat dalam buku Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (1987 edisi Balai Pustaka; 1993 edisi yang 

direvisi terbitan Grasindo). Buku pedoman ejaan itu berisi mengenai pemakaian 

huruf, pemenggalan kata, pemakaian huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, 

penulisan unsur serapan, penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka dan 

bilangan, dan pemakaian tanda baca.  

Tanda baca merupakan tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Menurut Keraf 

(2004:16) tanda baca atau pungtuasi yang lazim digunakan didasarkan pada nada dan 

lagu (suprasegmental), dan sebagian didasarkan atas relasi gramatikal, frasa, dan 

hubungan sintaksis. Pemakaian tanda baca mempengaruhi makna kalimat. Sehingga, 

tanda baca perlu diperhatikan agar makna dalam kalimat dapat dipahami pembaca 

dengan tepat. Tanda baca meliputi tanda titik ( . ), koma ( , ), titik koma ( ; ), titik dua 

( : ), hubung ( - ), pisah ( -- ), elipsis ( ... ), tanya ( ? ), seru ( ! ), kurung ( (...) ), 
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kurung siku ( [...] ), petik ( “...” ), petik tunggal ( „...‟ ), garis miring ( / ), dan 

penyingkat atau apostrof ( ‟ ). 

Enre (1988:101) berpendapat bahwa diksi ialah pilihan dan penggunaan kata 

secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola 

suatu kalimat. Sejalan dengan pendapat Enre, Keraf (1999:24) menyimpulkan bahwa 

diksi atau pilihan kata mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk 

menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokkan kata-kata 

yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang 

paling baik digunakan dalam suatu situasi.  

Kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan atau tulisan, yang 

mengungkapkan pikiran yang utuh. Doyin dkk. (2002: 24) mengemukakan bahwa 

sebuah kalimat dikatakan efektif jika mempunyai kemampuan untuk menimbulkan 

kembali gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang terdapat pada 

pikiran penulis atau pembicara. Sejalan dengan pemikiran Doyin dkk., Keraf 

(2004:40) berpendapat, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi syarat-syarat 

berikut: (1) secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau 

penulis; (2) sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran 

pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Keraf 

menambahkan bahwa diperlukan syarat-syarat lain untuk menciptakan kalimat yang 

efektif. Syarat-syarat pendamping tersebut antara lain: kesatuan gagasan, koherensi 

yang kompak, penekanan, variasi, paralelisme, dan penalaran. 
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Arifin dalam Doyin (2002:28-29) mengemukakan bahwa paragraf yang baik 

hendaknya memenuhi dua syarat yaitu kesatuan dan kepaduan. Kesatuan yang 

dimaksud yaitu dalam sebuah paragraf hanya terdapat satu pokok pikiran. Kepaduan 

yang dimaksud yaitu penyusunan kalimat secara logis dan dari ungkapan-ungkapan 

(kata-kata) antarkalimat sehingga apabila dalam satu paragraf memiliki kalimat yang 

tidak mendukung pokok pikiran paragraf, maka paragraf tersebut menjadi tidak utuh 

atau tidak padu. Sedangkan apabila dalam satu paragraf tidak terdapat pengait 

antarkalimat maka paragraf tersebut menjadi tidak padu. 

Sependapat dengan Arifin, Keraf (2004:74-75) berpendapat bahwa alinea 

yang baik dan efektif harus memenuhi ketiga syarat berikut (1) kesatuan: yang 

dimaksud dengan kesatuan dalam alinea adalah bahwa semua kalimat yang membina 

alinea itu secara bersama-sama menyatakan suatu hal, suatu tema tertentu; (2) 

koherensi: yang dimaksud koherensi adalah kekompakan hubungan antara sebuah 

kalimat dengan kalimat yang lain yang membentuk alinea itu; (3) perkembangan 

alinea: perkembangan alinea adalah penyusunan atau perincian gagasan-gagasan yang 

membina alinea itu. 

Kebulatan wacana mencakup dua hal, yaitu kebulatan wacana sesuai dengan 

topik dan kebulatan wacana sesuai dengan konteks. Wacana memiliki kebulatan topik 

jika keseluruhan isi wacana mencakup satu topik yang telah ditentukan. Konteks 

dalam wacana membatasi ruang lingkup pembicaraan atau tulisan. Konteks juga 

menentukan ragam bahasa yang akan digunakan oleh pengarang. 
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Berdasarkan paparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pedoman dalam 

menyunting karangan meliputi ketepatan ejaan, tanda baca, pilihan kata, keefektifan 

kalimat, keterpaduan paragraf, dan kebulatan wacana. Diksi atau pilihan kata adalah 

kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, sehingga gagasan yang 

disampaikan akan lebih bermakna. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat 

menyajikan gagasan penulis kepada pembaca dengan tepat, jelas, dan benar tanpa 

menimbulkan makna ganda. Paragraf yang baik yaitu paragraf yang memiliki 

kesatuan (kohesi) dan kepaduan (koherensi). Kebulatan wacana mencakup kesesuaian 

wacana dengan topik dan konteks. 

2.2.3 Hakikat Karangan 

Gie (2002:3) berpendapat bahwa karangan adalah hasil perwujudan gagasan 

seseorang dalam bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh masyarakat 

pembaca. Unsur-unsur karangan menurut Gie (2002:4-5) ada empat yaitu (1) gagasan 

yang berupa pendapat, pengalaman atau pengetahuan yang ada dalam pikiran 

seseorang; (2) tuturan yang berbentuk pengungkapan gagasan sehingga dapat 

dipahami pembaca; (3) tatanan, yaitu tertib pengaturan dan penyusunan gagasan 

dengan mengindahkan berbagai asas dan aturan serta teknik sampai merencanakan 

rangka dan langkah, serta (4) wahana yang berfungsi sarana penghantar gagasan 

berupa bahasa tulis yang terutama menyangkut kosakata dan gramatikal serta 

retorika. 
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Sependapat dengan Gie, menurut Kosasih (2006:26) karangan adalah bentuk 

tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang dalam satu kesatuan 

tema yang utuh. Karangan diartikan pula dengan rangkaian hasil pemikiran atau 

ungkapan perasaan ke dalam bentuk tulisan yang teratur. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan karangan adalah hasil 

gagasan atau ide seseorang yang dituangkan lewat tulisan dengan menggunakan 

bahasa yang sesuai dan teratur. Maka untuk menyajikan karangan yang baik, perlu 

dilakukan penyuntingan, sehingga tulisan menjadi layak baca. 

2.2.3.1 Jenis Karangan 

Widyamartaya (1993:32-33) berpendapat bahwa paragraf dari sudut pandang 

bentuk wacana dibedakan menjadi narasi, deskriptif, ekspositoris, dan argumentatif. 

Berdasarkan sudut pandang cara penalaran dibedakan menjadi deduktif, induktif, 

deduktif-induktif. Sedangkan dari sudut pandang tempat dan fungsinya di dalam 

karangan, dibedakan menjadi paragraf pengantar, paragraf pengembang, dan paragraf 

penutup. 

Berbeda dengan Widyamartaya, menurut Nursisto (1999:37-46) ada lima jenis 

karangan, yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Narasi adalah 

karangan yang berupa rangkaian peristiwa yang terjadi dalam satu kesatuan waktu. 

Deskripsi adalah karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan 

sebenarnya sehingga pembaca dapat mencitrai (melihat, mendengar, merasakan, dan 
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mencium) apa yang dilukiskan sesuai dengan citra penulisnya. Eksposisi adalah 

karangan yang menerangkan atau menjelaskan pokok pikiran yang dapat memperluas 

wawasan atau pengetahuan pembaca. Argumentasi adalah karangan yang berusaha 

memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau 

gagasan. Persuasi adalah jenis karangan yang disamping mengandung alasan-alasan 

dan bukti atau fakta, juga mengandung ajakan atau himbauan untuk mempengaruhi 

pembaca agar mau menerima dan mengikuti pendapat atau kemauan penulis. 

Sejalan dengan Nursisto, menurut Wibowo (2001:58-59) dewasa ini, bentuk 

tulisan yang umum dikenal adalah sebagai berikut: (1) argumentasi (bahasan). Bentuk 

tulisan ini menggaris bawahi gagasan atau pikiran penulis dengan bertopang pada 

pendapat atau argumen yang logis dan objektif (berdasarkan pembuktian kebenaran); 

(2) deskripsi (perian). Bentuk tulisan ini mengutamakan kemampuan penulisnya 

dalam melukiskan atau merinci sesuatu (peristiwa, kejadian, atau lanskap) secara 

objektif kata-kata; (3) eksposisi (paparan). Bentuk tulisan ini lebih merupakan 

pemaparan pikiran atau pendapat seseorang penulis, tanpa berkehendak 

mempengaruhi pandangan pembaca; (4) persuasi (bujukan). Bentuk tulisan ini 

cenderung bertujuan merayu, membujuk, atau mengajak pembacanya agar menuruti 

keinginan si penulisnya; (5) narasi (kisahan). Bentuk tulisan ini menggarisbawahi 

aspek penceritaan atas suatu rangkaian peristiwa yang dikaitkan dengan kurun waktu 

tertentu, baik secara objektif maupun imajinatif. 
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Berbeda dengan pendapat Nursisto dan Wibowo, Nurudin (2007:59) 

berpendapat bahwa dilihat dari bentuk tulisan, dapat dibedakan menjadi deskripsi, 

eksposisi, narasi, persuasi, argumentasi, dan campuran/ kombinasi. Deskripsi adalah 

bentuk tulisan yang bertujuan memperluas pengetahuan dan pengalaman pembaca 

dengan jalan melukiskan hakikat objek yang sebenarnya. Eksposisi berusaha 

menjelaskan suatu prosedur atau proses, memberikan definisi, menerangkan, 

menjelaskan, menafsirkan gagasan, menerangkan bagan atau tabel, atau mengulas 

sesuatu. Narasi adalah bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, 

merangkaikan tindak-tanduk perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara 

kronologis atau yang berlangsung dalam suatu kesatuan waktu tertentu. Tulisan 

argumentasi biasanya bertujuan untuk meyakinkan pembaca, termasuk membuktikan 

pendapat atau pendirian dirinya. Persuasi berarti membujuk atau meyakinkan. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli terseut, dapat disimpulkan bahwa 

karangan dibedakan menjadi lima jenis, yaitu: deskripsi, narasi, argumentasi, 

eksposisi, dan persuasi. Karangan deskripsi adalah karangan yang mendeskripsikan 

atau menggambarkan suatu objek, tanpa memberikan opini penulis. Karangan narasi 

adalah karangan yang menceritakan suatu objek/peristiwa baik secara objektif 

maupun imajinatif dalam rangkaian kurun waktu tertentu. Karangan Argumentasi 

adalah karangan yang memberikan pendapat penulis kepada pembaca untuk 

meyakinkan pendapat kepada pembaca. Karangan eksposisi adalah karangan yang 
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menjelaskan proses suatu objek. Karangan persuasi adalah karangan yang 

memperikan pengaruh bagi pembaca agar menuruti kehendak penulis. 

2.2.4 Multikultural 

 Akar kata multikultural adalah kebudayaan. Secara etimologis, multikultural 

dibentuk dari kata multi (banyak) dan kultur (budaya). Secara hakiki, dalam kata itu 

terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitas dengan 

kebudayaan masing-masing yang unik. 

Menurut Suparlan (2002), multikultural adalah sebuah ideologi dan sebuah 

alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya, maka 

konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia. 

Sebagai sebuah ide atau ideologi, multikultural terserap dalam berbagai interaksi 

yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam 

kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, kehidupan politik, dan berbagai 

kegiatan lainnya dalam masyarakat yang bersangkutan. Kajian-kajian mengenai corak 

kegiatan, yaitu hubungan antarmanusia dalam berbagai manajemen pengelolaan 

sumber-sumber daya merupakan sumbangan yang penting dalam upaya 

mengembangkan dan memantapkan multikultural dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia. 

Sejalan dengan Suparlan, Muttaqin (2005) mengemukakan bahwa 

multikultural adalah menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa 
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mempedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, maupun agama. Muttaqin 

menganjurkan untuk bersikap menerima kelompok lain yang berbeda satu sama 

lainnya. Perbedaan yang ada mengajarkan untuk saling menghargai dan 

menghormati. Dengan begitu, maka toleransi baik itu antarumat beragama, etnis, dan 

budaya dapat terwujud. 

Sependapat dengan Suparlan, Rahmat (2008) berpendapat bahwa 

multikultural akan menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-

perbedaan termasuk perbedaan kesukubangsaan dan suku bangsa dalam masyarakat 

yang multikultural. Perbedaan itu dapat terwadahi di tempat-tempat umum, tempat 

kerja dan pasar, dan sistem nasional dalam hal kesetaraan derajat secara politik, 

hukum, ekonomi, dan sosial. Lewat penanaman semangat multikultural di sekolah-

sekolah, akan menjadi medium pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk 

menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan 

mau hidup bersama secara damai. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

multikultural adalah sesuatu yang dapat yang menjembatani perbedaan yang ada 

dalam masyarakat baik itu perbedaan antarsuku, agama, etnis, suku, maupun ras 

untuk mewujudkan masyarakat yang menghargai kesetaraan individu. Terwujudnya 

masyarakat multikultural di Indonesia merupakan cara yang paling efektif dan elegan 

untuk mendukung terciptanya sistem sosial yang lebih berkeadilan. 
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2.2.4.1 Pendidikan Multikultural 

 Andersen dan Cusher (1994:320) dalam Mahfud (2009:175) berpendapat 

bahwa pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai 

keragaman kebudayaan. Selain itu, James Banks (1993:3) dalam Mahfud (2009:175) 

mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people of colour, 

yang berarti pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai 

keniscayaan (anugerah Tuhan/sunatullah). 

 Hal senada juga disampaikan Ma‟hady dalam Mahfud (2009:176) 

berpendapat bahwa secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefinisikan 

sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan 

demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara 

keseluruhan (global).  

Menurut Munib (2010:154-155), multikultural di Indonesia bersifat normatif. 

Multikultural normatif adalah petunjuk tentang berbagai kepentingan yang 

membimbing pada pengakuan yang lebih tinggi mengenai kebangsaan dan identitas 

kelompok yang berbeda di dalam masyarakat. Pendidikan multikultural bertanggung 

jawab atas pendidikan nasional. Tidak mungkin menciptakan keberadaan aneka 

ragam budaya di masa depan dalam masyarakat masyarakat Indonesia tanpa peran 

pendidikan dalam memfokuskan pengembangan perspektif multikultural. Dengan 

kata lain, multikultural hanya dapat disikapi melalui pendidikan nasional. 
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 Menurut Munib (2010:156), ada tiga tantangan besar dalam melaksanakan 

pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu (1) agama, suku bangsa, dan tradisi, (2) 

kepercayaan, dan (3) toleransi. Tiga elemen pendidikan multikultural tersebut dapat 

terwujud dalam praktik pendidikan nasional. Pendidikan nasional terdapat dua cara 

yaitu pendidikan nasional. Pendidikan nasional terdapat dua cara yaitu pendidikan 

dan pendidikan nasional yang dilandasi oleh agama tertentu. Hal ini tidak berarti 

bahwa dua cara yang dapat memisahkan atau mengelompokkan masyarakat kita. Oleh 

karena itu untuk mencapai tujuan sebagai manusia Indonesia yang demokratis dan 

dapat hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan pendidikan 

multikultural. 

 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman kebudayaan untuk 

mengusahakan kesetaraan budaya ditengah masyarakat sehingga mewujudkan 

masyarakat yang demokratis. Pendidikan multikultural meminimalisir pergeseran 

yang terjadi antarbudaya. Maka pendidikan multikultural perlu diterapkan di 

Indonesia, dalam rangka menuju masyarakat multikultural. 

2.2.5 Pendekatan Kontekstual 

 Menurut Johnson (2007:57), pendekatan kontekstual/ contextual teaching 

learning (CTL) adalah sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-

pola yang mewujudkan makna. CTL adalah suatu sistem pengajaran yang cocok 
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dengan otak yang menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademis 

dengan konteks dari kehidupan sehari-hari siswa. Hakikat pendekatan kontekstual 

dapat diringkas dalam tiga kata, yaitu makna, bermakna, dan dibermaknakan. Pada 

pembelajaran kontekstual, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa 

menemukan makna (pengetahuan). Sudah menjadi kodrat manusia memiliki 

keinginan untuk menemukan makna. Tugas utama pendidik adalah memberdayakan 

potensi kodrati pada siswa agar siswa terlatih menangkap makna dari materi yang 

diajarkan. Makna yang berkualitas adalah makna kontekstual, yakni dengan 

menghubungkan materi ajar dengan lingkungan siswa. 

 Berbeda dengan Johnson, menurut Suprijono (2009:79), pendekatan 

kontekstual merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pendekatan kontekstual 

bertujuan membantu peserta didik memahami makna bahan pelajaran  yang mereka 

pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sendiri 

dalam lingkungan dan budaya masyarakat. 

 Sejalan dengan Suprijono, menurut Trianto (2007:103), pendekatan 

kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi 

yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 
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kehidupan sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama pendekatan 

kontekstual, yakni: konstruktivisme (constructivisme), bertanya (questioning), inkuiri 

(inquiry), masyarakat belajar (learninng community), pemodelan (modeling), dan 

penilaian autentik (authemtic assessment). 

 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang mengaitkan materi pembelajaran 

yang diberikan guru dengan pengalaman nyata yang dialami oleh siswa. Sehingga 

siswa diharapkan mampu menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan 

penerapannya di kehidupan sehari-hari. Ada tujuh komponen  pendekatan kontekstual 

yaitu konstruktivisme, inkuiri, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan 

penilaian autentik. 

2.2.5.1 Konstruktivisme 

 Belajar berdasarkan konstruktivisme adalah “mengontruksi” pengetahuan. 

Pengetahuan dibangun melalui proses asimilasi dan akomodasi (pengintegrasian  

pengetahuan baru terhadap struktur kognitif yang sudah ada dan penyesuaian struktur 

kognitif dengan informasi baru) maupun dialektika berpikir thesa-antithesa-sinthesa. 

Proses konstruksi pengetahuan melibatkan pengembangan logika deduktif-induktif-

hipotesis-verifikasi. Belajar dalam konteks konstruktivistik berangkat dari kenyataan 

bahwa pengetahuan itu terstruktur. Pengetahuan merupakan jalinan secara integratif 

dan fungsional dari konsep-konsep pendukungnya. Pemahaman arti atau makna 
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struktur merupakan tesis penting dari pembelajaran berbasis konstruktivisme. Belajar 

berbasis konstruktivisme menekankan pemahaman pada pola dari pengetahuan. 

Belajar dalam konstruktivisme menekankan pada pertanyaan “mengapa”. 

2.2.5.2 Inkuiri 

 Kata kunci pembelajaran kontekstual salah  satunya adalah “penemuan”. 

Belajar penemuan menunjukkan pada proses dan hasil belajar. Belajar penemuan 

melibatkan peserta didik dalam keseluruhan proses metode keilmuan sebagai 

langkah-langkah sistemik menemukan pengetahuan baru atau memferivikasi 

pengetahuan lama. Belajar penemuan mengintegrasikan aktivitas belajar peserta didik 

ke dalam metode penelitian sebagai landasan operasional melakukan investasi. Dalam 

investigasi peserta didik tidak hanya belajar memperoleh informasi, namun juga 

pemrosesan informasi. Pemrosesan ini tidak hanya melibatkan kepiawaian peserta 

didik berdialektika berpikir fakta ke konsep, konsep ke fakta, namun juga penerapan 

teori. Tidak kalah penting sebagai hasil pemrosesan informasi adalah kemampuan 

peserta didik memecahkan masalah dan mengonstruksikannya ke dalam bentuk 

laporan atau bentuk lainnya sebagai bukti tindak produktif peserta didik dari belajar 

penemuan. Prosedur inkuiri terdiri atas tahapan yaitu melontarkan permasalahan, 

mengumpulkan data dan verifikasi, mengumpulkan data dan eksperimentasi, 

merumuskan penjelasan, dan menganalisis proses inkuiri. 
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2.2.5.3 Bertanya 

 Pembelajaran kontekstual dibangun melalui dialog interaktif melalui tanya 

jawab oleh keseluruhan unsur yang terlibat dalam komunitas belajar. Dalam rangka 

objektivikasi pengetahuan yang dibangun melalui intersubjektif, bertanya sangatlah 

penting. Kegiatan bertanya sangat penting untuk menggali informasi, 

mengonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek 

yang belum diketahui. Bertanya sangat penting untuk melakukan elaborasi yaitu 

proses penambahan rincian, sehingga informasi baru akan lebih bermakna. Melalui 

berbagai pertanyaan, peserta didik dapat melakukan probing, sehingga informasi 

yang diperolehnya lebih mendalam. Bertanya adalah proses dinamis, aktif, dan 

produktif. Bertanya adalah fondasi dari interaksi belajar mengajar. 

2.2.5.4 Masyarakat Belajar 

Pembelajaran kontekstual menekankan arti penting pembelajaran sebagai 

proses sosial. Melalui interaksi dalam komunitas belajar proses dan hasil belajar 

menjadi lebih bermakna. Hasil belajar diperoleh dari berkolaborasi dan berkooperasi. 

Dalam praktiknya “masyarakat belajar” terwujud dalam pembentukan kelompok 

kecil, pembentukan kelompok besar, mendatangkan ahli ke kelas, bekerja sama 

dengan kelas paralel, bekerja kelompok dengan kelas di atasnya, bekerja sama dengan 

masyarakat. 
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2.2.5.5 Pemodelan 

 Pembelajaran kontekstual menekankan arti penting pendemostrasian terhadap 

hal yang dipelajari peserta didik. Pemodelan memusatkan pada arti penting 

pengetahuan prosedural. Melalui pemodelan peserta didik dapat meniru terhadap hal 

yang dimodelkan. Model bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu, contoh karya 

tulis, melafalkan bahasa, dan sebagainya. 

 

2.2.5.6 Refleksi 

 Refleksi adalah bagian penting dalam pembelajaran kontekstual. Refleksi 

merupakan upaya untuk melihat kembali, mengorganisir kembali, menganalisis 

kembali, dan mengevaluasi hal-hal yang telah dipelajari. 

2.2.5.7 Penilaian Autentik 

 Penilaian autentik adalah upaya pengumpulan berbagai data yang bisa 

memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik. Data dikumpulkan dari 

kegiatan nyata yang dikerjakan peserta didik pada saat melakukan pembelajaran. 

2.2.6 Pengembangan Buku Pengayaan Menyunting Karangan Bermuatan 

Multikultural Menggunakan Pendekatan Kontekstual 

 Buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan 

pendekatan kontekstual merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi 

problematika yang ada dalam pembelajaran menyunting karangan. Karena 
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keterampilan menyunting karangan siswa SMP/MTs kurang memuaskan. Dan siswa 

membutuhkan muatan multikultural agar siswa dapat mengenal dan bangga terhadap 

budaya Indonesia. Penerapan pendekatan kontekstual dalam buku pengayaan akan 

menjadikan siswa aktif belajar menyunting karangan. 

 Melalui kegiatan menyunting karangan bermuatan multikultural, disamping 

siswa lebih mengenal budaya Indonesia, pembelajaran menyunting karangan akan 

lebih menarik sehingga siswa memiliki semangat untuk mempelajari tata bahasa dan 

ejaan bahasa Indonesia lebih mendalam. Mengingat selama ini pemberian materi 

mengenai tata bahasa dan ejaan hanya diselipkan pada materi-materi lain. Tidak ada 

waktu khusus bagi siswa untuk mempelajari tata bahasa dan ejaan. 

 Sedangkan melalui pendekatan kontekstual, pembelajaran akan menjadi aktif, 

kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Pendekatan kontekstual merupakan prosedur 

pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik memahami makna bahan 

pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks 

kehidupan mereka sendiri dalam lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Prosedur 

pendidikan tersebut membuat pendekatan kontekstual tepat dipadupadankan dengan 

pendidikan multikultural. Karena bahan pelajaran berupa materi yang dikemas 

dengan muatan multikultural Indonesia yang kemudian dikaitkan dengan konteks 

kehidupan siswa. 
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Pengembangan buku pengayaan menyunting karangan bermuatan 

multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX 

adalah buku yang berisi materi, contoh-contoh karangan, dan latihan-latihan dalam 

menyunting karangan. Dengan muatan multikultural yang ditanamkan, diharapkan 

siswa mampu mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan 

Indonesia. Buku pengayaan menyunting karangan yang akan peneliti kembangkan 

diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatan kemampuan siswa 

menyunting karangan. 

2.2.7 Rancangan Pengembangan Buku Pengayaan Menyunting Karangan 

Bermuatan Multikultural Menggunakan Pendekatan Kontekstual 

 Rancangan buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual bagi siswa SMP/MTs terdiri atas tiga bagian, 

yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian pendahuluan tersusun atas kata 

pengantar, daftar isi, cara menggunakan buku, dan unsur pendahuluan buku lainnya. 

Kemudian bagian isi meliputi teori-teori yang berkaitan dengan materi menyunting 

karangan, contoh-contoh, petunjuk atau prosedur, kiat-kiat menyunting karangan, 

latihan-latihan, rangkuman, dan refleksi. Bagian penutup berisi rangkuman dan 

latihan-latihan atau tugas belajar, serta daftar pustaka. 

 Muatan multikultural dalam pengembangan buku pengayaan ini terlihat pada 

bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, muatan 

multikultural terlihat pada ilustrasi serta ikon yang digunakan pada saat menerangkan 
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penggunaan buku. Ikon yang biasanya ada pada buku, digambarkan dengan seorang 

sarjana atau yang berkaitan dengan dunia pendidikan seperti buku, pensil, bahkan 

guru yang sedang mengajar. Namun ikon yang akan digunakan lebih seperti pemandu 

wisata berbaju adat Indonesia yang akan muncul disetiap petunjuk yang diberikan. 

Pada bagian isi, konteks multikultural terlihat pada contoh-contoh karangan 

multikultural yang disajikan, ilustrasi karangan, serta ikon buku yang berkonteks 

multikultural. Informasi mengenai budaya Indonesia juga akan disisipkan untuk 

memberikan sedikit info mengenai budaya Indonesia. Begitu juga pada bagian 

penutup yang masih menggunakan ikon buku berkonteks multikultural. 

 Pendekatan kontekstual dalam pengembangan buku pengayaan ini terlihat 

pada penyajian materi. Materi dikemas sedemikian rupa sehingga siswa membangun 

sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif pada proses belajar mengajar. 

Penyajian materi dalam buku ini diintegrasikan dengan tujuh komponen utama 

pembelajaran yang terdapat pada pendekatan kontekstual. Komponen tersebut 

meliputi konstruktivisme (construktivisme), bertanya (questioning), menemukan 

(inquiry), masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modeling), refleksi 

(reflection), dan penilaian sebenarnya (authentic assesment).  

 Komponen konstruktivisme diterapkan ketika membangun pemahaman dan 

pengetahuan siswa sedikit demi sedikit. Siswa menemukan pengetahuan melalui 

usaha sendiri sehingga pengetahuan yang diperoleh akan lebih bermakna bagi siswa. 

Hal ini diterapkan ketika siswa disajikan contoh-contoh karangan multikultural, 
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kemudian siswa merumuskan hakikat karangan dan jenis karangan dari contoh 

karangan multikultural yang disajikan. Pengetahuan tersebut yang akan mengantarkan 

siswa pada pengetahuan selanjutnya yaitu mengenai menyunting karangan.  

Komponen inkuiri diterapkan ketika pemberian materi menyunting karangan. 

Pemberian materi diawali melalui pengamatan contoh karangan multikultural yang 

perlu disunting. Siswa diajak untuk menyunting contoh karangan multikultural. 

Setelah diketahui letak kesalahan pada contoh karangan multikultural, pemaparan 

materi menyunting diberikan dengan disisipkan pertanyaan. Hal tersebut merupakan 

wujud dari komponen inkuiri (menemukan).  

Komponen bertanya seringkali disisipkan pada pemaparan materi agar 

menumbuhkan rasa ingin tahu siswa sehingga membangkitkan respon siswa dan 

menyegarkan kembali pengetahuan siswa, disamping itu pertanyaan dapat mengecek 

pemahaman siswa. Pertanyaan yang diberikan membantu siswa untuk berpikir kritis. 

Pertanyan yang diberikan membantu siswa memahami materi yang diberikan. 

 Komponen masyarakat belajar berupa arahan untuk mengomunikasikan hasil 

tugas belajar kepada teman atau pihak lainnya. Hal ini diterapkan setelah pemaparan 

materi, untuk mengecek pemahaman siswa. Siswa diminta untuk bertanya kepada 

teman mengenai materi yang baru saja diberikan. Kemudian siswa diminta untuk 

menjelaskan kepada teman yang belum memahami materi. Lalu orang lain yang 
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sudah bisa menyunting karangan, menunjukkan cara menyunting karangan yang 

benar.  

Komponen pemodelan diintegrasikan pada pemberian contoh karangan, 

petunjuk atau prosedur menyunting karangan, dan tanda-tanda dalam penyuntingan. 

Siswa diberi contoh karangan yang telah disunting dan telah dibubuhi dengan tanda-

tanda penyuntingan. Pemberian contoh cara menyunting tersebut membantu siswa 

memahami penggunaan tanda-tanda penyuntingan. 

 Komponen refleksi diberikan melalui rangkuman pada tiap akhir bab untuk 

mempermudah siswa dalam mengingat atau memahami apa yang sudah dipelajari 

sehingga membantu mereka dalam merefleksi materi yang telah didapat. Rangkuman 

berisi garis besar materi yang diberikan. Rangkuman yang diberikan memudahkan 

siswa memahami materi.  

Komponen peniliaian autentik diterapkan melalui evaluasi yang juga 

diberikan pada tiap akhir bab untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi. 

Pemberian evaluasi pada tiap akhir bab merupakan wujud dari komponen penilaian 

autentik. Evaluasi diterapkan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Apabila 

tingkat pemahaman siswa masih rendah, maka perlu diberikan pengayaan. 

Sampul buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual dirancang dengan variasi warna yang 

dipadukan agar menarik bagi siswa disertai penataan gambar dan tulisan pada 
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sampul. Variasi warna yang dipilih adalah warna-warna yang ceria dan membuat 

siswa semangat sesuai dengan karakter siswa SMP/MTs. Bagian sampul buku teridiri 

atas tiga bagian yaitu sampul depan, punggung buku, dan sampul belakang. Pada 

bagian sampul depan terdapat judul buku, nama penulis, dan ilustrasi gambar. Pada 

punggung buku terdapat judul buku dan nama penulis. Pada sampul belakang selain 

komposisi warna dan penataan tulisan atau judul buku, juga terdapat sinopsis penjelas 

isi buku pengayaan menyunting karangan berwawasan multikultural berbasis 

pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX, dan biografi penulis. 

Buku pengayaan menyunting karangan disusun dalam bentuk yang praktis, 

mudah dibawa, dan unik. Pemilihan bentuk buku berdasarkan mudahnya konsumen 

dalam membawa dan membaca buku tersebut. Buku disertai dengan tampilan gambar 

dan komposisi warna yang berbeda. 

Buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural disertai 

petunjuk penggunaan buku. Petunjuk penggunaan buku ditujukan untuk 

mempermudah siswa dalam memahami isi buku tersebut. Adanya petunjuk buku 

pada buku pengayaan menyunting karangan bermuatan mutikultural menggunakan 

pendekatan kontekstual diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memahami isi 

buku. 

Daftar isi berguna untuk mempermudah siswa dalam melihat materi, 

penjelasan, serta subbab/ per tema. Daftar isi memaparkan halaman-halaman dari tiap 
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materi, sehingga pembaca lebih mudah dalam mencari halaman yang diinginkan. 

Pada tiap bab dan materi yang ada pada bab terdapat nomor halaman bab tersebut 

berada untuk memudahkan pencarian. 

Halaman awal bab dikemas semenarik mungkin. Judul bab tertulis di halaman 

awal bab dengan maksud memudahkan pembaca untuk mencari bab yang diinginkan. 

Bab mempunyai warna yang unik untuk menarik perhatian pembaca. 

Buku pengayaan menyunting karangan berisi mengenai pemahaman mengenai 

ihwal menyunting karangan, sehingga siswa mempunyai gambaran mengenai 

kegiatan apa saja yang dilakukan dalam menyunting karangan. Materi ini 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru. Materi menyunting yang 

diberikan kepada siswa dapat menambah kemampuan siswa dalam menyunting 

karangan. 

Peneliti menyertakan pengertian multikultural pada buku pengayaan yang 

disusun untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap konteks multikultural. 

Pentingnya pemahaman awal terhadap konteks multikultural mengharuskan materi ini 

disampaikan. Pemahaman terhadap multikultural membuka pemahaman siswa 

mengenai kesetaraan budaya. 

Peneliti menyertakan pedoman dalam menyunting karangan. Pada bab ini 

penulis sertakan cara menyunting karangan. Materi ini dimaksudkan untuk 

memberikan pemahaman kepada pembaca cara menyunting karangan. Cara 
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menyunting karangan didemonstrasikan dengan contoh karangan yang telah disunting 

menggunakan tanda-tanda penyuntingan. Tanda penyuntingan yang digunakan 

menjadi contoh menyunting karangan dengan membubuhkan tanda koreksi. 

Contoh karangan pada buku pengayaan ini terdiri atas karangan yang bertema 

multikultural. Contoh-contoh karangan multikultural peneliti cantumkan pada materi 

penyuntingan karangan. Berbagai macam wujud kebudayaan Indonesia peneliti 

sampaikan pada contoh-contoh karangan multikultural. 

Evalusai ini mengacu pada materi yang telah disampaikan di depan. Adanya 

evaluasi ini, guru diharapkan dapat mengukur kemampuan siswa setelah memahami 

materi. Pada tiap-tiap akhir materi, peneliti mencantumkan evaluasi yang diwujudkan 

dengan soal yang memandu siswa memahami mulikultural, ejaan, serta tata bahasa 

yang tepat yang ada pada karangan. 

 

2.3 Spesifikasi Produk 

Bedasarkan kebutuhan siswa dan guru terhadap buku pengayaan menyunting 

karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual. Maka 

spesifikasi produk yang akan peneliti kembangkan yaitu buku pengayaan menyunting 

karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual yang 

ditujukan untuk siswa SMP/MTs kelas IX. Buku ini berisi mengenai pengertian 

karangan, jenis-jenis karangan, cara menyunting karangan, serta contoh-contoh 
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karangan yang bertema multikultural. Buku yang dikembangkan membantu guru dan 

siswa dalam pembelajaran menyunting karangan. Buku pengayaan menyunting 

karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual diharapkan 

dapat menjadi buku pendamping yang akan memperkaya wawasan dan pengetahuan 

siswa. 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Buku pengayaan yang dikembangkan merupakan buku yang berisi rangkuman 

petunjuk menyunting karangan yang disesuaikan dengan tingkat keterbacaan siswa 

SMP/MTs kelas IX. Buku pengayaan dikhususkan untuk kegiatan menyunting 

karangan. Aspek-aspek dalam menyunting karangan dijabarkan dalam langkah-

langkah sederhana yang mudah dipahami oleh peserta didik. 

Buku pengayaan yang dikembangkan memiliki muatan multikultural. Muatan 

multikultural diberikan melalui contoh-contoh karangan bertema multikultural yang 

disajikan, ikon multikultural buku, informasi budaya Indonesia pada buku, serta 

didukung dengan ilustrasi bernuansa multikultur yang menimbulkan minat dan 

motivasi siswa. Ilustrasi dan ikon yang bernuansa multikultur juga berfungsi untuk 

membuat konsep multikultur lebih konkret serta menarik perhatian siswa sedangkan 

informasi multikultural yang disisipkan pada buku menambah wawasan siswa 

terhadap budaya Indonesia. Dengan bermuatan multikultural, maka buku pengayaan 
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dapat mengeksplorasi potensi budaya siswa sehingga siswa memiliki pengetahuan 

dan pemahaman berbagai budaya, yang akan menumbuhkan sikap dan rasa 

menghargai, menoleransi, dan mengempati. 

Pendekatan yang dipilih dalam pengembangan buku pengayaan adalah 

pendekatan kontekstual. Karena pendekatan kontekstual membuat siswa aktif, di 

samping itu pembelajaran akan lebih berarti dan menyenangkan. Pendekatan 

kontekstual dalam buku pengayaan, diterapkan melalui materi yang terkandung 

dalam buku, baik itu dari uraian materi menyunting maupun latihan yang disajikan. 

Dengan adanya buku panduan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual, diharapkan siswa dapat menguasai 

kompetensi dasar menyunting karangan dengan baik. Penelitian digambarkan dengan 

bagan berikut. 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis metode penelitian dan pengembangan atau 

research and development (R&D). Metode penelitian dan pengembangan adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut (Sugiyono 2010:407). Maka, penelitian ini dikhususkan 

untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan produk berupa 

buku pengayaan menyunting karangan bermuatann multikultural menggunakan 

pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX. Produk disusun untuk 

membantu siswa dan guru dalam pembelajaran menyunting karangan, sehingga 

memotivasi siswa belajar menyunting karangan. Langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan yang dirumuskan Sugiyono (2010:409) adalah sebagai berikut: (1) 

potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) 

revisi desain, (6) uji coba produk, (7) revisi produk, (8) uji coba pemakaian, (9) revisi 

produk, dan (10) produksi massal. 

Langkah-langkah penelitian pengembangan yang dikemukakan oleh Sugiyono 

kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pada penelitian ini. Langkah-langkah 

penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini yaitu sampai pada tahap revisi 

produk yang dikemas dalam enam tahap. Adapun rincian setiap tahap penelitian 

adalah sebagai berikut. 
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1. Tahap I: survei pendahuluan, yang meliputi (a) mencari sumber pustaka dan hasil 

penelitian yang relevan, dan (b) menganalisis kebutuhan buku pengayaan 

menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan 

kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX melalui angket. 

2. Tahap II: awal pengembangan prototipe buku pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa 

SMP/MTs kelas IX, yaitu menentukan prinsip penyusunan buku pengayaan 

menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan 

kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX berdasarkan angket kebutuhan siswa 

dan guru. 

3. Tahap III: desain produk, yaitu kegiatan merancang dan menyusun prototipe buku 

pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan 

pendekatan kontekstual bagi siswa SMP/MTs kelas IX sesuai dengan prinsip 

penyusunan yang telah ditentukan. 

4. Tahap IV: validasi produk, yaitu uji validasi atau penilaian terhadap prototipe 

buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan 

pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX yang dilakukan oleh guru 

dan ahli. 

5. Tahap V: revisi atau perbaikan produk, merupakan proses mengoreksi kembali dan 

memperbaiki kesalahan-kesalahan setelah melakukan validasi produk atau 

prototipe buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX. 
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6. Tahap VI: uji coba terbatas terhadap buku pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual bagi siswa 

SMP/MTs kelas IX yang telah dikembangkan oleh peneliti untuk mengetahui 

tanggapan siswa terhadap buku pengayaan menyunting karangan tersebut. 
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Rancangan penelitian tersebut divisualisasikan pada bagan 3.1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Tahap Penelitian 

 

 

TAHAP I 

Survei Pendahuluan 

 Mencari sumber pustaka dan hasil 

penelitian yang relevan. 

 Menganalisis kebutuhan buku pengayaan 

menyunting karangan. 

TAHAP II 

Awal Pengembangan Prototipe 

 Menentukan prinsip penyusunan buku 

pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural menggunakan 

pendekatan kontekstual untuk siswa 

SMP/MTs kelas IX. 

TAHAP III 

Desain Produk 

 Merancang dan menyusun prototipe buku 

pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural menggunakan 

pendekatan kontekstual bagi siswa 

SMP/MTs kelas IX. 

TAHAP IV 

Validasi Produk 

 Penilaian prototipe oleh guru dan ahli atau 

pakar yang sudah berpengalaman untuk 

menilai prototipe tersebut. 

TAHAP V 

Revisi dan Perbaikan Produk 

 Proses mengoreksi kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan setelah melakukan validasi 

produk atau prototipe. 

TAHAP VI 

Uji Coba Terbatas 

 Tanggapan siswa terhadap buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX. 
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3.2 Data dan Sumber Data Penelitian 

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terhadap 

pengembangan buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX, diuraikan 

pada subbab berikut. 

3.2.1 Data 

Data dalam penelitian ini terdiri atas tiga data. Pertama, data berupa skor 

kecenderungan angket kebutuhan terhadap buku pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa 

SMP/MTs kelas IX. Data diperoleh dari penyebaran angket dan wawancara kepada 

guru dan siswa SMP/MTs. Penyebaran angket diharapkan dapat menjaring data 

mengenai berbagai pendapat responden mengenai karakteristik buku pengayaan 

menyunting karangan yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara mendalam. 

Kedua, data yang diperoleh berupa skor penilaian uji validasi terhadap buku 

pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan 

kontekstual. Data diperoleh dari penyebaran angket dan wawancara terhadap guru 

bahasa Indonesia dan ahli. Data berupa karakteristik penilaian digunakan untuk 

melakukan perbaikan produk. 
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Ketiga, data ketiga berupa skor angket tanggapan siswa terhadap buku 

pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan 

kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX. Data diperoleh dari penyebaran angket 

dan wawancara siswa terhadap prototipe buku pengayaan. Data ketiga menunjukkan 

bahwa apakah prototipe sudah memenuhi kebutuhan siswa atau belum. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini terdiri atas tiga sumber data yaitu: (1) sumber 

data untuk mendapatkan data kebutuhan prototipe buku pengayaan, (2) sumber data 

untuk mendapatkan data penilaian uji validasi terhadap buku pengayaan, dan (3) 

sumber data untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap buku pengayaan 

menyunting karangan. 

3.2.2.1 Sumber Data Kebutuhan Buku Pengayaan Menyunting Karangan 

Bermuatan Multikultural Menggunakan Pendekatan Kontekstual untuk 

Siswa SMP/MTs Kelas IX 

Sumber data yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan pembuatan buku 

pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan 

kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX adalah siswa dan guru. Penentuan 

sumber data dalam penelitian dilakukan agar penelitian lebih spesifik guna 

membatasi ruang lingkup penelitian. Dengan begitu, data lebih mudah didapatkan. 

Berikut ini dijelaskan mengenai sumber data kebutuhan buku pengayaan menyunting 

karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual. 
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Siswa yang menjadi sumber data kebutuhan dari penelitian ini diambil dari 

tiga sekolah yang berbeda di kabupaten Banjarnegara yaitu SMPN 1 Banjarnegara, 

SMPN 5 Banjarnegara, dan MTsN 2 Banjarnegara. Alasan dipilihnya ketiga sekolah 

tersebut adalah untuk menjaring data dari SMP/MTs unggulan, menengah, dan biasa. 

SMPN 1 Banjarnegara mewakili SMP yang memiliki kualitas unggulan di 

Banjarnegara, SMPN 5 Banjarnegara memiliki kualitas menengah, dan MTsN 2 

Banjarnegara memiliki kualitas biasa. Dengan mempertimbangkan bahwa buku 

pengayaan yang akan dikembangkan dapat digunakan untuk semua kalangan, baik 

dari sekolah unggul, menengah, maupun biasa. 

Guru bahasa Indonesia yang menjadi sumber data kebutuhan dari penelitian 

ini adalah tiga guru bahasa Indonesia dari tiga sekolah yang berbeda di kabupaten 

Banjarnegara yaitu SMPN 1 Banjarnegara, SMPN 5 Banjarnegara, dan MTsN 2 

Banjarnegara. Data-data yang diambil dari tiga guru tersebut semoga dapat mewakili 

kebutuhan dan kesulitan yang terdapat pada pembelajaran menyunting karangan pada 

siswa kelas IX SMP/MTs. Dengan demikian, buku pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual dikembangkan lebih 

representatif. 
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3.2.2.2 Sumber Data Uji Penilaian Terbatas Prototipe Buku Pengayaan 

Menyunting Karangan Bermuatan Multikultural Menggunakan 

Pendekatan Kontekstual untuk Siswa SMP/MTs Kelas IX 

Sumber data uji penilaian terbatas terhadap prototipe buku pengayaan 

menyunting  karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual 

untuk siswa SMP/MTs kelas IX diperoleh dari guru bahasa Indonesia dan Ahli. Guru 

yang menjadi sumber data uji penilaian terbatas dari penelitian ini berbeda dengan 

guru yang menjadi subjek penelitian untuk memperoleh data kebutuhan terhadap 

buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan 

pendekatan kontekstual, yaitu tiga guru bahasa Indonesia kelas IX dari SMPN 2 

Banjarnegara, SMPN 2 Rakit, dan MTs Cokroaminoto Wanadadi. Alasan dipilihnya 

tiga penilai ini karena mereka merupakan guru yang berpengalaman dan paling 

unggul dibidangnya. 

Selain sumber data di atas, peneliti juga menyertakan dosen ahli sebagai ahli 

uji produk. Dosen ahli yang akan bertindak sebagai pemberi saran dan penguji produk 

yaitu Drs. Bambang Hartono, M.Hum. sebagai dosen ahli dalam bidang penyuntingan 

dan keredaksian, dan Mulyana, S.Pd., M.Hum. sebagai dosen ahli dalam bidang 

pengembangan bahan ajar. Kedua dosen tersebut berasal dari jurusan Bahasa dan 

Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. 
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3.2.2.3 Sumber Data Tanggapan Siswa terhadap Buku Pengayaan Menyunting 

Karangan Bermuatan Multikultural Menggunakan Pendekatan 

Kontekstual untuk Siswa SMP/MTs Kelas IX 

 Siswa yang menjadi sumber data tanggapan siswa terhadap buku pengayaan 

menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual 

untuk siswa SMP/MTs kelas IX berbeda dengan siswa yang menjadi sumber data 

kebutuhan buku pengayaan menyunting karangan. Sumber data tersebut terdiri atas 

siswa dari SMPN 2 Banjarnegara, SMPN 2 Rakit, dan MTs Cokroaminoto Wanadadi. 

Ketiga sekolah tersebut merupakan sekolah yang terdapat di kabupaten Banjarnegara. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

Fokus dari penelitian ini yaitu pengembangan buku pengayaan menyunting 

karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa 

SMP/MTs kelas IX. Maka instrumen penelitian yang digunakan untuk mendapatkan 

data skor kecenderungan kebutuhan buku pengayaan menyunting karangan 

menggunakan angket kebutuhan dan wawancara pada guru bahasa Indonesia serta 

siswa SMP/MTs yang telah dipilih sedangkan untuk mendapatkan data skor uji 

validasi produk digunakan angket uji validasi dan wawancara pada guru dan dosen 

ahli. Kemudian untuk mendapat data skor tanggapan siswa digunakan angket 

tanggapan siswa dan wawancara yang ditujukan pada siswa. Gambaran umum 

instrumen yang digunakan dalam peneltian ini dapat dilihat dari kisi-kisi berikut ini. 
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Umum Instrumen Penelitian 

No. Data Subjek Instrumen 

1. Kebutuhan prototipe 

buku pengayaan 

menyunting karangan 

bermuatan multikultural 

menggunakan 

pendekatan kontekstual 

untuk siswa SMP/MTs 

kelas IX. 

1) Guru Bahasa dan 

Sastra Indonesia 

kota 

Banjarnegara. 

2) Siswa SMP/MTs 

kota 

Banjarnegara. 

1) Angket kebutuhan 

2) Pedoman Wawancara 

2. Validasi prototipe buku 

pengayaan menyunting 

karangan bermuatan 

multikultural 

menggunakan 

pendekatan kontekstual 

untuk siswa SMP/MTs 

kelas IX. 

1) Guru Bahasa dan 

Sastra Indonesia 

kota 

Banjarnegara. 

2) Dosen ahli 

1) Angket uji validasi 

2) Pedoman Wawancara 

3. Uji coba terbatas 

prototipe buku 

pengayaan menyunting 

karangan bermuatan 

multikultural 

menggunakan 

pendekatan kontekstual 

untuk siswa SMP/MTs 

kelas IX. 

Siswa SMP kelas IX 1) Angket tanggapan 

siswa 

2) Pedoman Wawancara 

 

Pada penelitian ini, proses yang dilakukan sampai pada proses uji coba 

terbatas yaitu tanggapan siswa pada buku pengayaan yang telah dikembangkan oleh 

peneliti sehingga tidak ada uji pemakaian dalam kegiatan pembelajaran. Pembatasan 

tersebut karena keterbatasan waktu dan biaya. 



 

 

 

66 

3.3.1 Angket Kebutuhan Buku Pengayaan Menyunting Karangan Bermuatan 

Multikultural Menggunakan Pendekatan Kontekstual untuk Siswa 

SMP/MTs Kelas IX 

Angket kebutuhan prototipe buku pengayaan menyunting karangan bermuatan 

multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX 

dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) angket kebutuhan guru, dan (2) angket kebutuhan 

siswa. Data yang diperoleh dari angket ini menjadi bahan pengembangan produk. 

3.3.1.1 Angket Kebutuhan Guru terhadap Buku Pengayaan Menyunting 

Karangan Bermuatan Multikultural Menggunakan Pendekatan 

Kontekstual untuk Siswa SMP/MTs Kelas IX 

Hal-hal yang dikupas dalam angket ini adalah kebutuhan buku pengayaan 

menyunting karangan bermuatan multikultural yang meliputi: (1) tanggapan guru 

terhadap kondisi multikultural di sekitar siswa, (2) tanggapan guru terhadap buku 

pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural, (3) kebutuhan materi, (4) 

kebutuhan struktur penyajian, (5) kebutuhan penggunaan bahasa, (6) kebutuhan 

grafika, dan (7) harapan terhadap buku pengayaan menyunting karangan. Gambaran 

umum kisi-kisi angket kebutuhan guru terhadap buku pengayaan menyunting 

karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa 

SMP/MTs kelas IX sebagai berikut ini. 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Umum Angket Kebutuhan Guru terhadap Buku Pengayaan 

Menyunting Karangan Bermuatan Multikultural Menggunakan 

Pendekatan Kontekstual untuk Siswa SMP/MTs Kelas IX 

No. Aspek Indikator 
Nomor 

Soal 

1. Tanggapan guru 

terhadap 

kondisi 

multikultural di 

sekitar siswa 

a. Pendapat guru mengenai pengetahuan siswa 

terhadap wawasan multikultural di 

Indonesia. 

b. Pandangan guru mengenai pemahaman 

siswa terhadap budaya sendiri. 

c. Pendapat guru mengenai tanggapan siswa 

terhadap etnis/budaya lain. 

d. Tanggapan guru mengenai kendala siswa 

karena perbedaan etnis. 

e. Pendapat guru terhadap pembelajaran 

bahasa Indonesia berkonteks multikultural. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

2. Tanggapan guru 

terhadap buku 

pengayaan 

menyunting 

karangan 

bermuatan 

multikultural 

a. Pendapat guru terhadap buku menyunting 

karangan yang tersedia saat ini. 

b. Sumber rujukan mendapatkan karangan 

multikultural dalam buku pengayaan. 

c. Manfaat nilai-nilai multikultural dalam buku 

pengayaan. 

d. Pendapat guru terhadap buku pengayaan 

menyunting karangan bermuatan 

multikultural yang akan peneliti 

kembangkan. 

6 

7 

 

8 

 

9 

3. Kebutuhan 

materi 
a. Penjelasan mengenai pengertian karangan. 

b. Penjelasan mengenai jenis-jenis karangan. 

c. Contoh karangan yang akan disajikan dalam 

buku pengayaan. 

d. Penjelasan mengenai pengertian  

10 

11 

12 

 

13 
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No. Aspek Indikator 
Nomor 

Soal 

  

menyunting. 

e. Penjelasan mengenai pedoman menyunting 

karangan. 

f. Tanda-tanda dalam menyunting karangan. 

g. Cara menyunting karangan yang baik dan 

benar. 

h. Latihan menyunting karangan multikultural. 

i. Materi pengayaan (tambahan). 

 

14 

 

15 

16 

17 

18 

4. Kebutuhan 

struktur 

penyajian 

a. Kebutuhan ilustrasi/gambar dalam buku. 

b. Kebutuhan ikon multikultural dalam buku. 

c. Kebutuhan penyajian petunjuk penggunaan 

buku. 

d. Kebutuhan penyajian rangkuman. 

e. Kebutuhan penyajian simpulan. 

f. Kebutuhan penyajian informasi 

multikultural. 

19 

20 

21 

 

22 

23 

24 

5. Kebutuhan 

penggunaan 

bahasa 

a. Kebutuhan penggunaan ragam bahasa dalam 

buku. 

b. Kebutuhan buku pengayaan yang 

menggunakan bahasa yang baik dan benar. 

c. Penggunaan bahasa dalam karangan 

multikultural. 

d. Penggunaan kata, kalimat, paragraf singkat, 

padat, dan mudah dipahami. 

25 

 

26 

 

27 

28 

6. 
Kebutuhan 

grafika 

a. Judul buku 
29 
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No. Aspek Indikator 
Nomor 

Soal 

  

b. Cover buku 

c. Warna buku 

d. Ketebalan buku 

e. Ukuran buku 

f. Desain/model buku 

g. Jenis dan ukuran huruf 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

7. Harapan 

terhadap buku 

pengayaan 

menyunting 

karangan 

Harapan/saran/masukan terhadap buku yang 

akan dikembangkan oleh peneliti. 

36 

 

Untuk mempermudah guru dalam menjawab pertanyaan yang terdapat dalam 

angket, disediakan petunjuk pengisian angket sebagai berikut. 

1) Bapak/Ibu diharapkan dapat memberi jawaban pada setiap soal di bawah ini 

dengan memberikan tanda cek (v) dalam kurung yang telah disediakan di depan 

jawaban. 

Contoh : (v) ya 

 (  ) tidak 
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3.3.1.1 Angket Kebutuhan Siswa terhadap Buku Pengayaan Menyunting 

Karangan Bermuatan Multikultural Menggunakan Pendekatan 

Kontekstual untuk Siswa SMP/MTs Kelas IX 

Angket kebutuhan siswa terhadap buku pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual mengupas hal-hal 

yang terkait dengan kebutuhan siswa meliputi (1) tanggapan siswa terhadap kondisi 

multikultural di sekitar siswa, (2) tanggapan siswa terhadap buku pengayaan 

menyunting karangan bermuatan multikultural, (3) kebutuhan materi, (4) kebutuhan 

struktur penyajian, (5) kebutuhan penggunaan bahasa, (6) kebutuhan grafika, dan (7) 

harapan terhadap buku pengayaan menyunting karangan. Gambaran umum kisi-kisi 

angket kebutuhan siswa terhadap buku pengayaan menyunting karangan bermuatan 

multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX 

sebagai berikut ini. Kisi-kisi dalam angket kebutuhan siswa terhadap buku pengayaan 

menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual 

untuk siswa SMP/MTs kelas IX yaitu sama seperti pada kisi-kisi kebutuhan guru 

terhadap buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX. 

 Untuk mempermudah responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

terdapat dalam angket, disediakan petunjuk pengisian angket sebagai berikut ini. 

1) Siswa diharapkan memberi jawaban pada setiap soal di bawah ini dengan 

memberikan tanda cek (v) dalam kurung yang telah disediakan di depan jawaban. 

Contoh: (v) ya 
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(  ) tidak 

3.3.2 Angket Validasi Buku Pengayaan Menyunting Karangan Bermuatan 

Multikultural Menggunakan Pendekatan Kontekstual untuk Siswa 

SMP/MTs Kelas IX 

Angket validasi mengupas segala sesuatu yang terdapat di dalam prototipe 

buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan 

pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX. Angket diberikan kepada 

guru dan ahli sebagaimana telah dijelaskan pada subsumber data. Hal-hal yang 

dibahas meliputi: (1) penilaian aspek materi, (2) penilaian aspek penyajian materi, (3) 

penilaian aspek bahasa dan keterbacaan, (4) penilaian aspek grafika, dan (5) saran 

perbaikan. Kisi-kisi angket validasi prototipe buku pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa 

SMP/MTs kelas IX sebagai berikut ini. 

 

 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Angket Penilaian terhadap Buku Pengayaan Menyunting 

Karangan Bermuatan Multikultural Menggunakan Pendekatan 

Kontekstual untuk Siswa SMP/MTs Kelas IX 

Dimensi Indikator No. Soal 

1. Aspek materi a. Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran. 

b. Kesesuaian materi dengan disiplin ilmu 

yang bersangkutan. 

c. Kesesuaian materi dengan perkembangan 

kognitif siswa. 

1 

 

2 

3 
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Dimensi Indikator No. Soal 

 d. Kesesuaian ilustrasi dengan materi. 4 

2. Aspek penyajian 

materi 

a. Kemenarikan penyajian materi. 

b. Pemahaman materi. 

c. Penyajian materi yang mendorong siswa 

berpikir kritis. 

d. Keterkaitan materi 

e. Kesesuaian materi dengan soal. 

f. Penyajian soal yang mendorong siswa 

belajar aktif. 

5 

6 

7 

 

8 

9 

10 

3. Aspek bahasa 

dan keterbacaan 

a. Kesesuaian penggunaan bahasa dengan 

tingkat perkembangan bahasa siswa. 

b. Pemahaman bahasa. 

c. Keterpaduan isi. 

d. Kesesuaian struktur kalimat dengan tingkat 

penguasaan bahasa dan perkembangan 

siswa. 

e. Pemilihan kosa kata. 

11 

12 

13 

 

14 

15 

4. Aspek grafika a. Penataan wajah sampul/cover. 

b. Ilustrasi sampul/cover buku pengayaan. 

c. Kualitas sampul/cover buku pengayaan. 

d. Komposisi warna wajah sampul. 

e. Komposisi warna buku. 

f. Penataan tulisan. 

g. Ukuran buku 

h. Tebal buku 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
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Dimensi Indikator No. Soal 

 

i. Pemilihan cover 

j. Pemilihan jenis dan ukuran huruf 

k. Penempatan daftar isi 

l. Penempatan nomor halaman 

24 

25 

26 

27 

5. Saran perbaikan  28 

 

Sebagaimana angket-angket sebelumnya, angket validasi ini juga dilengkapi 

dengan petunjuk pengisian guna mempermudah responden dalam menjawab 

pertanyaan. Ada pun petunjuk pengisian angket penilaian adalah sebagai berikut. 

1) Tulislah identitas Bapak/Ibu pada tempat yang tersedia. 

2) Penilaian diberikan pada setiap komponen dengan cara membubuhkan angka pada 

tabel di sampingnya. Makna angka-angka tersebut adalah: 

Angka 4: sangat baik 

Angka 3: baik 

Angka 2: cukup 

Angka 1: kurang 

 



 

 

 

74 

4 3 2 1 

Contoh: sangat baik <......................> tidak baik 

3.3.3 Angket Tanggapan Siswa terhadap Buku Pengayaan Menyunting 

Karangan Bemuatan Multikultural Menggunakan Pendekatan 

Kontekstual untuk Siswa SMP/MTs Kelas IX 

Angket tanggapan siswa mengupas mengenai tanggapan atau penilaian siswa 

terhadap buku pengayaan menyunting karangan berwawasan multikultural berbasis 

pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX yang telah dikembangkan 

oleh peneliti. Berdasarkan hasil angket tanggapan siswa, maka dapat diketahui bahwa 

buku pengayaan yang telah dikembangkan telah sesuai atau belum sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Ada pun kisi-kisi dari angket tanggapan siswa terhadap buku 

pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan 

kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX adalah sebagai berikut ini. 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Angket Tanggapan Siswa terhadap Buku Pengayaan 

Menyunting Karangan Bermuatan Multikultural Menggunakan 

Pendekatan Kontekstual untuk Siswa SMP/MTs Kelas IX 

No. Aspek Indikator 

1. Materi a. Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran. 

b. Pengetahuan siswa terhadap multikultural. 

2. Penyajian Materi a. Keruntutan materi 

b. Kemenarikan pemaparan materi  

c. Kesesuaian materi dan soal 

3. Bahasa dan  Penggunaan kalimat dan tata bahasa yang mudah 
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No. Aspek Indikator 

 keterbacaan dipahami. 

4. Grafika a. Kemenarikan cover buku 

b. Kesesuaian jenis dan ukuran huruf 

c. Kesesuaian ketebalan buku 

d. Kesesuaian ukuran buku 

e. Kemenarikan gambar dan kepaduan warna 

5. Kemenarikan buku Dapat menarik minat siswa 

 

3.3.4 Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui hal-hal dari responden lebih 

mendalam. Wawancara ditujukan kepada siswa, guru, dan ahli setelah mengisi 

angket. Jenis wawancara yang diterapkan yaitu jenis wawancara terstruktur. Pada 

jenis wawancara terstruktur telah disediakan instrumen wawancara yang digunakan 

sebagai pedoman dalam wawancara. Terdapat tiga jenis pedoman wawancara yang 

digunakan oleh peneliti, yaitu: (1) pedoman wawancara terhadap kebutuhan buku 

pengayaan, (2) pedoman wawancara pada uji validasi buku pengayaan, dan (3) 

pedoman wawancara pada tanggapan siswa terhadap buku pengayaan menyunting 

karangan. 

 Pedoman wawancara terhadap kebutuhan buku pengayaan menyunting 

karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa 
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SMP/MTs dibedakan menjadi dua, yaitu (1) pedoman wawancara kebutuhan buku 

pengayaan yang ditujukan kepada guru, dan (2) pedoman wawancara kebutuhan buku 

pengayaan yang ditujukan kepada siswa. Pedoman wawancara terhadap guru 

meliputi: (1) kondisi multikultural siswa di kelas, (2) ketersediaan bahan ajar 

berkonteks multikultural, (3) pengalaman pada pembelajaran menyunting karangan, 

dan (4) bahan ajar yang dibutuhkan pada pembelajaran menyunting karangan. 

Pedoman wawancara kebutuhan buku pengayaan terhadap siswa meliputi (1) 

pengalaman siswa pada kondisi multikultural, (2) pengalaman pada pembelajaran 

menyunting karangan, dan (3) bahan ajar yang dibutuhkan pada pembelajaran 

menyunting karangan. 

 Pedoman wawancara terhadap uji validasi buku pengayaan menyunting 

karangan bermuatan multikultural untuk siswa SMP/MTs kels IX untuk guru dan ahli 

meliputi (1) penilaian terhadap buku pengayaan yang dikembangkan, dan (2) saran 

perbaikan pada buku pengayaan yang dikembangkan. Wawancara terhadap ahli 

memperdalam informasi mengenai kekurangan produk serta kesan ahli terhadap 

produk yang dikembangkan. Pedoman wawancara terhadap ahli digunakan untuk 

perbaikan produk. 

Pedoman wawancara pada tanggapan siswa terhadap buku pengayaan 

menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual 

untuk siswa SMP/MTs kelas IX meliputi (1) penilaian siswa terhadap buku 

pengayaan yang dikembangkan dan (2) saran siswa terhadap buku pengayaan yang 



 

 

 

77 

dikembangkan. Sasaran wawancara untuk mengetahui tanggapan siswa pada buku 

pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan 

kontekstual untuk siswa SMP/MTs yang dikembangkan adalah siswa yang terlihat 

antusias, biasa saja, dan kurang bersemangat dalam pembelajaran. Pemilihan ini 

dilakukan untuk menjaring informasi dari siswa yang memiliki perbedaan karakter. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data yang menggunakan angket. Angket yang digunakan berupa angket kebutuhan, 

angket uji validasi, dan angket tanggapan. Angket kebutuhan ditujukan untuk siswa 

dan guru dengan harapan dapat mengetahui data yang dibutuhkan dalam 

pengembangan buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX. Angket uji 

validasi ditujukan kepada guru dan dosen ahli. Adanya angket uji validasi ini 

membantu peneliti dapat mengetahui saran dan perbaikan yang diberikan sehingga 

buku yang disusun menjadi lebih baik. Angket tanggapan ditujukan kepada siswa 

untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap buku pengayaan menyunting karangan. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut ini. 
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3.4.1 Angket Kebutuhan 

Pembuatan angket kebutuhan ini ditujukan ke siswa dan guru SMPN 1 

Banjarnegara, SMPN 5 Banjarnegara, dan MTsN 2 Banjarnegara. Angket ini 

digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survei analisis 

kebutuhan buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX. Melalui 

angket ini diperoleh data mengenai tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

menyunting karangan, kondisi multikultural siswa, dan harapan siswa terhadap buku 

pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan 

kontekstual. Selain itu, juga akan diperoleh tanggapan guru mengenai pembelajaran 

menyunting karangan di kelas, kebutuhan bahan ajar konteks multikultural, serta 

harapan terhadap buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual. 

Langkah-langkah yang dilakukan yaitu angket disebarkan saat jam pelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia dengan bantuan guru. Pengisian angket kebutuhan siswa 

dilaksanakan di dalam kelas selama satu jam pelajaran. Angket dikumpulkan pada 

hari itu juga. Siswa diberi pengarahan mengenai petunjuk pengisian angket terlebih 

dahulu sebelum memulai mengisi angket. Peneliti membantu siswa mengisi angket. 

Peneliti menjelaskan model nomor yang hanya membutuhkan satu jawaban atau yang 

membutuhkan lebih dari satu jawaban. Peneliti membawa contoh dari opsi pilihan, 
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misalnya ukuran buku B5 dan A5 selain itu membawa contoh jenis sampul buku yang 

soft cover dan hard cover. 

Penyebaran angket kebutuhan guru dilaksanakan di luar jam pelajaran. 

Peneliti memberikan kebebasan pada guru untuk mengisi angket di sekolah atau di 

luar sekolah. Peneliti menjelaskan terlebih dahulu petunjuk pengisian angket. Data 

skor kecenderungan kebutuhan siswa dan guru dijadikan sebagai dasar prinsip 

penyusunan buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual.  

3.4.2 Angket Uji Validasi 

Tujuan pembuatan angket uji validasi ini adalah memperoleh informasi 

dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin. Angket uji validasi ini akan 

membantu peneliti untuk melihat kelemahan dan kekurangan prototipe yang dibuat. 

Angket ini dibagikan kepada komponen yang diteliti, yaitu guru SMPN 2 

Banjarnegara, SMPN 2 Rakit, dan MTs Cokroaminoto Wanadadi, serta dua ahli 

untuk mengoreksi dan merevisi buku tersebut. Peneliti menjelaskan mengenai angket 

yang disebar tersebut sehingga pemahaman pengisian angket menjadi lebih jelas. 

Angket tersebut merupakan sarana guru dan ahli untuk menyampaikan pendapat, 

gagasan terhadap buku panduan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual. 
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyebaran angket uji validasi yaitu 

dengan memberikan angket validasi dan prototipe. Kemudian guru dan ahli diberi 

waktu untuk memberikan penilaian terhadap prototipe. Waktu yang diberikan kepada 

guru dan ahli disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Data skor penilaian dan saran 

guru dan ahli dijadikan sebagai dasar perbaikan produk. 

3.4.3 Angket Tanggapan Siswa 

Angket tanggapan siswa bertujuan mengetahui tanggapan siswa terhadap 

prototipe buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual. Angket ini disebarkan kepada 36 siswa dari 

tiga sekolah, yaitu SMPN 2 Banjarnegara, SMPN 2 Rakit, dan MTs Cokroaminoto. 

Peneliti menjelaskan mengenai angket tersebut sehingga pengisian angket menjadi 

lebih mudah. 

Langkah-langkah dalam pengumpulan data tanggapan siswa yaitu, siswa 

dibentuk menjadi beberapa kelompok yang masing-masing kelompok terdiri atas lima 

siswa. Setiap siswa memperoleh angket tanggapan siswa. Prototipe diberikan pada 

masing-masing kelompok. Kelompok dengan dibantu peneliti mengisi bersama 

angket yang berisi pernyataan yang dibuat oleh peneliti. Data skor tanggapan siswa 

digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap prototipe yang dibuat oleh 

peneliti. 
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3.4.4 Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan kepada siswa, 

guru, dan ahli. Wawancara pada kebutuhan buku pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa 

SMP/MTs kelas IX meliputi wawancara pada siswa dan guru. Siswa yang 

diwawancarai merupakan sembilan siswa dari tiga sekolah yakni SMPN 1 

Banjarnegara, SMPN 5 Banjarnegara, dan MTsN 2 Banjarnegara yang memiliki 

karakter antusias, biasa saja, dan kurang bersemangat dalam pembelajaran. Guru yang 

diwawancarai merupakan tiga guru yang berasal dari sekolah yang sama dengan 

sekolah siswa pada wawancara kebutuhan siswa terhadap buku pengayaan. 

Wawancara pada uji validasi produk buku pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa 

SMP/MTs kelas IX dilakukan pada guru dan ahli. Guru yang diwawancari merupakan 

guru yang berbeda dengan wawancara kebutuhan produk. Guru bahasa Indonesia 

tersebut berasal dari SMPN 2 Banjarnegara, SMPN 2 Rakit, dan MTs Cokroaminoto 

Wanadadi. Sedangkan ahli yang diwawancarai merupakan dua ahli yang mengisi 

angket uji validasi produk. Begitu juga pada siswa yang diwawancarai pada 

wawancara tanggapan siswa, siswa yang diwawancarai merupakan siswa yang 

berasal dari sekolah yang sama dengan guru pada wawancara uji validitas produk. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, yaitu melalui pemaparan dan simpulan data. Teknik ini digunakan untuk 

mengolah tiga data, yaitu (1) data analisis kebutuhan prototipe buku pengayaan 

menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual; 

(2) data dari uji validasi guru dan ahli sebagai proses perbaikan dan penguatan 

prototipe buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual; dan (3) data uji coba terbatas pada siswa 

terhadap prototipe buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX yang telah 

dikembangkan. 

3.5.1 Analisis Data Kebutuhan Prototipe 

Teknik yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan prototipe buku 

pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan 

kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX dilakukan mengarah pada proses 

menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mentransformasikan data mentah yang 

ada di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dijadikan sebagai prinsip-prinsip 

pengembangan prototipe buku pengayaan menyunting karangan bermuatan 

multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX. 
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Prototipe tersebut selanjutnya dinilai oleh ahli yang berkompeten dibidangnya 

masing-masing. 

3.5.2 Analisis Data Uji Validasi Guru dan Ahli 

Analisis data uji validasi teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari angket. Berdasarkan analisis data yang dikumpulkan, 

memungkinkan peneliti untuk mengambil simpulan. Penarikan simpulan diperoleh 

dari paparan data. Simpulan ini merupakan hasil temuan yang menonjol serta koreksi 

dari guru dan ahli sehingga dapat diketahui kekurangan dari prototipe buku 

pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan 

kontekstual dan memperbaikinya berdasarkan masukan guru dan ahli. 

3.5.3 Analisis Data Uji Coba Terbatas 

Teknik analisis data tanggapan siswa dilakukan secara kualitatif. Data tersebut 

diperoleh dari angket tanggapan yang telah diisi siswa. Hasil analisis data tersebut 

memungkinkan peneliti untuk mengambil simpulan mengenai penilaian siswa 

terhadap buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX. 
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3.6 Pengujian Buku Pengayaan Menyunting Karangan Bermuatan 

Multikultural Menggunakan Pendekatan Kontekstual untuk Siswa 

SMP/MTs Kelas IX 

Pengujian buku pengayaan menyunting karangan dilakukan setelah buku 

pengayaan jadi dan siap diujikan. Buku pengayaan diujikan untuk memperoleh data-

data yang spesifik pada prototipe, dengan begitu dapat dilakukan perbaikan apabila 

data kekurangan dan kesalahan pada buku pengayaan telah dianalisis. Pengujian buku 

pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan 

kontekstual bermanfaat untuk mengetahui kesesuaian buku pengayaan dengan 

kebutuhan siswa dan guru, serta mengetahui kesalahan dalam penyusunan buku 

pengayaan. Pengujian buku pengayaan dilakukan dengan pemberian angket yang 

ditujukan pada guru dan ahli. Melalui angket, data diolah dengan menggunakan 

analisis deskriptif, yaitu data yang diperoleh dipaparkan kemudian disimpulkan 

dengan memperhatikan saran atau masukan dari guru dan ahli. 

 

3.7 Uji Coba Terbatas 

Uji coba terbatas ini dilakukan sebagai sarana untuk mengetahui pendapat, 

penilaian, maupun tanggapan siswa terhadap buku pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa 

SMP/MTs kelas IX yang telah dikembangkan oleh peneliti. Hasil angket tanggapan 

siswa dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui apakah buku pengayaan sudah 
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sesuai dengan harapan dan kebutuhan siswa terhadap buku pengayaan menyunting 

karangan. Jika masih belum sesuai, maka perlu diperbaiki. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Peneltian 

Hasil penelitian yang dipaparkan pada bab ini meliputi lima hal, yaitu: (1) 

hasil analisis kebutuhan siswa dan guru terhadap buku pengayaan menyunting 

karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa 

SMP/MTs kelas IX, (2) prinsip penyusunan prototipe buku pengayaan menyunting 

karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa 

SMP/MTs kelas IX, (3) prototipe buku pengayaan menyunting karangan bermuatan 

multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX, 

(4) hasil penilaian dan perbaikan buku pengayaan menyunting karangan bermuatan 

multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX, 

dan (5) hasil tanggapan siswa terhadap buku pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa 

SMP/MTs kelas IX. 

4.1.1 Kebutuhan Buku Pengayaan Menyunting Karangan Bermuatan 

Multikultural Menggunakan Pendekatan Kontekstual untuk Siswa 

SMP/MTs kelas IX 

 Hasil analisis kebutuhan buku pengayaan menyunting karangan bermuatan 

multikultural yang menjadi acuan dalam pengembangan buku pengayaan menyunting 

karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa 
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SMP/MTs kelas IX diperoleh berdasarkan analisis kebutuhan siswa dan guru 

terhadap buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX. Berikut ini 

pemaparan hasil analisis kebutuhan siswa dan guru terhadap buku pengayaan 

menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual 

untuk siswa SMP/MTs kelas IX. 

4.1.1.1 Analisis Kebutuhan Guru terhadap Buku Pengayaan Menyunting 

Karangan 

 Analisis kebutuhan guru terhadap buku pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural diperoleh berdasarkan hasil angket dan wawancara pada 

guru dari tiga sekolah yang berbeda di kabupaten Banjarnegara, yaitu: SMPN 1 

Banjarnegara, SMPN 5 Banjarnegara, dan MTsN 2 Banjarnegara. Hasil angket dan 

wawancara terhadap guru menunjukkan bahwa dalam pembelajaran menyunting 

karangan membutuhkan buku pengayaan menyunting karangan yang berkualitas. 

Analisis kebutuhan guru dibagi atas dua aspek, yaitu (1) karakteristik atau bentuk 

fisik buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan 

pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX, dan (2) harapan guru 

terhadap buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX. 

 

 



 

 

 

88 

1) Aspek Bentuk Fisik Buku Pengayaan Menyunting Karangan 

  Aspek bentuk fisik buku pengayaan menyunting karangan dibagi menjadi 

enam indikator, yaitu (1) tanggapan guru terhadap kondisi multikultural di sekitar 

siswa, (2) tanggapan guru terhadap buku pengayaan menyunting karangan bermuatan 

multikultural, (3) kebutuhan materi, (4) kebutuhan struktur penyajian, (5) kebutuhan 

penggunaan bahasa, dan (6) kebutuhan grafika pada buku pengayaan menyunting 

karangan. Penjelasan mengenai kebutuhan guru terhadap buku pengayaan 

menyunting karangan disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.1 Kebutuhan Guru terhadap Buku Pengayaan Menyunting Karangan 

Aspek Bentuk Fisik Buku Pengayaan Menyunting Karangan 

Aspek Indikator Kebutuhan Guru 

Bentuk 

fisik buku 

pengayaan 

menyunting 

karangan 

1. Tanggapan guru 

terhadap kondisi 

multikultural di 

sekitar siswa 

1. Keragaman agama, suku, dan etnis 

perlu diperkenalkan pada siswa. 

2. Konsep multikultural diuraikan 

dengan singkat dan mudah dipahami. 

3. Buku pengayaan disertai dengan 

ilustrasi, informasi, contoh karangan, 

dan ikon multikultural. 

4. Buku pengayaan disertai latihan 

kelompok, kegiatan 

mengomunikasikan hasil belajar pada 

teman, pemberian pertanyaan pada 

teman, dan evaluasi. 

5. Konteks multikultural disisipkan 

melalui bagian pendahuluan, isi, dan 

penutup. 

2. Tanggapan guru 

terhadap buku 

pengayaan 

menyunting 

karangan 

1. Aspek yang perlu dibenahi pada 

buku menyunting yang tersedia saat 

ini meliputi materi, bahasa dan 

keterbacaan, penyajian materi, dan 

grafika. 
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Aspek Indikator Kebutuhan Guru 

bermuatan 

multikultural 

2. Sumber rujukan karangan 

multikultural dalam buku berasal dari 

internet, koran, dan buku. 

3. Nilai-nilai yang diterapkan dalam 

buku pengayaan meliputi cinta tanah 

air, wawasan kebangsaan, dan 

toleransi. 

4. Buku pengayaan menyunting 

karangan divariasikan dengan 

penyajian materi yang menarik, 

bahasa yang mudah dipahami, dan 

aspek grafika yang sesuai dengan 

siswa SMP/MTs. 

3. Kebutuhan materi 1. Penjelasan mengenai karangan 

diuraikan dengan singkat dan mudah  

  dipahami. 

2. Hanya disajikan beberapa jenis 

karangan. 

3. Contoh karangan yang dicantumkan 

berkaitan dengan multikultural yang 

ada di Indonesia. 

4. Materi pengertian menyunting 

diuraikan dengan singkat dan mudah 

dipahami. 

5. Pedoman menyunting karangan 

diuraikan dengan singkat dan mudah 

dipahami. 

6. Tanda-tanda dalam menyunting 

karangan dijelaskan dengan  rinci 

disertai dengan tanda-tanda 

penyuntingan. 

7. Cara menyunting karangan yang baik 

dan benar dijelaskan dengan disajikan 

contoh karangan, proses menyunting, 

kemudian hasil suntingan karangan. 

8. Latihan menyunting karangan 

disajikan pada akhir tiap bab. 

9. Materi pengayaan disajikan tiap bab. 

4. Kebutuhan 

struktur penyajian 

1. Ilustrasi yang disajikan berwarna. 

2. Ikon multikultural disajikan pada 
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Aspek Indikator Kebutuhan Guru 

tiap judul bab. 

3. Petunjuk penggunaan buku diuraikan 

dengan rinci dan mudah dipahami 

pembaca. 

4. Rangkuman disajikan pada akhir tiap 

bab. 

5. Simpulan disajikan pada akhir 

kegiatan menyunting. 

6. Informasi multikultural disajikan di 

samping buku. 

5. Kebutuhan 

penggunaan bahasa 

1. Ragam bahasa yang digunakan 

adalah bahasa Indonesia yang baku. 

2. Buku pengayaan membutuhkan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

3. Bahasa dalam contoh karangan 

adalah campuran antara baku dan 

populer. 

4. Buku pengayaan menggunakan kata, 

kalimat, paragraf singkat, padat, dan 

mudah dipahami. 

6. Kebutuhan grafika 
1. Judul buku yang tepat adalah 

   “Cendekia Menyunting Karangan 

Multikultural”. 

2. Cover buku pengayaan adalah soft 

cover. 

3. Warna buku adalah perpaduan warna 

cerah dan gelap dengan banyak warna. 

4. Ketebalan buku yang ideal adalah 

100-150 halaman. 

5. Ukuran buku yang sesuai adalah 14,8 

cm x 21 cm. 

6. Desain/model buku yang tepat 

adalah seperti buku pada umumnya. 

7. Huruf yang tepat digunakan adalah 

times new roman ukuran 12. 
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  Berdasarkan  tabel 4.1 guru membutuhkan buku pengayaan menyunting 

karangan yang memuat materi menyunting karangan bermuatan multikultural. Siswa 

perlu diperkenalkan dengan budaya Indonesia agar siswa memiliki rasa cinta terhadap 

tanah air. Muatan multikultural dalam buku pengayaan menyunting karangan juga 

menambah minat siswa untuk menyunting karangan. Muatan multikultural tersebut 

perlu disisipkan melalui bagian pendahuluan, isi, dan penutup. 

  Buku menyunting yang tersedia kurang sesuai apabila digunakan oleh siswa 

SMP/MTs kelas IX sehingga dibutuhkan buku pengayaan menyunting karangan yang 

disesuaikan dengan pemahaman siswa SMP/MTs kelas IX. Buku pengayaan disusun 

dengan menyisipkan nilai cinta tanah air, wawasan kebangsaan, dan toleransi. Buku 

pengayaan menyunting karangan divariasikan dengan penyajian materi yang menarik, 

bahasa yang mudah dipahami, dan aspek grafika yang sesuai dengan siswa 

SMP/MTs. 

  Guru membutuhkan  buku  pengayaan menyunting karangan yang memuat 

materi sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Pada akhir tiap bab perlu 

diberikan latihan untuk membantu siswa memahami materi menyunting karangan. 

Materi diberikan dengan menarik. Kemenarikan itu dapat terlihat pada cara 

penyampaian materi yang jelas. 

  Guru membutuhkan buku pengayaan yang memiliki penyajian menarik dan 

lengkap sehingga dapat membantu siswa memahami materi. Penyajian ilustrasi 
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berwarna akan membuat siswa tertarik untuk membaca buku. Penyajian informasi 

multikultural juga menambah pengetahuan siswa terhadap budaya Indonesia. 

Penyajian rangkuman dan simpulan membantu siswa menyusun kembali materi yang 

telah diperoleh. Penyajian indeks dan glosarium pada akhir buku dapat menambah 

daftar kosa kata siswa. 

  Bahasa yang digunakan sangat mempengaruhi pemahaman siswa terhadap 

materi yang diberikan. Guru mengharapkan bahasa yang digunakan merupakan 

bahasa Indonesia yang baku. Meskipun menggunakan bahasa Indonesia yang baku, 

tapi bahasa yang digunakan tetap komunikatif. Guru juga mengharapkan buku 

pengayaan menggunakan kata, kalimat, paragraf singkat, padat, dan mudah dipahami. 

  Guru mengharapkan buku pengayaan memiliki aspek grafika yang sesuai 

dengan keinginan siswa dan guru. Kemenarikan grafika turut menarik minat siswa 

dalam membaca buku. Begitu juga dengan kualitas dan kuantitas aspek grafika yang 

perlu diperhatikan juga. Apalagi cover buku yang harus memadukan antara konsep 

multikultural dan kegiatan menyunting karangan yang digambarkan dengan konkret 

dengan perpaduan warna yang seimbang. 

2) Aspek Harapan Guru terhadap Buku Pengayaan Menyunting Karangan 

Aspek harapan terdiri atas satu indikator yaitu guru memiliki harapan yang 

positif terhadap buku pengayaan yang dikembangkan oleh peneliti. Guru 

membutuhkan buku pengayaan menyunting karangan yang berkualitas. Buku 
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pengayaan menyunting karangan digunakan oleh siswa untuk memperdalam 

keterampilan menyunting karangan, sehingga memudahkan guru dalam memberikan 

materi menyunting karangan. Berikut ini merupakan tabel harapan guru terhadap 

buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan 

pendekatan kontekstual. 

4.2 Tabel Kebutuhan Guru terhadap Buku Pengayaan Menyunting Karangan 

Aspek Harapan terhadap Buku Pengayaan Menyunting Karangan 

Aspek Indikator Kebutuhan Guru 

Harapan guru 

terhadap buku 

pengayaan 

menyunting 

karangan  

Guru memiliki harapan 

positif terhadap buku 

pengayaan menyunting 

karangan yang akan 

dikembangkan oleh 

peneliti. 

1. Guru berharap buku 

pengayaan yang peneliti 

kembangkan memiliki 

penyajian lebih menarik, baik 

dari isi, ilustrasi, dan 

penggunaan bahasa yang 

mudah dipahami. 

2. Guru berharap peneliti bisa 

mengembangkan materi ajar 

bahasa Indonesia kelas IX 

yang sesuai dengan silabus 

yang sesuai dengan standar  

  BSNP/kurikulum terbaru. 

3. Guru berharap peneliti bisa 

mengembangkan materi 

menyunting yang berwawasan 

multikultural. 

 

 Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa guru membutuhkan buku 

pengayaan menyunting karangan yang berkualitas, menarik, dan sesuai dengan 

kurikulum. Buku pengayaan menyunting karangan di samping sebagai buku 
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pendamping pembelajaran, diharapkan mampu meningkatkan minat baca siswa. Buku 

menyunting karangan dibutuhkan oleh guru dan siswa agar membantu siswa 

memahami materi menyunting karangan, serta membantu guru dalam pembelajaran 

menyunting karangan. 

4.1.1.2 Analisis Kebutuhan Siswa terhadap Buku Pengayaan Menyunting 

Karangan 

Berdasarkan hasil angket dan wawancara kebutuhan siswa terhadap buku 

pengayaan menyunting karangan, dapat diketahui bahwa siswa membutuhkan buku 

pengayaan menyunting karangan yang menarik dan dapat membantu siswa untuk 

menyunting karangan dengan baik dan benar. Angket disebarkan kepada 84 siswa 

dan wawancara dilakukan pada sembilan siswa dari tiga sekolah yang berbeda, yaitu: 

SMPN 1 Banjarnegara, SMPN 5 Banjarnegara, dan MTsN 2 Banjarnegara. Selama 

ini siswa masih mengalami kesulitan dalam menyunting karangan, untuk itu siswa 

membutuhkan buku pengayaan yang dapat membantu mereka dalam menyunting 

karangan. Maka, buku pengayaan menyunting karangan yang bermuatan 

multikultural menggunakan pendekatan kontekstual sangat perlu untuk 

dikembangkan. 

Analisis kebutuhan siswa terhadap buku pengayaan menyunting karangan 

dibagi menjadi dua aspek, yaitu (1) aspek karakteristik buku pengayaan menyunting 

karangan bermuatan multikultural (bentuk fisik buku), dan (2) aspek harapan siswa 
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terhadap buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual. 

1) Aspek Bentuk Fisik Buku Pengayaan Menyunting Karangan Bermuatan 

Multikultural Menggunakan Pendekatan Kontekstual 

Aspek bentuk fisik buku pengayaan menyunting karangan bermuatan 

multikultural menggunakan pendekatan kontekstual dibagi atas enam indikator, yaitu 

(1) tanggapan siswa terhadap kondisi multikultural di sekitar siswa, (2) tanggapan 

siswa terhadap buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural, (3) 

kebutuhan materi, (4) kebutuhan struktur penyajian, (5) kebutuhan penggunaan 

bahasa, dan (6) kebutuhan grafika pada buku pengayaan menyunting karangan. 

Penjelasan mengenai kebutuhan siswa terhadap buku pengayaan menyunting 

karangan disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.3 Kebutuhan Siswa terhadap Buku Pengayaan Menyunting Karangan 

Aspek Bentuk Fisik Buku Pengayaan Menyunting Karangan 

Aspek Indikator Kebutuhan Siswa 

Bentuk 

fisik buku 

pengayaan 

menyunting 

karangan 

1. Tanggapan siswa 

terhadap kondisi 

multikultural di 

sekitar siswa. 

1. Keragaman agama, suku, dan etnis 

perlu diperkenalkan pada siswa. 

2. Konsep multikultural diuraikan 

dengan singkat dan mudah dipahami. 

3. Buku pengayaan disertai dengan 

ilustrasi, informasi, contoh karangan,  

  dan ikon multikultural. 

4. Buku pengayaan disertai latihan 

kelompok, kegiatan 

mengomunikasikan hasil belajar pada 

teman, pemberian pertanyaan pada 

teman, dan evaluasi. 
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Aspek Indikator Kebutuhan Siswa 

5. Konteks multikultural disisipkan 

melalui bagian pendahuluan, isi, dan 

penutup. 

2. Tanggapan siswa 

terhadap buku 

pengayaan 

menyunting 

karangan 

bermuatan 

multikultural 

1. Aspek yang perlu dibenahi pada 

buku menyunting yang tersedia saat 

ini meliputi materi, bahasa dan 

keterbacaan, penyajian materi, dan 

grafika. 

2. Sumber rujukan karangan 

multikultural dalam buku berasal dari 

internet, koran, dan buku. 

3. Nilai-nilai yang diterapkan dalam 

buku pengayaan meliputi cinta tanah 

air, wawasan kebangsaan, dan 

toleransi. 

6. Buku pengayaan menyunting 

karangan divariasikan dengan 

penyajian materi yang menarik, 

bahasa yang mudah dipahami, dan 

aspek grafika yang sesuai dengan 

siswa SMP/MTs. 

3. Kebutuhan materi 1. Penjelasan mengenai karangan 

diuraikan dengan singkat dan mudah 

dipahami. 

2. Disajikan semua jenis karangan. 

3. Contoh karangan yang dicantumkan 

berkaitan dengan multikultural yang 

ada di Indonesia. 

4. Materi pengertian menyunting 

diuraikan dengan singkat dan mudah 

dipahami. 

5. Pedoman menyunting karangan 

diuraikan dengan singkat dan mudah 

dipahami. 

6. Tanda-tanda dalam menyunting 

karangan dijelaskan dengan  rinci 

disertai dengan tanda-tanda 

penyuntingan. 

7. Cara menyunting karangan yang baik 

  dan benar dijelaskan dengan disajikan 
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Aspek Indikator Kebutuhan Siswa 

contoh karangan, proses menyunting, 

kemudian hasil suntingan karangan. 

8. Latihan menyunting karangan 

disajikan pada akhir tiap bab. 

9. Materi pengayaan disajikan tiap bab. 

4. Kebutuhan 

struktur penyajian 

1. Ilustrasi yang disajikan berwarna. 

2. Ikon multikultural disajikan pada 

tiap judul bab. 

3. Petunjuk penggunaan buku diuraikan 

dengan rinci dan mudah dipahami 

pembaca. 

4. Rangkuman disajikan pada akhir tiap 

bab. 

5. Simpulan disajikan pada akhir 

kegiatan menyunting. 

6. Informasi multikultural disajikan di 

samping buku. 

5. . Kebutuhan 

penggunaan bahasa 

1. Ragam bahasa yang digunakan 

adalah bahasa Indonesia yang baku. 

2. Buku pengayaan membutuhkan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

3. Bahasa dalam contoh karangan adalah 

bahasa Indonesia yang baku. 

4. Buku pengayaan menggunakan kata, 

kalimat, paragraf singkat, padat, dan 

mudah dipahami. 
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Aspek Indikator Kebutuhan Siswa 

6. Kebutuhan 

grafika 

 

 

 

 

 

 

1. Judul buku yang tepat adalah 

“Cendekia Menyunting Karangan 

Multikultural”. 

2. Cover buku pengayaan adalah soft 

cover. 

3. Warna buku adalah perpaduan warna 

cerah dan gelap dengan banyak warna. 

4. Ketebalan buku yang ideal adalah 

50-100 halaman. 

5. Ukuran buku yang sesuai adalah 14,8 

cm x 21 cm. 

6. Desain/model buku yang tepat 

adalah seperti buku pada umumnya. 

7. Huruf yang tepat digunakan adalah 

times new roman ukuran 12. 

 

 Berdasarkan tabel 4.3, siswa membutuhkan buku pengayaan menyunting 

karangan yang memuat materi menyunting karangan yang disesuaikan dengan tingkat 

pemahaman siswa. Materi perlu disajikan dengan menarik agar meningkatkan minat 

siswa untuk mempelajari materi menyunting. Siswa juga perlu diperkenalkan dengan 

wawasan multikultural. Siswa perlu diberi materi yang menuntun siswa untuk 

berpikir kritis. Siswa perlu diberi motivasi bahwa menyunting karangan itu 

menyenangkan meskipun membutuhkan ketelitian dalam melakukannya. 

 Berdasarkan angket dan wawancara siswa, siswa membutuhkan pengetahuan 

mengenai budaya. Budaya yang perlu diperkenalkan meliputi budaya yang dimiliki 

Indonesia. Konsep budaya diterapkan pada beberapa bagian, seperti ikon yang 

menunjukkan khas Indonesia, ilustrasi pada sampul dan karangan multikultural, dan 
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informasi budaya Indonesia. Agar buku pengayaan membantu siswa mengurangi 

kendala dalam bergaul dengan teman yang berbeda budaya dan untuk mengenalkan 

siswa pada budaya lain, maka pada buku pengayaan disertai dengan latihan 

kelompok, kegiatan mengomunikasikan hasil belajar pada teman, dan pemberian 

pertanyaan pada teman. 

 Siswa membutuhkan buku pengayaan yang memberikan pemahaman siswa 

terhadap materi menyunting karangan. Materi menyunting dijelaskan dengan 

menarik. Kemenarikan pemberian materi terletak pada keruntutan dan kejelasan 

pemberian materi, latihan yang mendukung pemahaman siswa, dan fokus materi 

menyunting karangan. Materi diberikan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa 

SMP/MTs. 

 Siswa mengharapkan buku pengayaan memiliki struktur penyajian yang 

mampu mendukung pemahaman siswa terhadap materi menyunting karangan. Siswa 

membutuhkan petunjuk penggunaan buku pada bagian pendahuluan buku. Petunjuk 

penggunaan buku berperan dalam menunjukkan langkah siswa dalam menggunakan 

buku agar siswa memahami materi dengan optimal. Daftar indeks dan glosarium juga 

dibutuhkan siswa untuk mengetahui kosa kata sulit dan menambah perbendaharaan 

kosa kata siswa. 

 Berdasarkan indikator bahasa dan grafika, siswa mengharapkan buku 

pengayaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta memiliki aspek 



 

 

 

100 

grafika yang sesuai dengan minat siswa dan dibuat semenarik mungkin. Siswa perlu 

untuk diperkenalkan dengan ragam bahasa Indonesia yang baku agar siswa 

mengetahui bagaimana pemakaian bahasa Indonesia yang baik sesuai kaidah dan 

benar sesuai situasi dan kondisi. Bukan hanya kemenarikan grafika buku yang 

diperhatikan, namun kualitas dan kuantitas buku juga perlu. Hal ini agar ilmu yang 

diberikan pada siswa, mudah untuk diterima oleh siswa. 

2) Aspek Harapan Siswa terhadap Buku Pengayaan Menyunting Karangan 

Bermuatan Multikultural Menggunakan Pendekatan Kontekstual 

Aspek harapan terdiri atas satu indikator yaitu siswa memiliki harapan yang 

positif terhadap buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual yang dikembangkan oleh peneliti. Berikut ini 

merupakan tabel 4.4 berupa harapan siswa terhadap buku pengayaan menyunting 

karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual. 

Tabel 4.4 Kebutuhan Siswa terhadap Buku Pengayaan Menyunting Karangan 

Bermuatan Multikultural Menggunakan Pendekatan Kontekstual 

Aspek Harapan terhadap Buku Pengayaan Menyunting Karangan 

Aspek Indikator Kebutuhan Siswa 

Harapan siswa 

terhadap buku 

pengayaan 

menyunting 

karangan  

Siswa memiliki harapan 

positif terhadap buku 

pengayaan menyunting 

karangan yang 

dikembangkan oleh 

peneliti. 

Siswa berharap dengan adanya 

buku pengayaan menyunting 

karangan bermuatan 

multikultural, dapat memudahkan 

siswa dalam belajar menyunting 

karangan serta dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan 

mengenai kebudayaan Indonesia. 



 

 

 

101 

 

 Berdasarkan tabel 4.4 siswa mengharapkan buku pengayaan menyunting 

karangan dapat membantu siswa memahami materi menyunting karangan serta 

menambah wawasan dan pengetahuan siswa. Buku pengayaan menyunting karangan 

disusun berdasarkan harapan siswa, yakni buku mudah dipahami, menarik, dan tidak 

membosankan. Buku pengayaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan siswa 

terhadap materi menyunting karangan. Selain itu, buku pengayaan juga disusun 

dengan memperhatikan muatan multikultural sehingga pengetahuan dan wawasan 

siswa bertambah. 

4.1.2 Prinsip-prinsip Penyusunan Buku Pengayaan Menyunting Karangan 

Bermuatan Multikultural Menggunakan Pendekatan Kontekstual untuk 

Siswa SMP/MTs Kelas IX 

 Berdasarkan hasil angket dan wawancara kebutuhan guru dan siswa terhadap 

buku pengayaan menyunting karangan, maka dapat dicapai prinsip penyusunan buku 

pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural. Prinsip penyusunan buku 

pengayaan menyunting karangan dibagi menjadi beberapa dimensi, yaitu (1) isi buku, 

(2) penyajian materi, (3) bahasa dan keterbacaan, dan (4) grafika buku pengayaan. 

Berikut ini pemaparan prinsip-prinsip dimensi buku tersebut. 

4.1.2.1 Dimensi Isi Buku 

Dimensi isi buku pengayaan menyunting karangan memuat penjelasan 

mengenai pengertian konsep multikultural, pengertian karangan, jenis-jenis karangan, 

pengertian menyunting, pedoman menyunting karangan, tanda-tanda penyuntingan, 
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cara menyunting karangan, latihan menyunting karangan, dan evaluasi. Paparan 

materi tersebut dilengkapi dengan contoh dan ilustrasi yang mendukung pemahaman 

siswa terhadap materi. Contoh-contoh karangan yang digunakan merupakan karangan 

multikultural.  

4.1.2.2 Dimensi Penyajian Materi Buku 

Buku pengayaan menyunting karangan memiliki penyajian yang disusun 

berdasarkan penyesuaian kebutuhan guru dan siswa. Buku pengayaan menyunting 

karangan memiliki konten multikultural serta menggunakan pendekatan kontekstual. 

Buku pengayaan menyunting karangan terdiri atas tiga bagian: bagian pendahuluan, 

bagian isi, dan penutup. Berikut ini akan dijelaskan penyajian umum buku dan 

penyajian materi tiap bab. 

Penyajian umum buku yang disajikan berdasarkan analisis kebutuhan guru 

dan siswa, terangkum dalam bagian umum buku yang terdiri atas bagian 

pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian pendahuluan terdiri atas halaman judul, 

halaman prancis, halaman judul utama, halaman hak cipta, halaman persembahan, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar/ilustrasi, prakata, petunjuk penggunaan buku, 

dan halaman motivasi. Bagian isi buku meliputi mengenal multikultural Indonesia, 

hakikat karangan, hakikat menyunting, menyunting ejaan, menyunting tanda baca, 

dan menyunting diksi, kalimat efektif, keterpaduan pargraf, dan kepaduan wacana. 
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Bagian penutup terdiri atas glosarium, indeks, daftar pustaka, biografi penulis, dan 

sinopsis buku. 

Berdasarkan analisis kebutuhan guru dan siswa terangkum data bahwa guru 

dan siswa menghendaki pada tiap bab dalam buku pengayaan terdiri atas judul bab, 

uraian materi, informasi multikultural, kata-kata mutiara, rangkuman, evaluasi, 

simpulan, dan pengayaan. Komponen tersebut disesuaikan dengan kebutuhan tiap 

bab. 

4.1.2.3 Dimensi Bahasa dan Keterbacaan 

Dimensi bahasa dan keterbacaan mencakup penggunaan bahasa dalam buku 

pengayaan yang disesuaikan dengan tingkat kemudahan bahasa bagi siswa 

SMP/MTs. Berdasarkan analisis kebutuhan guru dan siswa, ragam bahasa yang 

digunakan dalam buku pengayaan menyunting karangan adalah ragam bahasa baku 

namun tetap komunikatif. Begitu juga bahasa yang digunakan dalam contoh karangan 

yang tetap menggunakan bahasa baku. Jika diperlukan bahasa populer dalam buku, 

maka ditulis sesuai kaidah ejaan yang disempurnakan. Siswa dan guru menghendaki 

buku pengayaan menggunakan kata, kalimat, paragraf singkat, padat, dan mudah 

dipahami. Oleh karena itu, buku pengayaan disusun dengan menggunakan ragam 

bahasa baku, komunikatif, dan mudah dipahami agar siswa mudah menerima materi 

dalam buku pengayaan. 
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4.1.2.4 Dimensi Grafika Buku Pengayaan 

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar grafika buku menyunting karangan yaitu: 

(1) sampul, (2) ilustrasi sampul, (3) kualitas sampul, (4) komposisi warna sampul, (5) 

komposisi warna buku, (6) penataan tulisan, (7) ukuran buku, (8) ketebalan buku, (9) 

jenis, spasi, dan ukuran huruf. 

Berikut ini dipaparkan aspek grafika buku pengayaan menyunting karangan. 

Warna sampul buku pengayaan yang sesuai dengan harapan siswa dan guru 

merupakan perpaduan warna gelap dan terang. Ilustrasi pada sampul buku pengayaan 

adalah animasi buku dan foto multikultural Indonesia. Pemilihan ilustrasi tersebut 

agar isi buku pengayaan terwakili. Ilustrasi tersebut menggambarkan buku pengayaan 

menyunting karangan yang memberikan muatan multikultural Indonesia. Sampul 

buku pengayaan menggunakan soft cover 300 gr. Pemilihan jenis sampul tersebut 

agar buku lebih praktis dibawa serta lebih ekonomis. Komposisi warna sampul 

merupakan perpaduan warna cerah dan gelap. Variasi warna yang dipilih adalah 

warna merah tua dan kuning. Pemilihan perpaduan warna tersebut karena warna 

tersebut merupakan perpaduan warna gelap dan cerah. Komposisi warna buku 

pengayaan dirancang dengan menggunakan warna yang berbeda pada judul bab dan 

pembahasan. Penggunaan warna pada judul bab lebih cerah, sedangkan pada 

pembahasan menggunakan warna yang lebih lembut. Pemilihan warna tersebut agar 

buku menarik karena berwarna tetapi tidak membuat mata cepat lelah. Penataan 

tulisan pada buku pengayaan yaitu memilah antara materi, contoh karangan, 
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informasi budaya, kata-kata mutiara, dan judul subbab. Jenis tulisan pada bagian 

materi menggunakan times new roman ukuran 12, tetapi pada contoh karangan 

menggunakan trebuchet MS ukuran 11 agar tulisan tidak mudah membuat mata lelah. 

Jenis tulisan pada informasi budaya menggunakan kristen ITC ukuran 9, sedangkan 

pada kata-kata mutiara menggunakan jenis monotype corsiva ukuran 14 karena 

tulisan lebih singkat sehingga tidak membuat mata lelah. Pada subbab menggunakan 

berlin sans FB demi ukuran 12 agar tulisan pada subbab lebih menonjol. Ukuran 

buku yang dipilih adalah ukuran 14,8cm x 21cm. Pemilihan ukuran buku tersebut 

sesuai dengan hasil analisis kebutuhan siswa dan guru. Buku pengayaan memiliki 

ketebalan antara 100-150 halaman. Pemilihan tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa 

yang disesuaikan dengan guru. Jenis tulisan pada buku pengayaan memiliki jenis 

huruf yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan tulisan. Begitu juga dengan ukuran 

huruf yang disesuaikan dengan kebutuhan tulisan. Spasi huruf pada buku pengayaan 

adalah spasi 1 agar jarak tulisan tidak begitu renggang sehingga dalam satu halaman 

mampu menampilkan bacaan lebih banyak. 

4.1.3 Prototipe Buku Pengayaan Menyunting Karangan Bermuatan 

Multikultural Menggunakan Pendekatan Kontekstual untuk Siswa 

SMP/MTs Kelas IX 

 Berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan buku pengayaan menyunting 

karangan, maka langkah selanjutnya adalah menyusun prototipe buku pengayaan 

menyunting karangan bermuatan multikultural. Prototipe disusun berdasarkan 

kebutuhan siswa dan guru yang disesuaikan dengan kaidah penyusunan buku 
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pengayaan. Berikut ini dipaparkan bagian-bagian prototipe buku pengayaan 

menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual. 

4.1.3.1 Sampul Buku Pengayaan 

 Sampul buku pengayaan menggunakan perpaduan warna gelap dan cerah agar 

menarik minat siswa untuk membaca buku. Variasi warna yang dipilih adalah warna 

merah tua dan kuning. Sampul depan memuat judul buku, nama penulis, dan ilustrasi 

buku. Sampul belakang memuat biografi penulis dan sinopsis buku. Sampul 

punggung memuat nama penulis dan judul buku. Sinopsis buku membantu pembaca 

untuk mengetahui garis besar buku pengayaan. Sampul buku pengayaan menyunting 

karangan dapat dilihat pada contoh 4.1 berikut. 

 

Gambar 4.1 Contoh sampul prototipe buku pengayaan menyunting karangan 
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4.1.3.2 Bentuk Buku Pengayaan 

 Prototipe buku pengayaan menyunting karangan disusun dengan ukuran 

14,8cm x 21cm terdiri atas 100 halaman utama dengan menggunakan kertas HVS 80 

gr. Sampul menggunakan jenis sampul soft cover 300 gr. Buku pengayaan didukung 

dengan ilustrasi pada contoh karangan yang berwarna, serta warna berbeda pada lay 

out yang disesuaikan dengan bagian-bagian tertentu seperti pada bagian halaman 

pendukung, judul bab, dan materi yang digunakan sehingga membuat siswa tertarik 

dan lebih bersemangat untuk membaca buku. 

4.1.3.3 Petunjuk Penggunaan Buku 

 Prototipe buku pengayaan disertai dengan petunjuk penggunaan buku. 

Petunjuk penggunaan buku memudahkan pengguna buku dalam menggunakan buku. 

Bagi siswa, petunjuk penggunaan buku memberi kemudahan untuk memahami materi 

dalam buku. Berikut ini dapat dilihat pada contoh 4.3 petunjuk penggunaan buku. 
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Gambar 4.2 Contoh petunjuk penggunaan buku 
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4.1.3.4 Materi atau Isi 

 Materi pada buku pengayaan dibagi menjadi enam bab. Pengurutan bab 

disusun untuk membentuk pengetahuan siswa. Penyusunan bab pada buku adalah 

sebagai berikut. 

 Pada bab ini peneliti menyajikan materi mengenai pengenalan terhadap 

konsep multikultural, meliputi pengertian multikultural dan multikultural Indonesia. 

Subbab konsep multikultural memaparkan pemahaman konsep multikultural. Subbab 

multikultural Indonesia memaparkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya 

budaya dan perlu untuk dijaga dan dilestarikan. Pada bab ini terdapat informasi 

budaya dari provinsi Aceh meliputi tarian tradisional, rumah adat, lagu daerah, 

senjata tradisional, suku, dan julukan. 

 Pada bab ini peneliti menyajikan materi pengertian karangan, jenis-jenis 

karangan, dan karangan multikultural. Subbab pengertian karangan menjelaskan 

mengenai ihwal karangan. Subbab jenis-jenis karangan berisi pemaparan jenis-jenis 

karangan serta contoh karangan dari masing-masing jenis karangan. Subbab karangan 

berisi penjelasan mengenai karangan multikultural merupakan karangan yang berisi 

wawasan multikultural. Pada bab ini terdapat informasi budaya Sulawesi Barat, 

meliputi tarian tradisional, rumah adat, lagu daerah, dan suku. 

 Pada bab ini peneliti menyajikan pengertian menyunting, menyunting 

karangan, pedoman menyunting karangan, tanda-tanda penyuntingan, dan langkah-
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langkah menyunting karangan. Subbab pengertian menyunting berisi pemaparan 

mengenai kegiatan menyunting. Subbab menyunting karangan berisi penjelasan 

mengenai pengertian menyunting karangan. Subbab pedoman menyunting karangan 

berisi acuan dalam menyunting karangan seperti ejaan, tanda baca, diksi, kalimat 

efektif, keterpaduan paragraf, dan kepaduan wacana. Subbab tanda-tanda 

penyuntingan berisi tanda yang digunakan dalam menyunting karangan. Subbab 

langkah-langkah menyunting karangan berisi pemaparan mengenai langkah yang 

dilakukan dalam menyunting karangan. 

 Pada bab ini peneliti menyajikan subbab pemakaian huruf, pemenggalan kata, 

pemakaian huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, dan penulisan unsur 

serapan. Subbab pemakaian huruf berisi penggunaan huruf dalam bahasa Indonesia. 

Subbab pemenggalan kata berisi petunjuk pemenggalan kata dalam bahasa Indonesia. 

Subbab pemakaian huruf kapital dan huruf miring menjelaskan penggunaan huruf 

kapital dan huruf miring. Subbab penulisan kata berisi kaidah penulisan kata turunan, 

bentuk ulang, gabungan kata, kata ganti, kata depan, kata si dan sang, partikel, 

singkatan dan akronim, dan angka dan lambang. Subbab penulisan unsur serapan 

berisi kaidah penulisan kata asing yang diserap dalam bahasa Indonesia. Pada bab ini 

terdapat informasi budaya dari provinsi Papua Barat, meliputi tarian, rumah adat, 

senjata tradisional, lagu daerah, dan suku. 

 Pada bab ini peneliti menyajikan subbab tanda titik (.), tanda koma (,), tanda 

titik koma (;), tanda titik dua (:), tanda hubung (-), tanda pisah (--), tanda ellipsis (...), 
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tanda tanya (?), tanda seru (!), tanda kurung ((...)), tanda kurung siku ([...]), tanda 

petik (“...”), tanda petik tunggal („...‟), tanda garis miring (/), tanda penyingkatan 

apostrof („). Masing-masing subbab memaparkan penggunaan masing-masing tanda. 

Pada bab ini juga terdapat informasi budaya dari provinsi Bengkulu, meliputi tarian, 

rumah adat, senjata tradisional, lagu daerah, dan suku. 

 Pada bab ini peneliti menyajikan subbab diksi, kalimat efektif, keterpaduan 

paragraf, dan kebulatan wacana. Subbab diksi menjelaskan penggunaan kata secara 

tepat. Subbab kalimat efektif berisi pengertian kalimat efektif dan ciri-ciri kalimat 

efektif. Subbab keterpaduan paragraf berisi pemaparan paragraf yang baik. Subbab 

kepaduan wacana berisi pemaparan cakupan kebulatan wacana sesuai dengan topik 

dan kebulatan wacana sesuai dengan konteks. Pada bab ini terdapat informasi budaya 

dari provinsi Jawa Tengah meliputi tarian tradisional, rumah adat, senjata tradisional, 

lagu daerah, suku, dan julukan. 

 

4.1.3.5 Penyajian Materi Buku 

 Buku pengayaan menyunting karangan menggunakan tujuh komponen 

pendekatan kontekstual. Komponen tersebut meliputi konstruktivisme 

(construktivisme), bertanya (questioning), menemukan (inquiry), masyarakat belajar 

(learning community), pemodelan (modeling), refleksi (reflection), dan penilaian 

sebenarnya (authentic assesment). Berikut ini dipaparkan penerapan komponen 

tersebut dalam buku pengayaan. 
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Menyunting adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan tulisan yang 

baik dan berkualitas dengan mengoreksi kesalahan yang terdapat pada tulisan, 

kemudian memperbaiki tulisan itu agar pembaca dapat memahami tulisan 

dengan jelas. Tulisan diperbaiki dengan memperhatikan ejaan, diksi, dan 

struktur kalimat. Dengan begitu, tulisan memiliki kualitas yang baik. Tulisan 

juga lebih mudah dipahami oleh pembaca 

 A. Menyunting Karangan 
 

Pada pembelajaran bahasa Indonesia, kalian seringkali menemukan contoh 

karangan deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Tetapi 

apakah karangan yang telah disajikan itu memiliki kualitas yang baik? Untuk 

itu, marilah kita belajar menyunting karangan. Nah, apa itu menyunting 

karangan? Cobalah tanyakan pada temanmu apa itu menyunting karangan? 

Penerapan komponen konstruktivisme tercermin dalam pemberian apersepsi 

ketika membangun pemahaman dan pengetahuan siswa sedikit demi sedikit. Siswa 

disajikan pengertian menyunting, kemudian siswa diajak untuk menyimpulkan 

pengertian menyunting karangan. Berikut ini contoh penerapan konstruktivisme.  

Gambar 4.3 Contoh penerapan komponen konstrutivisme 

Penerapan komponen bertanya pada buku pengayaan seringkali disisipkan 

pada pemaparan materi agar menumbuhkan rasa ingin tahu siswa sehingga 

membangkitkan respon siswa dan menyegarkan kembali pengetahuan siswa, di 

samping itu pertanyaan dapat mengecek pemahaman siswa. Berikut ini contoh 

penerapan komponen bertanya. 

 

A. Pengertian Menyunting 
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Gambar 4.4 Contoh penerapan komponen bertanya 

Penerapan komponen menemukan (inquiry) tercermin pada alur penyampaian 

materi. Komponen inkuiri terlihat ketika menyampaikan materi seperti materi jenis-

jenis karangan. Buku pengayaan menyajikan contoh-contoh karangan, kemudian 

siswa merumuskan jenis karangan pada contoh karangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulisan yang telah disunting membuat amanat dalam tulisan dapat 

tersampaikan dengan baik. Lalu, apa itu kegiatan menyunting? Mengapa 

menyunting perlu dilakukan agar menghasilkan tulisan yang baik? Yuk, 

cobalah kalian pahami apa itu menyunting! 

 

Mari, Berkunjung Ke Tanah Toraja! 

Anda ingin berwisata budaya? Kunjungi Tanah Toraja. Ada beberapa 

objek wisata budaya yang dapat Anda kunjungi di Tanah Toraja, seperti 

Kambira, Burake, Makula, Sillanan, Tumbang Datu-Bebo, Tumakke, dan 

Tilanga. 

Objek wisata di Tanah Toraja yang tidak boleh Anda lupakan yaitu 

Tumakke, Sulawesi Selatan. Tumakke adalah sebuah kampung kecil di 

Kecamatan Rembon, terletak ± 10 km arah barat Makale. Di objek ini kita 

jumpai sebuah rumah adat yang unik. Rumah tongkonan ini memiliki atap 

yang terbuat dari batu yang dalam bahasa Toraja disebuat “papa batu“. 

Untuk memasuki rumah tersebut. Seseorang harus mengetukkan kepala 

selama 3 kali. Di tempat ini pula dapat ditemukan pengrajin tulang sebagai 

cindera mata. Ayo,  jangan sampai terlewatkan! 

 Tugas 

1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang! 
2. Amatilah contoh karangan tersebut! 
3. Berdasarkan contoh karangan 1-5, rumuskanlah ciri-ciri dari 

masing-masing karangan tersebut. 
4. Kemudian definisikan jenis karangan dari contoh yang telah 

disajikan! Tulislah hasil diskusi dalam bentuk tabel! 
 

Gambar 4.5 Contoh penerapan komponen inkuiri 
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 Tugas Kelompok 
 

1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3-4 anak. 
2. Bacalah karangan berikut ini dengan saksama! 
 

 

 

 

 

 

3. Bersama dengan kelompok, temukanlah kesalahan penggunaan tanda 
baca dan penggunaan ejaan yang kurang tepat pada karangan! 

4. Kemudian perbaikilah karangan tersebut berdasarkan penggunaan ejaan 
dan tanda baca yang tepat. 

5. Tukarkan hasil kerja kelompokmu dengan kelompok lain! 
6. Berikan komentar pada hasil belajar kelompok lain! 
 

Penerapan komponen masyarakat belajar terlihat pada tugas kelompok yang 

ada pada latihan tiap bab. Selain itu komponen masyarakat belajar juga diwujudkan 

pada buku pengayaan berupa arahan untuk mengomunikasikan hasil tugas belajar 

kepada teman atau pihak lainnya. Hal ini diterapkan setelah pemaparan materi, untuk 

mengecek pemahaman siswa. Siswa diminta untuk bertanya kepada teman mengenai 

materi yang baru saja diberikan. Kemudian siswa diminta untuk menjelaskan kepada 

teman yang belum memahami materi. Lalu orang lain yang sudah bisa menyunting 

karangan, menunjukkan cara menyunting karangan yang benar. 

Gambar 4.6 Contoh penerapan komponen inkuiri 

Musik Tradisional Bali 

Musik tradisional bali memiliki kesamaan dengan 

musik tradisional dibanyak daerah lainnya diindonesia. 

Kesamaaan itu terdapat dalam penggunaan gamel-     

an dan berbagai alat musik tabuh lainnya. Meski pun 

demikian terdapat kekhasan dalam teknik memaink-   

an dan gubahannya, misalnya dalam bentuk Kecak, 

yaitu sebentuk nyanyian yang konon menirukan suara 

kera.  
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Penerapan komponen pemodelan terlihat pada pemberian contoh karangan 

multikultural, petunjuk atau prosedur menyunting karangan, dan penggunaan tanda-

tanda penyuntingan. Pada buku pengayaan, penulis memberikan contoh menyunting 

karangan dengan memberikan tanda penyuntingan. Penulis berharap, dengan 

pemberian komponen pemodelan tersebut, siswa menjadi lebih memahami materi 

menyunting karangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Scan contoh penerapan komponen pemodelan 
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Komponen refleksi diberikan melalui rangkuman dan simpulan. Pada buku 

pengayaan, komponen refleksi diberikan di tiap bab di akhir penyampaian materi. 

Komponen refleksi diterapkan untuk mempermudah siswa dalam mengingat atau 

memahami apa yang sudah dipelajari. Komponen refkleksi dalam buku pengayaan 

diharapkan dapat membantu siswa dalam merefleksikan materi yang telah didapat. 

Berikut ini contoh  komponen refleksi. 

 

 

Gambar 4.8 Scan contoh penerapan komponen refleksi 
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Komponen penilaian sebenarnya diterapkan pada latihan dan evaluasi dalam 

buku. Latihan pada buku diberikan di antara subbab sedangkan evaluasi diberikan 

tiap akhir bab. Penerapan komponen penilaian sebenarnya dalam buku dimaksudkan 

untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi. Latihan dan evaluasi yang 

diberikan merupakan latihan menyunting karangan. Pada bab I dan II tidak diberikan 

latihan dan evaluasi, karena bab I dan II merupakan bab pengenalan kepada siswa 

yaitu memperkenalkan konsep multikultural dan hakikat karangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Scan contoh penerapan komponen penilaian autentik 



 

 

 

118 

4.1.4 Penilaian dan Saran Perbaikan terhadap Buku Pengayaan Menyunting 

Karangan Bermuatan Multikultural Menggunakan Pendekatan 

Kontekstual untuk Siswa SMP/MTs Kelas IX 

Setelah penyusunan prototipe buku pengayaan menyunting karangan, langkah 

selanjutnya yaitu dilakukan penilaian terhadap prototipe buku pengayaan. Penilaian 

diberikan oleh tiga guru dari sekolah yang berbeda dan dua ahli yang berkompeten di 

bidangnya. Berikut ini merupakan penilaian terhadap buku pengayaan menyunting 

karangan yang diperoleh dari tiga guru dan dua ahli. 

4.1.4.1 Aspek Materi 

 Aspek materi pada prototipe buku pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa 

SMP/MTs kelas IX memperoleh nilai rata-rata dari guru adalah 81,3 dan dari ahli 

adalah 53,1. Nilai rata-rata yang diberikan oleh guru dan ahli yaitu 67,2. Maka dapat 

dikatakan bahwa penilaian pada dimensi materi pada prototipe buku pengayaan 

menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual 

tergolong kategori baik. 

 Selain penilaian pada angket, wawancara pada guru dan ahli juga memperoleh 

beberapa saran: (1) materi difokuskan lagi pada teknik menyunting, (2) materi 

difokuskan pada penyuntingan bahasa karangan atau penyuntingan karangan, (3) 

materi yang diberikan tiap bab harus diruntutkan lagi agar materi menjadi lebih jelas, 

(4) sistematika penulisan buku pengayaan belum mencerminkan pendekatan 
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kontekstual, dan (5) cakupan konsep multikultural ditekankan lagi pada topik 

multikultural atau isi multikultural. 

4.1.4.2 Aspek Penyajian Materi 

 Penilaian yang diberikan guru dan ahli pada aspek penyajian materi 

memperoleh nilai rata-rata 75. Nilai rata-rata yang diberikan oleh guru yaitu 87,5 

sedangkan ahli yaitu 62,5. Maka dapat dikatakan penilaian yang diberikan oleh guru 

dan ahli pada dimensi penyajian materi adalah baik. 

 Selain penilaian tersebut, ada beberapa saran perbaikan yang diberikan oleh 

guru dan ahli pada dimensi penyajian materi yaitu (1) penyajian materi perlu ditata 

lagi agar tidak sama dengan buku lain, (2) disesuaikan lagi soal dengan judul bab, dan 

(3) tambahkan contoh menyunting karangan. 

4.1.4.3 Aspek Grafika 

 Aspek grafika pada prototipe buku pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual memperoleh nilai 

rata-rata dari guru yaitu 88,2 dan dari ahli yaitu 75,2. Nilai rata-rata yang diperoleh 

dari guru dan ahli yaitu 81,7. Maka dapat dikatakan penilaian guru dan ahli pada 

dimensi grafika tergolong dalam kategori baik. 

 Selain penilaian penilaian tersebut, ada beberapa saran yang diberikan oleh 

guru dan ahli, yaitu (1) ilustrasi pada sampul prototipe buku ditambah dengan hal 
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yang menggambarkan penyuntingan, (2) perwajahan ditata kembali agar menambah 

kemenarikan buku, (3) sampul dibuat lebih artistik lagi agar tidak terlalu kaku, dan 

(4) judul buku pengayaan tidak menggunakan subjek. 

 

4.1.4.4 Aspek Bahasa dan Keterbacaan 

 Penilaian pada aspek bahasa dan keterbacaan memperoleh nilai rata-rata dari 

guru yaitu 83,3 dan dari ahli yaitu 72,5. Nilai rata-rata yang diberikan oleh guru dan 

ahli yaitu 77,9. Maka penilaian yang diberikan oleh guru dan ahli pada dimensi 

bahasa dan keterbacaan tergolong pada kategori baik. 

 Selain penilaian tersebut, ada beberapa saran yang diberikan oleh guru dan 

ahli, yaitu (1) bahasa lebih disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa SMP/MTs, 

(2) pilihlah bacaan yang tidak menyinggung SARA, dan (3) gunakan ragam bahasa 

baku yang baik dan benar. 

4.1.4.5 Simpulan Perbaikan terhadap Prototipe Buku Pengayaan Menyunting 

Karangan 

 Berdasarkan uji validasi prototipe buku pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual dapat disimpulkan 

bahwa menurut guru dan ahli penyajian materi perlu untuk difokuskan lagi pada 

keterampilan menyunting karangan. Wawasan multikultural yang diberikan jangan 

sampai menyinggung SARA. Pendekatan kontekstual yang diterapkan bisa lebih 
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ditonjolkan kembali. Bahasa dan keterbacaan masih terdapat kekurangan pada 

beberapa bagian yang harus diperbaiki lagi dan disesuaikan dengan tingkat 

keterbacaan siswa. Grafika prototipe buku pengayaan dibenahi lagi agar lebih artistik. 

Pengurutan bab disusun secara sistematis untuk mendukung komponen 

konstruktivisme. 

 

4.1.4.6 Saran Perbaikan secara Umum terhadap Buku Pengayaan Menyunting 

Karangan  

 Saran perbaikan secara umum yang diberikan oleh guru dan ahli terhadap 

prototipe buku pengayaan menyunting karangan yang bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual yaitu (1) perlu diperjelas pada fokus 

penyuntingan bahasa atau penyuntingan karangan, (2) penataan bab perlu diperbaiki 

lagi, (3) perbanyak contoh proses menyunting, (4) soal latihan yang disajikan 

merupakan soal yang dibuat untuk menyunting karangan, (5) berikan teknik 

menyunting yang menyenangkan dan mudah dipahami siswa agar dapat mendorong 

siswa untuk belajar, dan (6) penataan tulisan dibenahi lagi. 

4.1.5 Hasil Perbaikan terhadap Buku Pengayaan Menyunting Karangan 

Bermuatan Multikultural Menggunakan Pendekatan Kontekstual untuk 

Siswa SMP/MTs Kelas IX 

 Hasil perbaikan prototipe buku pengayaan menyunting karangan bermuatan 

multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs dilakukan 

setelah melakukan pengamatan dan uji validasi produk terhadap prototipe buku 
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pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan 

kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX. Berdasarkan pengamatan dan uji 

validasi produk oleh guru dan ahli didapatkan hasil penilaian dan masukan-masukan 

sebagai dasar dalam melakukan perbaikan terhadap buku pengayaan menyunting 

karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa 

SMP/MTs kelas IX, baik dari guru dan ahli tetapi tidak semua saran masukan yang 

diperoleh dijadikan sebagai dasar perbaikan karena peneliti mempunyai konsep dan 

pertimbangan sendiri dalam melakukan revisi atau perbaikan terhadap buku 

pengayaan menyunting karangan. Oleh karena itu, buku pengayaan menyunting 

karangan memiliki karakteristik tersendiri. Berikut ini hasil perbaikan prototipe buku 

pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan 

kontekstual. 

4.1.5.1 Aspek Materi 

 Perbaikan pada aspek materi prototipe buku pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa 

SMP/MTs kelas IX yaitu, (1) materi difokuskan pada penyuntingan karangan yang 

mencakup penyuntingan isi, bahasa, dan penyajian, (2) penambahan contoh 

menyunting karangan, (4) sistematika penulisan buku pengayaan lebih mencerminkan 

pendekatan kontekstual, dan (5) cakupan konsep multikultural ditekankan lagi pada 

isi multikultural.  
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Prototipe buku pengayaan sebelum diperbaiki terdiri atas enam bab yaitu (1) 

bab I mengenal multikultural Indonesia, (2) bab II hakikat karangan, (3) bab III 

hakikat menyunting, (4) bab IV menyunting ejaan, (5) bab V menyunting tanda baca, 

dan (6) bab VI menyunting diksi, kalimat efektif, keterpaduan paragraf, dan 

kebulatan wacana. Perbaikan materi pada buku pengayaan yaitu materi dibagi 

menjadi enam bab yang terdiri atas (1) bab I mengenal multikultural Indonesia, (2) 

bab II hakikat karangan, (3) bab III hakikat menyunting, (4) bab IV penyuntingan isi, 

(5) bab V penyuntingan bahasa, dan (6) bab VI penyuntingan penyajian. Pengurutan 

bab disusun untuk membentuk pengetahuan siswa. Gambaran materi yang diberikan 

pada siswa dapat dilihat pada daftar isi berikut ini. 
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Gambar 4.10 Scan daftar isi sebelum perbaikan 
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Gambar 4.11 Scan daftar isi setelah perbaikan 
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4.1.5.2 Aspek Penyajian Materi 

 Perbaikan pada aspek penyajian materi adalah (1) penyajian materi ditata lagi 

agar tidak sama dengan buku lain, (2) soal dengan judul bab disesuaikan kembali, (3) 

penambahan contoh menyunting karangan, (4) Penambahan refleksi pada tiap akhir 

bab dan (5) penambahan contoh karangan mengenai kerukuran antarbudaya. 

Perbaikan penataan buku agar tidak sama dengan buku lain yaitu dengan lebih 

menampilkan pendekatan kontekstual dan konsep multikultural. Komponen 

pendekatan kontekstual yang diterapkan pada buku pengayaan diberi bingkai agar 

komponen pendekatan kontekstual lebih terlihat. Pemberian bingkai tidak diberikan 

pada pembahasan materi. Berikut ini adalah contoh pemberian bingkai pada 

komponen bertanya. 

 

 

Gambar 4.12 Scan contoh komponen bertanya sebelum perbaikan 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Scan contoh komponen bertanya setelah perbaikan 
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4.1.5.3 Aspek Grafika 

 Perbaikan pada aspek grafika meliputi (1) ilustrasi pada sampul prototipe 

buku ditambah dengan hal yang menggambarkan penyuntingan dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual, (2) perwajahan ditata kembali agar menambah kemenarikan 

buku, (3) sampul dibuat lebih artistik lagi agar tidak terlalu kaku, (4) judul buku 

pengayaan tidak menggunakan subjek, (5) nomor halaman ditulis dipinggir, dan (6) 

spasi yang digunakan menjadi 1,5. 

 Perbaikan pada sampul prototipe buku pengayaan yaitu (1) warna sampul 

dibuat lebih cerah dan lebih artistik, (2) tulisan “cendekia” diganti menjadi “cerdas”, 

(3) ditampilkan ilustrasi siswa yang sedang belajar berkelompok, dan jenis dan 

ukuran tulisan pada pembahasan materi yaitu times new roman ukuran 11 sedangkan 

pada contoh karangan yaitu book antiqua ukuran 11. Berikut ini gambar cover buku 

pengayaan sebelum dan setelah perbaikan. 
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Gambar 4.14 Scan contoh sampul sebelum perbaikan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Scan contoh sampul setelah perbaikan 

 



 

 

 

129 

4.1.5.4 Aspek Bahasa dan Keterbacaan 

 Perbaikan pada aspek bahasa dan keterbacaan terlihat pada bahasa yang lebih 

komunikatif, tidak terlalu kaku, dan sesuai dengan tingkat perkembangan keterbacaan 

siswa kelas IX SMP/MTs. Perubahan lainnya pada penulisan kata dan kalimat diteliti 

kembali dan dibenarkan kesalahan cetak yang ada. Penambahan bahasa komunikatif 

tersebut disisipkan pada setiap bab semua materi menyunting karangan. Tujuan 

penggunaan bahasa komunikatif tersebut adalah agar buku pengayaan menjadi lebih 

menarik, mudah dipahami, dan sesuai dengan siswa SMP/MTs. Maka, buku 

pengayaan dapat membantu siswa dalam pembelajaran menyunting karangan. 

4.1.6 Tanggapan Siswa terhadap Prototipe Buku Pengayaan Menyunting 

Karangan Bermuatan Multikultural Menggunakan Pendekatan 

Kontekstual 

 Tanggapan siswa terhadap prototipe buku pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual, dimaksudkan untuk 

mengetahui penilaian siswa terhadap prototipe buku pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual yang telah 

dikembangkan oleh peneliti. Uji coba terbatas ini dilakukan pada 36 siswa dari tiga 

sekolah yang berbeda yaitu SMPN 2 Banjarnegara, SMPN 2 Rakit Banjarnegara, dan 

MTs Cokroaminoto Wanadadi. Berikut ini tanggapan siswa terhadap produk yang 

dikembangkan oleh peneliti. 
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Tabel 4.5 Hasil Tanggapan Siswa terhadap Prototipe Buku Pengayaan 

Menyunting Karangan Bermuatan Multikultural Menggunakan 

Pendekatan Kontekstual untuk Siswa SMP/MTs Kelas IX 

No. Pernyataan Tanggapan Siswa 

1. Materi sudah sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

Siswa sangat setuju kalau materi yang 

disampaikan sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Jadi kesesuaian antara 

tujuan pembelajaran dan materi sudah 

baik. 

2. Menambah pengetahuan 

siswa terhadap multikultural 

Indonesia. 

Siswa sangat setuju kalau buku pengayaan 

menambah pengetahuan siswa terhadap 

multikultural Indonesia. Jadi penyajian 

wawasan multikultural sudah baik. 

3. Materi disajikan secara 

sistematis. 

Siswa sangat setuju kalau materi sudah 

disajikan secara sistematis. Jadi penyajian 

materi sudah baik. 

4. Materi dipaparkan dengan 

menarik. 

Siswa sangat setuju kalau materi 

dipaparkan dengan menarik. Jadi, 

penyajian materi sudah dapat menarik 

minat siswa. 

5. Penyajian materi dan soal 

sudah sesuai. 

Siswa sangat setuju kalau penyajian materi 

dan soal sudah sesuai. Jadi, penyajian 

materi dan soal sudah baik. 

6. Penggunaan kalimat dan tata 

bahasa yang mudah 

dipahami. 

Siswa sangat setuju kalau penggunaan 

kalimat dan tata bahasa mudah dipahami. 

Jadi, penggunaan kalimat dan tata bahasa 

sudah sesuai dengan pemahaman siswa. 

7. Sampul buku sudah menarik. Siswa sangat setuju kalau sampul buku 

sudah menarik. Jadi, buku pengayaan 

dapat menarik minat siswa. 

8. Jenis dan ukuran huruf sudah Siswa sangat setuju kalau jenis dan ukuran 



 

 

 

131 

sesuai. huruf sudah sesuai. Jadi, jenis dan ukuran 

huruf sudah baik. 

9. Ketebalan buku sudah sesuai. Siswa setuju kalau ketebalan buku sudah 

sesuai. Jadi, buku pengayaan cukup praktis 

dan mudah untuk dibawa. 

10. Ukuran buku sudah sesuai. Siswa sangat setuju kalau ukuran buku 

sudah sesuai. Jadi, ukuran buku membuat 

buku praktis dan mudah untuk dibawa. 

11. Gambar dan kepaduan warna 

sudah menarik. 

Siswa sangat setuju kalau gambar dan 

kepaduan warna sudah menarik. Jadi, buku 

pengayaan dapat menarik minat siswa. 

12. Dapat menarik minat siswa 

dalam belajar. 

Siswa setuju kalau buku pengayaan dapat 

menarik minat siswa untuk belajar  

No. Pernyataan Tanggapan Siswa 

  menyunting karangan. 

 

 Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa siswa setuju dengan 

pernyataan yang diberikan oleh peneliti terhadap buku pengayaan menyunting 

karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual yang 

dikembangkan oleh peneliti. Maka dapat diketahui bahwa buku pengayaan yang 

dikembangkan oleh peneliti mendapat respon positif dari siswa. Buku pengayaan 

menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual 

yang dikembangkan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan siswa SMP/MTs kelas IX. 
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4.2 Pembahasan 

 Pada bagian pembahasan ini akan diulas mengenai (1) implikasi buku 

pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan 

kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX, (2) keunggulan pada buku pengayaan 

menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual 

untuk siswa SMP/MTs kelas IX, (3) kelemahan buku pengayaan menyunting 

karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa 

SMP/MTs kelas IX, dan (4) kelayakan buku pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa 

SMP/MTs kelas IX. Pada aspek impilkasi buku pengayaan akan dijelaskan prospek 

produk ke depan dan pendapat dari beberapa ahli yang diambil dari buku terhadap 

buku pengayaan. Pada aspek keunggulan akan dijelaskan kelebihan buku pengayaan 

menyunting karangan yang karakteristiknya berbeda dengan buku yang lain. Pada 

aspek kelemahan akan dijelaskan beberapa hal yang menjadikan buku pengayaan 

menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual 

belum maksimal baik dari segi penyusunan maupun penelitian. Pada aspek kelayakan 

buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan 

pendekatan kontekstual akan dipaparkan harapan buku tersebut bagi peningkatan 

keterampilan menyunting karangan. Berikut ini merupakan pemaparan tiap aspek 

tersebut. 
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4.2.1 Implikasi Buku Pengayaan Menyunting Karangan Bermuatan 

Multikultural Menggunakan Pendekatan Kontekstual 

 Prospek buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual di masa depan yaitu (1) dapat menjadi buku 

pengayaan yang dapat memperkaya dan meningkatkan penguasaan siswa dalam 

menyunting karangan, (2) buku pendamping yang membantu guru dan siswa dalam 

pembelajaran menyunting karangan, (3) dapat menumbuhkan kecintaan siswa 

terhadap Indonesia karena menginformasikan kekayaan multikultural bangsa 

Indonesia, dan (4) dapat digunakan dalam pembelajaran menyunting karangan karena 

materi sesuai dengan kurikulum terbaru. 

 Prospek buku pengayaan menyunting karangan dapat menjadi buku 

pengayaan yang dapat memperkaya dan meningkatkan penguasaan siswa dalam 

menyunting karangan. Hal ini sesuai dengan definisi buku pengayaan oleh Suryaman. 

Suryaman (2010) berpendapat bahwa buku pengayaan adalah buku-buku yang dapat 

memperkaya peserta didik dalam bidang pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. 

Jenis buku pengayaan meliputi buku pengetahuan, buku keterampilan, dan buku 

kepribadian. Pemakaian buku pengayaan menyunting karangan oleh siswa secara 

khusus dan pembaca secara umum, dapat meningkatkan keterampilan menyunting 

karangan. 

 Prospek buku pengayaan menyunting karangan dapat membantu guru dan 

siswa dalam pembelajaran menyunting karangan. Pembelajaran di kelas tidak hanya 
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membutuhkan buku pelajaran saja, tetapi juga membutuhkan buku pengayaan yang 

dapat memperkaya buku teks. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Sitepu 

(2012:17) yang mendefinisikan buku pengayaan adalah buku yang memuat materi 

yang dapat memperkaya buku teks pendidikan dasar, menengah, dan perguruan 

tinggi. 

 Prospek buku pengayaan dapat menumbuhkan kecintaan siswa terhadap 

Indonesia karena menginformasikan kekayaan multikultural bangsa Indonesia. Hal ini 

senada dengan pendapat Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional (2008:3) 

bahwa buku nonteks pelajaran yang mengangkat materi kekayaan alam dan budaya 

bangsa Nusantara akan memiliki kedudukan sebagai buku yang dapat 

mempromosikan kekayaan alam dan budaya bangsa Indonesia. Buku nonteks 

pelajaran yang mengangkat materi ini akan dapat menginformasikan kekayaan bangsa 

Indonesia yang patut dibanggakan dan diberdayakan oleh bangsanya, bukan 

sebaliknya hanya dieksploitasi untuk kepentingan bangsa lain. 

 Prospek buku pengayaan dapat digunakan dalam pembelajaran menyunting 

karngan karena materi sesuai dengan kurikulum terbaru. Sitepu (2012:62) 

berpendapat bahwa kurikulum merupakan acuan utama dalam menulis buku teks 

pelajaran. Sasaran, tujuan, materi/bahan dan metode penyajian materi/bahan terdapat 

dalam kurikulum. Sasaran utama pembaca dalam buku ini adalah siswa dan guru 

kelas IX. Materi/bahan ditentukan dengan menganalisis standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Indonesia.  
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4.2.2 Keunggulan Buku Pengayaan Menyunting Karangan Bermuatan 

Multikultural Menggunakan Pendekatan Kontekstual 

 Keunggulan dari buku pengayaan menyunting karangan bermuatan 

multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX 

dapat dilihat dari segi bentuk fisik maupun isi buku. Berdasarkan bentuk fisik, buku 

pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan 

kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX dikemas praktis dan menarik karena 

ukurannya yang standar dan mudah untuk dibawa. Ketebalan buku pun disesuaikan 

dengan tingkat kemampuan siswa SMP/MTs. Kemasan buku ini menarik karena di 

dalamnya terdapat ilustrasi gambar yang berwarna, ikon multikultural, lay out yang 

sesuai, serta tulisan yang dapat menarik minat pembaca, sehingga karakteristik 

tersebut yang membedakan buku ini berbeda dengan buku menyunting yang tersedia 

di pasaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Pusat Perbukuan (2008:7) bahwa buku 

pengayaan memiliki penyajian yang khas, berbeda dengan buku teks pelajaran. Buku 

pengayaan dapat disajikan secara bervariasi, baik dengan menggunakan variasi 

gambar, ilustrasi, atau variasi alur wacana. 

 Keunggulan buku pengayaan menyunting karangan berdasarkan isi buku 

pengayaan selain melatih keterampilan menyunting karangan siswa, buku juga dapat 

membina karakter siswa terutama dalam toleransi terhadap perbedaan. Kelebihan 

buku ini bagi guru yaitu dapat membantu guru, selain memberikan materi 

menyunting karangan, guru juga dapat mendidik karakter siswa untuk memiliki sikap 

toleransi terhadap perbedaan. Hal ini karena wawasan mulikultural yang diterapkan 
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dalam buku. Seperti yang dikemukakan oleh Muttaqin (2005) bahwa multikultural 

adalah menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan 

perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, maupun agama. Muttaqin menganjurkan 

untuk bersikap menerima kelompok lain yang berbeda satu sama lainnya. Buku berisi 

materi menyunting, contoh-contoh karangan multikultural, latihan-latihan 

menyunting karangan multikultural, tugas kelompok, informasi multikultural, kata-

kata mutiara, contoh menyunting karangan, serta bahasa dan keterbacaan yang 

disesuaikan dengan pemahaman siswa SMP/MTs. Pengguna buku pengayaan 

menyunting karangan bukan hanya guru dan siswa SMP kelas IX, buku ini juga dapat 

digunakan oleh pelajar secara umum.  

4.2.3 Kelemahan Buku Pengayaan Menyunting Karangan Bermuatan 

Multikultural Menggunakan Pendekatan Kontekstual 

 Buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan 

pendekatan kontekstual memiliki beberapa kekurangan antara lain buku ini masih 

bersifat teoritis, belum sepenuhnya bersifat sederhana. Pada beberapa bagian, masih 

terdapat istilah asing yang belum dikenal oleh siswa SMP/MTs. Selain itu, masih 

terdapat bagian pada buku yang memiliki keterbacaan yang sulit dipahami oleh siswa 

SMP/MTs. Begitu juga dengan ikon yang digunakan karena desain masih kurang 

tampak pada beberapa bagian seperti pada judul latihan. Buku pengayaan masih 

kurang menyajikan contoh karangan yang menunjukkan konten multikultural. Di 

samping itu, kreativitas peneliti yang dituangkan masih minim karena kurangnya 

pengalaman serta pengetahuan peneliti dalam penyusunan buku pengayaan. 
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4.2.4 Kelayakan Buku Pengayaan Menyunting Karangan Bermuatan 

Multikultural Menggunakan Pendekatan Kontekstual 

 Buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan 

pendekatan kontekstual, dapat dijadikan sebagai buku pelengkap yang berguna untuk 

membantu siswa meningkatkan keterampilan menyunting karangan. Buku pengayaan 

menyunting karangan ini membantu siswa untuk memahami dan meningkatkan 

kemampuan siswa untuk menyunting karangan. Selain itu, buku pengayaan ini juga 

dapat dijadikan buku pendamping bagi guru untuk membantu guru memberikan 

materi menyunting karangan. Penyajian materi yang runtut memudahkan guru dan 

siswa dalam pembelajaran menyunting di kelas. 

 Kelebihan yang dimiliki oleh buku pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual, dapat menjadikan 

buku ini sebagai alternatif pilihan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menyunting karangan. Buku pengayaan menyunting karangan, setelah melewati 

serangkaian proses pengembangan buku pengayaan menyunting karangan, mulai dari 

analisis kebutuhan guru dan siswa, penentuan karakteristik buku pengayaan 

menyunting karangan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru, penyusunan 

prototipe buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual, uji kelayakan atau validasi, perbaikan buku 

pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural, dan tanggapan siswa 

terhadap buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs, maka buku ini layak 
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digunakan sebagai buku pengayaan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menyunting karangan sehingga dihasilkan karangan yang berkualias baik dari segi isi 

maupun bahasanya. 

4.3 Keterbatasan Peneliti 

 Penelitian ini telah diusahakan agar sesuai dengan prosedur penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan peneliti. Akan tetapi, tidak dapat dihindarkan adanya 

kekurangan dan keterbatasan. Kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian perlu 

diungkapkan agar tidak terjadi salah persepsi. Ketrbatasan yang dimaksud 

menyangkut beberapa aspek, yaitu (1) data dan sumber data, (2) instrumen penelitian, 

(3) pengujian dan penilaian prototipe buku pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual, (4) bahan penyerta 

penyusunan buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural 

menggunakan pendekatan kontekstual, dan (5) biaya dan waktu. Pemaparan dari 

aspek tersebut adalah sebagai berikut. 

 

4.3.1 Data dan Sumber Data 

 Data dalam penelitian ini terdiri atas tiga data yaitu (1) data berupa skor 

angket kebutuhan terhadap buku pengayaan, (2) data berupa skor penilaian uji 

validasi, dan (3) data berupa skor angket tanggapan siswa terhadap buku pengayaan 

yang peneliti kembangkan. Sumber data untuk mendapatkan data kebutuhan prototipe 
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buku pengayaan menyunting karangan adalah guru dan siswa dari tiga sekolah yang 

berbeda di kabupaten Banjarnegara, yaitu SMPN 1 Banjarnegara, SMPN 5 

Banjarnegara, dan MTsN 2 Banjarnegara. Guru yang dijadikan sebagai sumber data 

kebutuhan dalam penelitian ini adalah satu guru dari masing-masing sekolah. Jumlah 

data diambil dari 84 siswa, yang terdiri atas 20 siswa dari SMPN 1 Banjarnegara, 30 

siswa dari SMPN 5 Banjarnegara, dan 34 siswa dari MTsN 2 Banjarnegara. 

Sedangkan sumber data untuk memperoleh data skor angket tanggapan siswa adalah 

36 siswa dari tiga sekolah yang berbeda yaitu SMPN 2 Banjarnegara, SMPN 2 Rakit 

Banjarnegara, dan MTs Cokroaminoto Wanadadi. Pemilihan sumber data tanggapan 

siswa sebenarnya terlalu sedikit untuk mewakili populasi yang ada. Hal tersebut 

karena pertimbangan waktu, tenaga, dan biaya. Apabila sumber data penelitian yang 

digunakan lebih banyak lagi, maka hasil penelitian ini akan berbeda dan lebih 

sempurna. 

4.3.2 Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah instrumen yang 

sepenuhnya baku dan sesuai dengan aturan yang ada sehingga memungkinkan data 

yang diperoleh tidak sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan harapan. 

Penyesuaian instrumen tersebut dilakukan agar sesuai dengan sasaran. 
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4.3.3 Pengujian dan Penilaian Prototipe Buku Pengayaan Menyunting 

Karangan Bermuatan Multikultural Menggunakan Pendekatan 

Kontekstual 

 Pengujian dan penilaian prototipe buku pengayaan menyunting karangan 

bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual oleh guru dan ahli 

tidak dilakukan secara langsung, dalam artian tidak melalui pengawasan secara 

langsung oleh peneliti namun dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi 

secara mendalam. Kondisi demikian menyebabkan penilaian belum sepenuhnya ideal 

sesuai kebutuhan dan harapan. 

4.3.4 Bahan Penyerta Penyusunan Buku Pengayaan Menyunting Karangan 

 Bahan penyerta pengembangan buku pengayaan menyunting karangan ini 

adalah pemilihan materi dan lampiran yang disajikan. Materi yang disertakan dalam 

buku masih terbatas pada referensi tertentu sehingga kurang memenuhi perpaduan 

dengan materi lain yang digunakan pada pembelajaran. Penyertaan lampiran pada 

buku pengayaan berupa kunci jawaban juga belum tersedia. Latihan-latihan yang dari 

segi kuantitas masih terbatas jumlahnya. 

4.3.5 Biaya dan Waktu 

 Biaya dan waktu merupakan salah satu faktor keterbatasan peneliti yang 

memengaruhi tingkat kualitas buku yang dihasilkan. Peneliti melakukan uji coba 

terbatas terhadap produk buku dengan hanya sedikit siswa dan menggandakan lima 

prototipe untuk dinilai karena keterbatasan biaya dan waktu peneliti menyebabkan 

buku pengayaan kurang sempurna baik dari segi isi maupun fisik buku pengayaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berikut ini simpulan yang berkaitan dengan pengembangan buku pengayaan 

menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual 

untuk siswa SMP/MTs kelas IX. 

Pertama, berdasarkan analisis terhadap kebutuhan buku pengayaan 

menyunting karangan, guru dan siswa membutuhkan buku pengayaan menyunting 

karangan yang disesuaikan dengan pemahaman siswa SMP/MTs kelas IX, 

divariasikan dengan penyajian materi yang menarik dan lengkap, bahasa yang mudah 

dipahami, dan aspek grafika yang sesuai dengan siswa SMP/MTs kelas IX. Guru dan 

siswa berharap buku pengayaan dapat memudahkan siswa dalam belajar menyunting 

karangan serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kebudayaan. 

Kedua, prinsip-prinsip buku pengayaan menyunting karangan bermuatan 

multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX 

dibagi menjadi beberapa dimensi, yaitu (1) dimensi isi buku memuat penjelasan 

mengenai materi pengenalan multikultural, hakikat karangan, hakikat menyunting, 

menyunting ejaan, menyunting tanda baca, menyunting diksi, menyunting kalimat 

efektif, menyunting keterpaduan paragraf, dan menyunting kebulatan wacana, (2) 

dimensi penyajian materi memuat penyajian yang terdiri atas tiga bagian yaitu bagian 

pendahuluan, isi, dan penutup, (3) dimensi bahasa dan keterbacaan mencakup 

penggunaan bahasa dalam buku pengayaan yang disesuaikan dengan tingkat 
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keterbacan siswa SMP/MTs kelas IX, dan (4) dimensi grafika buku pengayaan 

memuat grafika buku yang telah disesuaikan dengan keinginan guru dan siswa. 

Ketiga, prototipe buku pengayaan menyunting karangan bermuatan 

multikultural menggunakan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs disusun 

berdasarkan kebutuhan guru dan siswa. Bagian-bagian prototipe buku pengayaan 

menyunting karangan meliputi sampul buku pengayaan, bentuk buku pengayaan, 

petunjuk penggunaan buku, materi atau isi, dan penyajian materi buku. Bagian-bagian 

tersebut disusun berdasarkan prinsip penyusunan prototipe buku pengayaan. 

Keempat, guru dan ahli memberikan penilaian dan saran perbaikan terhadap 

prototipe. Penilaian dan saran perbaikan yang diberikan oleh guru yaitu (1) aspek 

materi memperoleh nilai rata-rata 67,2 dengan kategori baik, (2) aspek penyajian 

materi memperoleh nilai rata-rata 75 dengan kategori baik, (3) aspek grafika 

memperoleh nilai rata-rata 81,7 dengan kategori baik, dan (4) aspek bahasa dan 

keterbacaan memperoleh nilai rata-rata 77,9 dengan kategori baik. Perbaikan terhadap 

prototipe buku pengayaan menyunting karangan meliputi (1) materi buku difokuskan 

lagi pada keterampilan menyunting karangan; (2) penyajian materi diurutkan secara 

sistematis dan pendekatan kontekstual lebih ditonjolkan; (3) bahasa dan keterbacaan 

disesuaikan dengan tingkat keterbacaan siswa; dan (4) ilustrasi menyunting pada 

sampul buku lebih ditonjolkan selain itu jenis dan ukuran huruf menjadi times new 

roman ukuran 11 dan pada contoh karangan menjadi book antiqua ukuran 11. 

Kelima, berdasarkan tanggapan siswa terhadap buku pengayaan menyunting 

karangan bermuatan multikultural menggunakan pendekatan kontekstual diketahui 
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bahwa buku pengayaan yang dikembangkan oleh peneliti mendapat respon positif 

dari siswa. Buku pengayaan dapat menarik minat siswa untuk belajar menyunting 

karangan. Selain itu, buku pengayaan juga mampu memberikan wawasan 

multikultural pada siswa. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian, peneliti 

menyampaikan saran sebagai berikut. 

1) Guru hendaknya dapat menggunakan buku pengayaan menyunting karangan 

sebagai bahan ajar dalam pembelajaran menyunting karangan di kelas. 

2) Siswa dapat menggunakan buku pengayaan sebagai buku pendamping yang 

memperkaya keterampilan siswa dalam menyunting karangan. 

3) Pemerhati pendidikan hendaknya dapat mengadakan pengembangan terhadap 

bahan ajar menyunting karangan agar melengkapi buku pengayaan menyunting.  

4) Peneliti bidang bahasa Indonesia perlu mengadakan penelitian lebih lanjut untuk 

menguji efektivitas buku pengayaan.  
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Tabel Kebutuhan Siswa 

Terhadap Buku Pengayaan Menyunting Karangan 

Bermuatan Multikultural Menggunakan Pendekatan Kontekstual 

Aspek Pertanyaan Jawaban 
Intensitas 

Jawaban 
% 

Tanggapan siswa 

terhadap kondisi 

multikultural di 

sekitar siswa 

Menurut kamu, 

keragaman 

multikultural apa saja 

yang perlu 

diperkenalkan kepada 

kamu dalam buku 

pengayaan? 

 

Keragaman Agama 23 27,3 

Keragaman Suku 37 44 

Keragaman Etnis 5 5,9 

Lainnya  0 

Keragaman agama, 

suku, etnis 
19 22,7 

Menurut kamu, agar 

kamu memahami 

budaya Indonesia, 

bagaimana cara 

menjelaskan mengenai 

multikultural 

Indonesia? 

Diuraikan dengan 

panjang 
23 27,3 

Diuraikan dengan 

singkat dan mudah 

dipahami 

61 72,6 

Lainnya  0 

Menurut kamu, agar 

kamu tertarik untuk 

mengenal budaya lain, 

maka buku pengayaan 

harus diberi? 

Ilustrasi 

multikultural 
17 20,2 

Informasi 

multikultural 
19 22,6 

Contoh-contoh 

karangan 

multikultural 

4 4,8 

Ikon multikultural 4 4,8 

Lainnya  0 

Lampiran 1 
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Ilustrasi, informasi, 

contoh karangan, 

ikon 

40 47,6 

Menurut kamu, agar 

kamu dalam pergaulan 

tidak memiliki 

kendala karena 

perbedaaan etnis, 

maka buku pengayaan 

harus diberi? 

Latihan kelompok 30 35,7 

Kegiatan 

mengomunikasikan 

hasil belajar kepada 

teman. 

24 28,6 

Pemberian 

pertanyaan kepada 

teman. 

7 8,3 

Lainnya 3 3,6 

Latihan kelompok, 

kegiatan 

mengomunikasikan 

hasil belajar kepada 

teman, pemberian 

pertanyaan pada 

teman. 

20 23,8 

Aspek Pertanyaan Jawaban 
Intensitas 

Jawaban 
% 

 Menurut kamu, 

konteks multikultural 

dalam buku 

pengayaan disisipkan 

melalui bagian apa 

saja? 

Bagian pendahuluan 12 14,3 

Bagian Isi 49 58,3 

Bagian Penutup  0 

Lainnya  0 

Bagian pendahuluan, 

isi, penutup 
23 27,4 

Tanggapan siswa Menurut kamu, untuk Materi 12 14,3 
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terhadap buku 

pengayaan 

menyunting 

karangan 

berwawasan 

multikultural 

menyusun buku 

pengayaan yang akan 

dikembangkan, maka 

aspek apa saja yang 

perlu dibenahi pada 

buku menyunting 

yang tersedia saat ini? 

Bahasa dan 

keterbacaan 
11 13 

Penyajian Materi 10 11,9 

Grafika  0 

Lainnya  0 

Materi, bahasa dan 

keterbacaan, 

penyajian materi, 

grafika 

51 60,7 

Menurut kamu, 

sebaiknya 

darimanakah sumber 

rujukan karangan 

multikultural dalam 

buku pengayaan yang 

akan dikembangkan? 

Internet 44 52,4 

Koran 1 1,2 

Majalah 1 1,2 

Buku 6 7,1 

Lainnya 1 1,2 

Internet, koran, 

majalah, buku 
31 36,9 

Menurut kamu, nilai-

nilai apa yang perlu 

diterapkan dalam 

buku pengayaan yang 

akan dikembangkan? 

Nilai cinta tanah air 

 
16 19 

Nilai wawasan 

kebangsaan 
13 15,5 

Nilai toleransi 19 22,6 

Lainnya  0 

Nilai cinta tanah air, 

wawasan 

kebangsaan,toleransi 

37 44 
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Menurut kamu, 

sebaiknya buku 

pengayaan 

menyunting karangan 

berwawasan 

multikultural 

divariasikan dengan 

apa? 

Penyajian materi 

yang menarik. 
16 19 

Bahasa yang mudah 

dipahami. 
23 27 

Aspek grafika yang 

disesuikan dengan 

siswa SMP/MTs. 

10 11,9 

Lainnya  0 

Penyajian materi 

yang menarik, 

bahasa yang mudah 

dipahami, aspek 

grafika yang sesuai 

dengan siswa 

SMP/MTs. 

35 41,7 

Aspek Pertanyaan Jawaban 
Intensitas 

Jawaban 
% 

Kebutuhan materi Menurut kamu, cara 

menjelaskan mengenai 

pengertian karangan 

dijelaskan dengan? 

Diuraikan dengan 

panjang 
1 1,2 

Diuraikan dengan 

singkat dan mudah 

dipahami 

83 98,8 

Lainnya  0 

Cara menjelaskan 

jenis-jenis karangan 

menurut kamu adalah: 

Disajikan semua 

jenis karangan 
53 63 

Hanya disajikan 

beberapa jenis 

karangan 

30 35,7 

Lainnya  0 
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Jika disajikan contoh-

contoh karangan 

multikultural, menurut 

kamu contoh karangan 

yang sebaiknya 

dicantumkan dalam 

buku pengayaan 

menyunting karangan 

adalah: 

Contoh karangan 

multikultural yang 

berkaitan dengan 

multikultural agama. 

4 4,7 

Contoh karangan 

multikultural yang 

berkaitan dengan 

seluruh multikultural 

yang ada di 

Indonesia. 

60 71,4 

Lainnya  0 

Keduanya  15 17,8 

Menurut kamu, cara 

yang sebaiknya 

digunakan untuk 

menjelaskan mengenai 

materi pengertian 

menyunting adalah: 

 

Diuraikan dengan 

panjang 
3 3,6 

Diuraikan dengan 

singkat dan mudah 

dipahami 

80 95,2 

Lainnya 1 1,2 

Menurut kamu, cara 

yang sebaiknya 

digunakan untuk 

menjelaskan mengenai 

pedoman menyunting 

karangan adalah: 

Diuraikan dengan 

panjang 

 

13 15,5 

Diuraikan dengan 

singkat dan mudah 

dipahami 

70 83,3 

Lainnya 1 1,2 

Menurut kamu, 

penjelasan mengenai 

tanda-tanda dalam 

menyunting karangan 

Diuraikan dengan 

rinci 
6 7,1 

Diuraikan dengan 

rinci dan disertai 
77 91,7 
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dijelaskan dengan? 

 

dengan bagan tanda-

tanda penyuntingan. 

Lainnya 1 1,2 

Menurut kamu, 

bagaimana penjelasan 

Disajikan contoh 

karangan, proses  
81 96,5 

Aspek Pertanyaan Jawaban 
Intensitas 

Jawaban 
% 

 mengenai cara 

menyuting karangan 

yang baik dan benar? 

menyunting, 

kemudian hasil 

suntingan karangan. 

  

Disajikan contoh 

karangan, kemudian 

hasil suntingan 

karangan. 

3 3,6 

Lainnya  0 

Menurut kamu, 

penyajian latihan yang 

baik dalam buku 

pengayaan 

menyunting karangan 

yang akan dibuat: 

Pada akhir tiap bab 72 85,8 

Pada akhir buku 11 13 

Lainnya 
1 1,2 

Menurut kamu, 

penyajian materi 

tambahan yang baik 

dalam buku 

pengayaan 

menyunting karangan 

yang akan dibuat: 

Pada akhir tiap bab 43 51,2 

Pada akhir buku 42 50 

Lainnya 

 0 

Kebutuhan 

struktur 

Apabila dalam buku 

membutuhkan 

gambar/ilustrasi, 

Berwarna 81 96,4 

Hitam putih 3 3,6 
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penyajian bagaimanakah 

ilustrasi yang 

seharusnya 

digunakan? 

Lainnya 

 0 

Bila disajikan ikon 

multikultural, menurut 

kamu, penyajiaan ikon 

multikultural yang 

baik dalam buku 

pengayaan 

menyunting karangan: 

Pada tiap judul 

subbab 
21 25 

Pada tiap judul bab 63 75 

Lainnya 
 0 

Apabila dicantumkan 

petunjuk penggunaan 

buku, menurut kamu 

seperti apakah 

pentunjuk penggunaan 

buku yang layak 

digunakan dalam buku 

pengayaan? 

Diuraikan dengan 

panjang 
1 1,2 

Diuraikan dengan 

rinci dan mudah 

dipahami pembaca 

83 98,8 

Lainnya  0 

Bila disajikan 

rangkuman, menurut 

kamu, penyajian 

rangkuman yang baik 

dalam buku  

Pada akhir tiap bab 53 63 

Pada akhir buku 

secara keseluruhan 
31 36,9 

Lainnya  0 

Aspek Pertanyaan Jawaban 
Intensitas 

Jawaban 
% 

 pengayaan yang akan 

dibuat: 

 
  

Bila disajikan 

simpulan, menurut 

kamu, penyajian 

simpulan yang baik 

Pada akhir kegiatan 

menyunting 

53 63 

Pada akhir buku 31 36,9 
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dalam buku 

pengayaan 

menyunting karangan 

yang akan dibuat: 

Lainnya  0 

Bila disajikan 

informasi 

multikultural, menurut 

kamu penyajian 

informasi 

multikultural yang 

baik dalam buku 

pengayaan 

menyunting karangan 

yang akan dibuat: 

Di samping buku 50 59,5 

Pada subbab 

tersendiri 

33 39,3 

Lainnya 1 1,2 

Kebutuhan 

penggunaan 

bahasa 

Menurut kamu, ragam 

bahasa yang 

sebaiknya digunakan 

pada buku pengayaan 

menyunting karangan 

berwawasan 

multikultural adalah? 

Bahasa Indonesia 

yang baku 
64 76,2 

Campuran antara 

baku dan populer 
13 15,5 

Bahasa sehari-sehari 7 8,3 

Lainnya  0 

Menurut kamu, buku 

pengayaan yang 

menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik 

dan benar dibutuhkan 

karena? 

Agar siswa 

mengetahui 

penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik 

dan benar. 

47 55,9 

Agar siswa dapat 

menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik 

dan benar. 

26 30,9 

Lainnya  0 
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Keduanya  11 13 

Menurut kamu, 

penggunaan bahasa 

yang baik dalam 

contoh karangan 

adalah: 

Bahasa Indonesia 

yang baku 
63 75 

Bahasa populer 2 2,4 

Campuran antara 

baku dan populer 
19 22,6 

Lainnya  0 

Menurut kamu, 

mengapa penggunaan 

kata, kalimat, paragraf 

singkat, padat, dan  

Agar materi mudah 

dipahami oleh siswa. 
55 65,5 

Agar materi dapat 

disampaikan dengan  
16 19 

Aspek Pertanyaan Jawaban 
Intensitas 

Jawaban 
% 

 mudah dipahami 

diperlukan dalam 

buku pengayaan 

menyunting karangan? 

efektif.   

Lainnya  0 

Keduanya 12 14 

Kebutuhan 

grafika 

Menurut kamu, judul 

buku yang tepat untuk 

buku pengayaan 

meyunting karangan 

berwawasan 

multikultural adalah? 

Kiat jitu menyunting 

karangan 

multikultural 

8 9,5 

Mengenal budaya 

melalui menyunting 

karangan 

multikultural 

3 3,6 

Belajar menyunting 

karangan 

multikultural 

16 19 

Cendekia 

menyunting 
58 69 



 

 

 

156 

karangan 

multikultural 

Lainnya  0 

Jenis kertas apakah 

yang sesuai dan layak 

dijadikan 

Cover/sampul buku 

pengayaan 

menyunting karangan 

adalah? 

Hard cover 40 47,6 

Soft cover 44 52,4 

Lainnya 

 0 

Warna apakah yang 

kamu sarankan untuk 

mendesain cover buku 

pengayaan 

menyunting karangan? 

Cerah dan mencolok 

(dua warna) 
9 10,7 

Perpaduan warna 

cerah dan gelap (dua 

warna) 

33 39,3 

Perpaduan warna 

cerah dan gelap 

dengan banyak 

warna (lebih dari dua 

warna) 

42 50 

Lainnya  0 

Berapakah ketebalan 

buku yang ideal untuk 

buku pengayaan yang 

akan peneliti 

kembangkan? 

50-100 halaman 47 55,9 

100-150 halaman 28 33,3 

lebih dari 150 

halaman 
7 8,3 

Lainnya 2 2,4 

Berapakah ukuran 

yang sesuai untuk 

Kecil seperti ukuran 

komik 
18 21,4 
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buku pengayaan 

menyunting karangan 

berwawasan 

multikultural? 

Seperi ukuran buku 

pada umumnya 
64 76,2 

Lainnya 2 2,4 

Seperti apakah 

desain/model buku 

yang tepat untuk buku 

pengayaan 

menyunting karangan 

berwawasan 

multikultural yang 

akan dikembangkan? 

Seperti buku harian 18 21,4 

Seperti buku pada 

umumnya 
65 77,4 

Lainnya 

1 1,2 

Huruf mana yang 

tepat digunakan dalam 

buku pengayaan 

menyunting karangan 

berwawasan 

multikultural yang 

akan dibuat oleh 

peneliti? 

Times New Roman, 

ukuran 12 
46 54,8 

Arial, ukuran 11 13 15,5 

Arial Unicode MS, 

ukuran 11 
5 5,9 

Comic Sans MS, 

ukuran 11 
17 20,2 

Lainnya 3 3,6 
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Tabel Kebutuhan Guru 

Terhadap Buku Pengayaan Menyunting Karangan 

Bermuatan Multikultural Menggunakan Pendekatan Kontekstual 

Aspek Pertanyaan Jawaban 
Intensitas 

Jawaban 
% 

Tanggapan siswa 

terhadap kondisi 

multikultural di 

sekitar siswa 

Menurut Bapak/Ibu, 

keragaman 

multikultural apa saja 

yang perlu 

diperkenalkan kepada 

siswa dalam buku 

pengayaan? 

 

Keragaman Agama  0 

Keragaman Suku  0 

Keragaman Etnis  0 

Lainnya  0 

Keragaman agama, 

suku, etnis 
3 100 

Menurut Bapak/Ibu, 

agar siswa memahami 

budaya Indonesia, 

bagaimana cara 

menjelaskan mengenai 

multikultural 

Indonesia? 

Diuraikan dengan 

panjang 
 0 

Diuraikan dengan 

singkat dan mudah 

dipahami 

3 100 

Lainnya  0 

Menurut Bapak/Ibu, 

agar siswa tertarik 

untuk mengenal 

budaya lain, maka 

buku pengayaan harus 

diberi? 

Ilustrasi 

multikultural 
 0 

Informasi 

multikultural 
 0 

Contoh-contoh 

karangan 

multikultural 

 0 

Ikon multikultural  0 

Lainnya  0 

Lampiran 2 
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Ilustrasi, informasi, 

contoh karangan, 

ikon 

3 100 

Menurut Bapak/Ibu, 

agar siswa dalam 

pergaulan tidak 

memiliki kendala 

karena perbedaaan 

etnis, maka buku 

pengayaan harus 

diberi? 

Latihan kelompok  0 

Kegiatan 

mengomunikasikan 

hasil belajar kepada 

teman. 

 0 

Pemberian 

pertanyaan kepada 

teman. 

 0 

Lainnya  0 

Latihan kelompok, 

kegiatan 

mengomunikasikan 

hasil belajar kepada 

teman, pemberian 

pertanyaan pada 

teman. 

3 100 

Aspek Pertanyaan Jawaban 
Intensitas 

Jawaban 
% 

 Menurut Bapak/Ibu, 

konteks multikultural 

dalam buku 

pengayaan disisipkan 

melalui bagian apa 

saja? 

Bagian pendahuluan  0 

Bagian Isi  0 

Bagian Penutup  0 

Lainnya  0 

Bagian pendahuluan, 

isi, penutup 
3 100 

Tanggapan siswa Menurut Bapak/Ibu, Materi  0 
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terhadap buku 

pengayaan 

menyunting 

karangan 

berwawasan 

multikultural 

untuk menyusun buku 

pengayaan yang akan 

dikembangkan, maka 

aspek apa saja yang 

perlu dibenahi pada 

buku menyunting 

yang tersedia saat ini? 

Bahasa dan 

keterbacaan 
 0 

Penyajian Materi  0 

Grafika  0 

Lainnya  0 

Materi, bahasa dan 

keterbacaan, 

penyajian materi, 

grafika 

3 100 

Menurut Bapak/Ibu, 

sebaiknya 

darimanakah sumber 

rujukan karangan 

multikultural dalam 

buku pengayaan yang 

akan dikembangkan? 

Internet  0 

Koran  0 

Majalah  0 

Buku  0 

Lainnya  0 

Internet, koran, 

majalah, buku 
3 100 

Menurut Bapak/Ibu, 

nilai-nilai apa yang 

perlu diterapkan 

dalam buku 

pengayaan yang akan 

dikembangkan? 

Nilai cinta tanah air 

 
 0 

Nilai wawasan 

kebangsaan 
 0 

Nilai toleransi  0 

Lainnya  0 

Nilai cinta tanah air, 

wawasan 

kebangsaan,toleransi 

3 100 
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Menurut Bapak/Ibu, 

sebaiknya buku 

pengayaan 

menyunting karangan 

berwawasan 

multikultural 

divariasikan dengan 

apa? 

Penyajian materi 

yang menarik. 
 0 

Bahasa yang mudah 

dipahami. 
 0 

Aspek grafika yang 

disesuikan dengan 

siswa SMP/MTs. 

 0 

Lainnya  0 

Penyajian materi 

yang menarik, 

bahasa yang mudah 

dipahami, aspek 

grafika yang sesuai 

dengan siswa 

SMP/MTs. 

 

3 

 

 

100 

Aspek Pertanyaan Jawaban 
Intensitas 

Jawaban 
% 

Kebutuhan materi Menurut Bapak/Ibu, 

cara menjelaskan 

mengenai pengertian 

karangan dijelaskan 

dengan? 

Diuraikan dengan 

panjang 
 0 

Diuraikan dengan 

singkat dan mudah 

dipahami 

3 0 

Lainnya  0 

Cara menjelaskan 

jenis-jenis karangan 

menurut Bapak/Ibu 

adalah: 

Disajikan semua 

jenis karangan 
 0 

Hanya disajikan 

beberapa jenis 

karangan 

3 100 
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Lainnya  0 

Jika disajikan contoh-

contoh karangan 

multikultural, menurut 

Bapak/Ibu contoh 

karangan yang 

sebaiknya 

dicantumkan dalam 

buku pengayaan 

menyunting karangan 

adalah: 

Contoh karangan 

multikultural yang 

berkaitan dengan 

multikultural agama. 

 0 

Contoh karangan 

multikultural yang 

berkaitan dengan 

seluruh multikultural 

yang ada di 

Indonesia. 

2 66,9 

Lainnya  0 

Keduanya  1 33,3 

Menurut Bapak/Ibu, 

cara yang sebaiknya 

digunakan untuk 

menjelaskan mengenai 

materi pengertian 

menyunting adalah: 

 

Diuraikan dengan 

panjang 
 0 

Diuraikan dengan 

singkat dan mudah 

dipahami 

3 100 

Lainnya  0 

Menurut Bapak/Ibu, 

cara yang sebaiknya 

digunakan untuk 

menjelaskan mengenai 

pedoman menyunting 

karangan adalah: 

Diuraikan dengan 

panjang 

 

 0 

Diuraikan dengan 

singkat dan mudah 

dipahami 

3 100 

Lainnya  0 

Menurut Bapak/Ibu, 

penjelasan mengenai 

Diuraikan dengan 

rinci 
 0 
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tanda-tanda dalam 

menyunting karangan 

dijelaskan dengan? 

Diuraikan dengan 

rinci dan disertai 

dengan bagan tanda-

tanda penyuntingan. 

3 100 

Lainnya   

Menurut Bapak/Ibu, 

bagaimana penjelasan  

Disajikan contoh 

karangan, proses . 
3 100 

Aspek Pertanyaan Jawaban 
Intensitas 

Jawaban 
% 

 mengenai cara 

menyuting karangan 

yang baik dan benar? 

menyunting, 

kemudian hasil 

suntingan karangan 

  

Disajikan contoh 

karangan, kemudian 

hasil suntingan 

karangan. 

 0 

Lainnya  0 

Menurut Bapak/Ibu, 

penyajian latihan yang 

baik dalam buku 

pengayaan 

menyunting karangan 

yang akan dibuat: 

Pada akhir tiap bab 1 33,3 

Pada akhir buku 2 66,9 

Lainnya 
 0 

Menurut Bapak/Ibu, 

penyajian materi 

tambahan yang baik 

dalam buku 

pengayaan 

menyunting karangan 

yang akan dibuat: 

Pada akhir tiap bab 1 33,3 

Pada akhir buku 2 66,9 

Lainnya 

 0 
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Kebutuhan 

struktur 

penyajian 

Apabila dalam buku 

membutuhkan 

gambar/ilustrasi, 

bagaimanakah 

ilustrasi yang 

seharusnya 

digunakan? 

Berwarna 3 100 

Hitam putih  0 

Lainnya 

 0 

Bila disajikan ikon 

multikultural, menurut 

Bapak/Ibu, penyajiaan 

ikon multikultural 

yang baik dalam buku 

pengayaan 

menyunting karangan: 

Pada tiap judul 

subbab 
1 33,3 

Pada tiap judul bab 2 66,9 

Lainnya 
 0 

Apabila dicantumkan 

petunjuk penggunaan 

buku, menurut 

Bapak/Ibu seperti 

apakah pentunjuk 

penggunaan buku 

yang layak digunakan 

dalam buku 

pengayaan? 

Diuraikan dengan 

panjang 
 0 

Diuraikan dengan 

rinci dan mudah 

dipahami pembaca 

3 100 

Lainnya 
 0 

Bila disajikan 

rangkuman, menurut 

Bapak/Ibu, penyajian 

Pada akhir tiap bab 3 100 

Aspek Pertanyaan Jawaban 
Intensitas 

Jawaban 
% 

 rangkuman yang baik 

dalam buku 

pengayaan yang akan 

dibuat: 

Pada akhir buku 

secara keseluruhan 
 

0 

Lainnya  0 
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Bila disajikan 

simpulan, menurut 

Bapak/Ibu, penyajian 

simpulan yang baik 

dalam buku 

pengayaan 

menyunting karangan 

yang akan dibuat: 

Pada akhir kegiatan 

menyunting 

2 66,9 

Pada akhir buku 1 33,3 

Lainnya  0 

Bila disajikan 

informasi 

multikultural, menurut 

Bapak/Ibu penyajian 

informasi 

multikultural yang 

baik dalam buku 

pengayaan 

menyunting karangan 

yang akan dibuat: 

Di samping buku 2 66,9 

Pada subbab 

tersendiri 

 0 

Lainnya 1 33,3 

Kebutuhan 

penggunaan 

bahasa 

Menurut Bapak/Ibu, 

ragam bahasa yang 

sebaiknya digunakan 

pada buku pengayaan 

menyunting karangan 

berwawasan 

multikultural adalah? 

Bahasa Indonesia 

yang baku 
3 100 

Campuran antara 

baku dan populer 
 0 

Bahasa sehari-sehari  0 

Lainnya  0 

Menurut Bapak/Ibu, 

buku pengayaan yang 

menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik 

dan benar dibutuhkan 

karena? 

Agar siswa 

mengetahui 

penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik 

dan benar. 

 0 

Agar siswa dapat 

menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik 

 0 
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dan benar. 

Lainnya  0 

Keduanya  3 100 

Menurut Bapak/Ibu, 

penggunaan bahasa 

yang baik dalam 

contoh karangan 

adalah: 

Bahasa Indonesia 

yang baku 
3 100 

Bahasa populer  0 

Campuran antara 

baku dan populer 
 0 

Lainnya  0 

Menurut Bapak/Ibu, 

mengapa penggunaan  

Agar materi mudah 

dipahami oleh siswa. 
 0 

Aspek Pertanyaan Jawaban 
Intensitas 

Jawaban 
% 

 kata, kalimat, paragraf 

singkat, padat, dan 

mudah dipahami 

diperlukan dalam 

buku pengayaan 

menyunting karangan? 

Agar materi dapat 

disampaikan dengan 

efektif. 

 

0 

Lainnya  0 

Keduanya 3 100 

Kebutuhan 

grafika 

Menurut Bapak/Ibu, 

judul buku yang tepat 

untuk buku pengayaan 

meyunting karangan 

berwawasan 

multikultural adalah? 

Kiat jitu menyunting 

karangan 

multikultural 

2 66,9 

Mengenal budaya 

melalui menyunting 

karangan 

multikultural 

 0 

Belajar menyunting 

karangan 
 33,3 
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multikultural 

Cendekia 

menyunting 

karangan 

multikultural 

 0 

Lainnya  0 

Jenis kertas apakah 

yang sesuai dan layak 

dijadikan 

Cover/sampul buku 

pengayaan 

menyunting karangan 

adalah? 

Hard cover 1 33,3 

Soft cover 2 66,9 

Lainnya 

 0 

Warna apakah yang 

kamu sarankan untuk 

mendesain cover buku 

pengayaan 

menyunting karangan? 

Cerah dan mencolok 

(dua warna) 
1 33,3 

Perpaduan warna 

cerah dan gelap (dua 

warna) 

1 33,3 

Perpaduan warna 

cerah dan gelap 

dengan banyak 

warna (lebih dari dua 

warna) 

1 33,3 

Lainnya  0 

Berapakah ketebalan 

buku yang ideal untuk 

buku pengayaan yang 

akan peneliti 

kembangkan? 

50-100 halaman  0 

100-150 halaman 2 66,9 

lebih dari 150 

halaman 
1 33,3 

Lainnya  0 
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Berapakah ukuran 

yang sesuai untuk 

buku pengayaan 

menyunting karangan 

berwawasan 

multikultural? 

Kecil seperti ukuran 

komik 
 0 

Seperi ukuran buku 

pada umumnya 
3 100 

Lainnya  0 

Seperti apakah 

desain/model buku 

yang tepat untuk buku 

pengayaan 

menyunting karangan 

berwawasan 

multikultural yang 

akan dikembangkan? 

Seperti buku harian  0 

Seperti buku pada 

umumnya 
3 100 

Lainnya 

 0 

Huruf mana yang 

tepat digunakan dalam 

buku pengayaan 

menyunting karangan 

berwawasan 

multikultural yang 

akan dibuat oleh 

peneliti? 

Times New Roman, 

ukuran 12 
2 66,9 

Arial, ukuran 11  0 

Arial Unicode MS, 

ukuran 11 
 0 

Comic Sans MS, 

ukuran 11 
 0 

Lainnya 1 33,3 
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Deskripsi Penilaian Buku Pengayaan Menyunting Karangan 

Bermuatan Multikultural Menggunakan Pendekatan Kontekstual 

untuk Siswa SMP/MTs Kelas IX oleh Guru dan Ahli 

 Deskripsi penilaian buku pengayaan menyunting karangan berwawasan 

multikultural berbasis pendekatan kontekstual untuk siswa SMP/MTs kelas IX 

dengan rentang skor 1 s.d 4 adalah sebagai berikut. 

Keterangan: 

Nilai setiap skor dikalikan dengan 25 untuk mendapat nilai maksimal. 

Kategori Rentang Skor Nilai 

Kurang 1 25 

Cukup 2 50 

Baik 3 75 

Sangat Baik 4 100 

Skor tertinggi : 4 

Skor terendah : 1 

Interval skor : 100-25 = 75 

Rentang skor :  

   = 18,75 = 19 

Kategori Rentang Skor 

Sangat baik 85 - 104 

Baik 65 – 84 

Cukup 45 – 64 

Kurang 25 - 44 

Lampiran 3 
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Tabel Penilaian Dosen terhadap Buku Pengayaan Menyunting Karangan 

Berwawasan Multikultural Berbasis Pendekatan Kontekstual 

Dimensi Indikator 
Skor 

Nilai 
1 2 3 4 

Materi Kesesuaian materi dan 

tujuan pembelajaran 

R.D 1   75  
62,5 

R.D 2  50   

Kesesuaian materi dengan 

disiplin ilmu yang 

bersangkutan 

R.D 1   75  

50 
R.D 2 25    

Kesesuaian materi dengan 

perkembangan kognitif 

siswa 

R.D 1   75  

50 
R.D 2 25    

Kesesuaian ilustrasi dengan 

materi 

R.D 1   75  
50 

R.D 2 25    

Rata-rata 53,1 

Penyajian 

Materi 

Kemenarikan penyajian 

materi 

R.D 1   75  
62,5 

R.D 2  50   

Penyajian materi mudah 

untuk dipahami 

R.D 1   75  
62,5 

R.D 2  50   

Penyajian materi mendorong 

siswa berpikir kritis 

R.D 1   75  
62,5 

R.D 2  50   

Keterpaduan penyajian 

materi 

R.D 1   75  
62,5 

R.D 2  50   

Kesesuaian penyajian materi 

dan soal 

R.D 1   75  
62,5 

R.D 2  50   

Penyajian soal mendorong R.D 1   75  62,5 
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siswa belajar aktif R.D 2  50   

Rata-rata 62,5 

Bahasa dan 

Keterbacaan 

Kesesuaian bahasa dengan 

tingkat perkembangan siswa 

R.D 1   75  
75 

R.D 2   75  

Bahasa mudah dipahami R.D 1   75  
75 

R.D 2   75  

Keterpaduan paragraf R.D 1   75  
62,5 

R.D 2  50   

Kesesuaian struktur kalimat 

dengan perkembangan siswa 

R.D 1   75  
75 

R.D 2   75  

Kesesuaian pilihan kata R.D 1   75  
75 

R.D 2   75  

Rata-rata 72,5 

Grafika Penataan wajah sampul R.D 1   75  
62,5 

R.D 2  50   

Kesesuaian ilustrasi sampul R.D 1   75  
62,5 

R.D 2  50   

Kualitas sampul R.D 1    100 
75 

R.D 2  50   

Komposisi warna sampul R.D 1    100 
75 

R.D 2  50   

Komposisi warna buku R.D 1    100 87,5 

R.D 2   75   

Penataan tullisan R.D 1   75  62,5 
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R.D 2  50   

Ukuran buku R.D 1    100 
75 

R.D 2  50   

Ketebalan buku R.D 1    100 
87,5 

R.D 2   75  

Pemilihan jenis sampul R.D 1    100 
87,5 

R.D 2   75  

Jenis dan ukuran huruf R.D 1   75  
75 

R.D 2   75  

Penempatan daftar isi R.D 1    100 
87,5 

R.D 2   75  

Penempatan nomor halaman R.D 1   75  
62,5 

R.D 2  50   

Rata-rata 75,25 

 

Keterangan: 

R.D = Responden Dosen 
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Tabel Penilaian Guru terhadap Buku Pengayaan Menyunting Karangan 

Berwawasan Multikultural Berbasis Pendekatan Kontekstual 

Dimensi Indikator 
Skor 

Nilai 
1 2 3 4 

Materi Kesesuaian materi dan 

tujuan pembelajaran 

R.G 1    100 

83,3 R.G 2   75  

R.G 3   75  

Kesesuaian materi dengan 

disiplin ilmu yang 

bersangkutan 

R.G 1    100 

83,3 R.G 2   75  

R.G 3   75  

Kesesuaian materi dengan 

perkembangan kognitif 

siswa 

R.G 1    100 

83,3 R.G 2   75  

R.G 3   75  

Kesesuaian ilustrasi dengan 

materi 

R.G 1   75  

75 R.G 2   75  

R.G 3   75  

Rata-rata 81,3 

Penyajian 

Materi 

Kemenarikan penyajian 

materi 

R.G 1   75  

83,3 R.G 2   75  

R.G 3    100 

Penyajian materi mudah 

untuk dipahami 

R.G 1   75  

75 R.G 2   75  

R.G 3   75  

Penyajian materi mendorong R.G 1    100 91,7 
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siswa berpikir kritis R.G 2   75  

R.G 3    100 

Keterpaduan penyajian 

materi 

R.G 1    100 

100 R.G 2    100 

R.G 3    100 

Kesesuaian penyajian materi 

dan soal 

R.G 1    100 

83,3 R.G 2   75  

R.G 3   75  

Penyajian soal mendorong 

siswa belajar aktif 

R.G 1   75  

91,7 R.G 2    100 

R.G 3    100 

Rata-rata 87,5 

Bahasa dan 

Keterbacaan 

Kesesuaian bahasa dengan 

tingkat perkembangan siswa 

R.G 1   75  

83,3 R.G 2    100 

R.G 3   75  

Bahasa mudah dipahami R.G 1   75  

83,3 R.G 2    100 

R.G 3   75  

Keterpaduan paragraf R.G 1   75  

83,3 R.G 2    100 

R.G 3   75  

Kesesuaian struktur kalimat 

dengan perkembangan siswa 

R.G 1   75  

83,3 R.G 2    100 

R.G 3   75  
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Kesesuaian pilihan kata R.G 1   75  

83,3 R.G 2    100 

R.G 3   75  

Rata-rata 83,3 

Grafika Penataan wajah sampul R.G 1   75  

83,3 R.G 2    100 

R.G 3   75  

Kesesuaian ilustrasi sampul R.G 1   75  

66,7 R.G 2  50   

R.G 3   75  

Kualitas sampul R.G 1   75  

91,7 R.G 2    100 

R.G 3    100 

Komposisi warna sampul R.G 1    100 

100 R.G 2    100 

R.G 3    100 

Komposisi warna buku R.G 1   75  

91,7 R.G 2    100 

R.G 3    100 

Penataan tulisan R.G 1    100 

91,7 R.G 2    100 

R.G 3   75  

Ukuran buku R.G 1    100 
100 

R.G 2    100 
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R.G 3    100 

Ketebalan buku R.G 1   75  

83,3 R.G 2    100 

R.G 3   75  

Pemilihan jenis sampul R.G 1   75  

83,3 R.G 2    100 

R.G 3   75  

Jenis dan ukuran huruf R.G 1    100 

83,3 R.G 2    100 

R.G 3  50   

Penempatan daftar isi R.G 1    100 

91,7 R.G 2    100 

R.G 3   75  

Penempatan nomor halaman R.G 1    100 

91,7 R.G 2    100 

R.G 3   75  

Rata-rata 88,2 

 

Keterangan: 

R.G = Responden Guru 
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Tabel Tanggapan Siswa terhadap Buku Pengayaan Menyunting Karangan 

Bermuatan Multikultural Menggunakan Pendekatan Kontekstual 

No. Pernyataan 

Kategori 

Total Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

1. Materi sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

28 

(76%) 

9 

(24%) 

  37 

2. Menambah pengetahuan siswa terhadap 

multikultural Indonesia. 

20 

(54%) 

17 

(46%) 

  37 

3. Materi disajikan secara sistematis. 27 

(73%) 

7 

(19%) 

3  

(8%) 

 37 

4. Materi dipaparkan dengan menarik. 27 

(73%) 

10 

(27%) 

  37 

5. Penyajian materi dan soal sudah sesuai. 24 

(65%) 

13 

(35%) 

  37 

6. Penggunaan kalimat dan tata bahasa 

yang mudah dipahami. 

20 

(54%) 

15 

(41%) 

2  

(5%) 

 37 

7. Sampul buku sudah menarik. 27 

(73%) 

5 

(13%) 

5  

(13%) 

 37 

8. Jenis dan ukuran huruf sudah sesuai. 20 

(54%) 

13 

(35%) 

4  

(11%) 

 37 

9. Ketebalan buku sudah sesuai. 14 

(38%) 

22 

(59%) 

1  

(3%) 

 37 

10. Ukuran buku sudah sesuai. 26 

(70%) 

11 

(30%) 

  37 

11. Gambar dan kepaduan warna sudah 

menarik. 

29 

(79%) 

5 

(13%) 

3 

(8%) 

 37 

Lampiran 4 
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12. Dapat menarik minat siswa dalam 

belajar. 

16 

(43%) 

20 

(54%) 

1 

(3%) 

 37 

   

Tabel Tanggapan Siswa terhadap Buku Pengayaan Menyunting Karangan 

Bermuatan Multikultural Menggunakan Pendekatan Kontekstual 

No. Pernyataan 

Kategori 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

1. Materi sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

76% 24%   

2. Menambah pengetahuan siswa terhadap 

multikultural Indonesia. 

54% 46%   

3. Materi disajikan secara sistematis. 73% 19% 8%  

4. Materi dipaparkan dengan menarik. 73% 27%   

5. Penyajian materi dan soal sudah sesuai. 65% 35%   

6. Penggunaan kalimat dan tata bahasa 

yang mudah dipahami. 

54% 41% 5%  

7. Sampul buku sudah menarik. 73% 13% 13%  

8. Jenis dan ukuran huruf sudah sesuai. 54% 35% 11%  

9. Ketebalan buku sudah sesuai. 38% 59% 3%  

10. Ukuran buku sudah sesuai. 70%  30%   

11. Gambar dan kepaduan warna sudah 

menarik. 

79% 13% 8%  

12. Dapat menarik minat siswa dalam 

belajar. 

43% 54% 3%  

       

 


